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Избираем курс:
Езиково подкрепящи училища

ИЛИ КАК ДА РАЗВИВАМЕ ЕЗИКА ЦЕЛЕНАСОЧЕНО ВЪВ ВСЕКИ ЧАС

Средствата за създаването на този курс са набрани от служители на Европейската банка по
възстановяване и развитие и дарители на фондация Заедно в час и са удвоени от Инициативата
на Общността на ЕБВР.

ЗАЩО ВКЛЮЧВАМЕ ТОЗИ КУРС В ПРОГРАМАТА
Образователната среда, в която се учи на език, различен от майчиния, е предизвикателна
за всяко дете, което няма подкрепа за усвояване на официалния език у дома.
Изоставането в развитието на езиковите умения се отразява както върху четивната
грамотност на учениците, така и върху цялостния им напредък в училище. Подкрепата на
учениците за усвояване на езика е от ключово значение за мотивиране на учениците да
посещават училище, да учат и като следствие - да повишават образователните си
резултати. Курсът е подходящ за училища, в които броят деца с майчин език, различен от
български, е висок.
Курсът е създаден в партньорство с екипа на Интернационална Асоциация ЕдюкАрт. Д-р
Анастасия Новикова и Вяра Михайлова са специалисти по многоезичие и дидактика на
езиково обучение с дългогодишен опит от Германия и България в работата с двуезични
деца и обучението на педагози.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ
Курсът предвижда обучение на учители за различни форми на
езикова подкрепа на деца с майчин език, различен от езика на
преподаване (т.нар. деца билингви) Основните цели са
учителите да наградят уменията си да:
разпознават спецификите на езиковото развитие при
многоезични деца;
правят диагностика на езиковото ниво на децата и да
проследяват напредъка им;
прилагат методи за упражняване на речник и граматика в
игрова форма;
прилагат методи за развиване на умения за работа с
текст и развиване на четивна грамотност;
прилагат стратегии и техники за подкрепяща езикова
корекция.

АНГАЖИРАНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ
Курсът е с продължителност 7 дни и ще се
осъществи в три части:
1 ден през август/септември
3 дни през октомври 2020
3 дни през декември 2020.
Между трите части учителите ще имат време да
планират, изпълнят и анализират изпълнението
на самостоятелен проект за приложение на
наученото.

УЧАСТНИЦИ
Курсът е насочен към педагогически специалисти от начален
етап и прогимназиален етап по всички предмети.
Участниците получават:
Приложение на специално създадена методика за
допълнително подпомагащо езиково обучение на
учениците в начален етап;
Приложение на холистичен подход към обучението на
учениците - методика за интегрирана езикова подкрепа в
часовете по различни учебни дисциплини;
Конкретни идеи, стратегии и инструменти за приложение в
класната стая;
Подкрепа от партньорите ни от ЕдюкАрт относно
методиката за работа с многоезични деца в България.

