
 

 

 

УЧИЛИЩЕ ЗА УЧИТЕЛИ 

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧИТЕЛИ НА ТЕМА: 

Развиване на умения на 21-ви век 

Вие сте учител или възпитател и търсите отговор на въпросите: 

✓ Какви са нужните умения на учениците ни, за да бъдат успешни в 21-ви век? 

✓ Как да развиваме умения на 21-ви век във всички предметни области и 
класове? 

✓ Как да разберем, че учениците имат напредък по усвояване на уменията на 
21-ви век? 

 

Обучението „Развиване на умения на 21-ви век“ ще Ви даде отговор на тези въпроси и 
ще Ви зареди с конкретни и практически стратегии, които да използвате във вашата 
работа.  

Връзка с нормативната уредба – ЗПУО и стандарти: 

● Иновативни училища. 

● Приобщаващо образование. 

● Атестиране на учители. 

● Оценяване на ученици. 

 

“Обученията от Училище за учители са в крак с тенденциите 

и иновациите в образованието." 

Юлия Такова, VI ОУ "Граф Н.П. Игнатиев", гр. София 

Цели на обучението 

В края на обучението учителите: 



 

 

 

➢ Ще определят кои са нужните умения на учениците, които ще дообогатят 
предметното знание и ще помогнат на учениците да изградят нагласа за учение 
и вътрешна мотивация. 
 

➢ Ще включат и разпишат избраното умение или умения в така наречената „визия за 
успех на класа“. 
 

 
➢ Ще разбият умението/уменията на конкретни елементи и аспекти, които 

предполагат проследими дейности за учениците в клас. 
 

➢ Ще дефинират конкретни учебни цели за всеки елемент от умението/уменията. 
 

 
➢ Ще дефинират начини и стратегии за проследяване на прогреса по уменията за 

учениците в клас. 
 

Методи на обучението: 

Обучението се осъществява чрез комбинация от различни методи, подходящи за 

съответните цели и форми на работа, като се редува презентации, дискусия, изпълнение 

на индивидуални и групови задачи. 

Подходящата комбинация от форми и методи на обучение дават възможност за 

интерактивност и максимално включване на участниците. По този начин в обучението 

се изгражда позитивна среда за взаимно учене от опита и постигане на целите, 

заложени в обучителната програма. 

Съдържанието на обучението е приложимо към всички предмети и е подходящо за 

учители от предучилищен, начален, прогимназиален и гимназиален етап.  

Продължителност и квалификационни кредити: 

16 часа (8 присъствени часа, 8 дистанционни часа), 1 квалификационен кредит. 
*програмата е одобрена в регистъра за квалификация  на МОН. 

Цена: 65 лева 

 
Дата и място: 3 ноември; от 09:00 – 17:30 за присъствената част 
Институт за прогресивно образование бул. Драган Цанков 12, ет.1, офис 1 , София  1164,   

тел: 0882 411 901 

За записване ни посетете на:   

https://goo.gl/forms/TG4Tduid9LIpYJZ82 

и на  

www.progresivno.org 

https://goo.gl/forms/TG4Tduid9LIpYJZ82
http://www.progresivno.org/

