
Алгоритъм за избор на компетентност
Компетентностите са разнообразни и в същото време границата между тях е условна. Всички
компетентности са важни, но коя е най-важна за ВАШИТЕ ученици към конкретния момент във ВАШЕТО
училище във ВАШИЯ контекст, най-добре знаете ВИЕ.

Предлагаме Ви въпроси за размисъл, които да подпомогнат избора Ви за компетентност на фокус:

Стъпка 1. Въпроси за самостоятелна рефлексия:
Всеки член на екипа разполага с 15 минути сам за себе си да отговори на следните
въпроси. Тъй като всеки мисли по различен начин, по избор, всеки член на екипа
може да избере да запише отговорите си или да не ги записва - както е по-смислено
за него/нея. Въпросите за рефлексия са:
❏ Какви са нуждите на вашите ученици (мислете за 1 конкретен клас) на база

данните, които събрах - резултати на учениците, реплики, които чувах ?
❏ Доколко компетентността на фокус (избрана в Трявна) допринася за

преодоляване на ключови предизвикателства в ученето и развитието на
учениците от този клас?

❏ Ако не смятате, че компетентността е подходяща към този момент
(например има нужда от по-базово умение, или пък вече е постигнато високо
ниво) - коя друга компетентност би допринесла за развитието на учениците
така, че да постигнат балансиран и хармоничен живот?

❏ Доколко вече сте работили за развиване на тази компетентност?
❏ Какви са Вашите интереси - професионални и лични?
❏ В коя компетентност Вие, като учител, се чувствате най-сигурен/а?

Стъпка 2. Дискусия в групата:
Съберете се с екипа - колегите от училище, с които сте заедно на обучението.

1. Споделете накратко отговорите на въпросите, по които всеки е рефлектирал -
особено рефлексията върху развиването на умението, което сте избрали на фокус
досега. (10 минути)

2. Организирайте дискусия, в която поред да отговорите на следните въпроси: (20-30
минути)
❏ АКО ИСКАТЕ ДА СМЕНИТЕ УМЕНИЕТО НА ФОКУС:

❏ Каква е визията и мисията на вашето училище? А визията и мисията
на класните стаи, в които преподавате Вие (всеки член на екипа)?



❏ Какви са целите на вашето училище (във философски и педагогически
аспект)?

❏ Кои са най-големите предизвикателства пред ученето и напредъка на
Вашите ученици, върху които Вие, като учители имате влияние
(затруднения на учениците да комуникират; да работят в екип; да
мислят критично; да аргументират изборите, които правят, да
организират времето си и да учат; да бъдат постоянни в усилията си;
да търсят нестандартни решения; и т.н.)

❏ Кои са уменията от Наръчника, които адресират
предизвикателствата, които сте определили?

❏ Къде намирате пресечна точка между силните страни на отделните
членове на екипа в развиването на уменията, адресиращи
предизвикателствата пред учениците (от предходната точка)?

❏ Кои са компетентностите, които владеете в лично качество в екипа и
искате да развивате в учениците?

❏ АКО ИСКАТЕ ДА ЗАПАЗИТЕ УМЕНИЕТО НА ФОКУС ОТ ТРЯВНА:
❏ По какъв начин виждате, че изборът на това умение се свързва с

визията и мисията на вашето училище? А визията и мисията на
класните стаи, в които преподавате Вие (всеки член на екипа)?

❏ По какъв начин целта да развивате това умение приоритетно у
вашите ученици се свързва с целите на Вашето училище (във
философски и педагогически аспект)?

❏ Кой елемент / кои елементи от умението (според Наръчника) са
достигнали вашите ученици? По какъв начин бихте степенували
елементите на уменията (кой след кой се развива)?

❏ За кой елемент / кои елементи искате да работите с учениците си в
следващите няколко месеца? Различните учители и класове могат да се
фокусират върху различни елементи на умението.

❏ По какъв начин искате да си сътрудничите помежду си като
преподаватели, за да се подкрепяте взаимно в развиването на
уменията (например чрез споделяне на опит)? (Тук може да помислите
за формат, пространство, регулярност на обмена)

❏ Преминете към Стъпка 4 от асинхронната задача.

3. АКО ИСКАТЕ ДА СМЕНИТЕ УМЕНИЕТО НА ФОКУС: Сведете дискусията до 3-4 умения
и, като прилагате принципите на: ефективност (постигнат най-висок резултат) и
ефикасност (вложени най-малко ресурси), определете 1 умение от Наръчника, което



адресира предизвикателствата пред ученето и напредъка на Вашите ученици и
Вашите силни страни като хора и преподаватели, и отговаря на следните условия:
❏ Всеки преподавател в екипа вярва, че тази компетентност ще подпомогне

учениците в тяхното развитие;
❏ Всеки преподавател в екипа има интерес да развива точно тази

компетентност;
❏ Всеки преподавател в екипа е готов да инвестира допълнително време в

развиването на тази компетентност, докато работи с учениците от поне 1
клас, на който преподава.

Поздравления!


