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Избираем курс: Компетентности в
училище - умения на ХХI век в час
ИЛИ КАК ДА ПРИЛОЖИМ КОМПЕТЕНТНОСТНИЯ ПОДХОД ВЪВ ВСЕКИ ЧАС

ЗАЩО ВКЛЮЧВАМЕ ТОЗИ КУРС В ПРОГРАМАТА
Всеки от избираемите курсове в програма “Училища за пример” цели въвеждането и
надграждането на доказано успешни подходи в преподаването в класните стаи на
участниците по програмата.
Образованието в ХХI век предполага цялостен подход за развиване на учениците не
само по посока техните знания, но и при подготовката им за справяне с разнообразни
житейски ситуации чрез развиване на редица умения. Педагогическата работа за
целенасочено, осъзнато развиване на умения и проследяване на напредъка на
учениците допринася за повишаване на мотивацията, за тяхната ангажираност,
съответно за подобряване на образователните резултати. Интерактивните методи,
които се представят в този модул поставят ученика в центъра на учебния процес и
създават условия за активно и осъзнато учене.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ
Курсът предвижда цялостна подкрепа за планиране на
интегриран подход за преподаване с фокус върху уменията
на ХХI век в контекста на различните учебни предмети.
Курсът цели да надгради уменията на учителите да работят
целенасочено за развиване на компетентности у учениците
чрез:
дефиниране на ключовите компетентности и техните
елементи (съставни части);
поставяне на подходящи цели пред учениците на база
техните диагностицирани възможности и потребности;
създаване на критерии и показатели за напредък и
проследяване на този напредък;
намиране/адаптиране/създаване на упражнения и
задачи, които развиват ключови компетентности.

АНГАЖИРАНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ
Курсът се състои от две тридневни обучения,
които ще се проведат през ноември 2020 и
февруари 2021.
В периода между обучителните модули
участниците изпълняват реални практически
задания и получават допълнителна подкрепа от
ментор.

УЧАСТНИЦИ
В този курс каним да се включат педагогически специалисти
от всички предмети и възрастови групи. Участниците
получават:
Приложение на холистичен подход към обучението на
учениците - паралелна работа за усвояване на знания и
развиване на умения;
Конкретни идеи, стратегии и инструменти за приложение
в класната стая;
Възможност да планират цели, задачи и система за
проследяване на напредъка, които отговарят на
контекста и нуждите на конкретните ученици, с които
работят;
Възможност да получат подкрепа от обучители, които
имат опит с приложение на компетентностния модел в
училище, в български контекст.

