
Програма “Училища за пример”
Курс “Училището като учеща организация” - част 1

Обучение 4 ноември 2022 г. (ОНЛАЙН)

Асинхронни задачи (предварително)

Задача Приблизителна продължителност за един член на екипа

Събиране на данни от учители и ученици в училище в 2
стъпки:

1. Стъпка 1. Среща на Лидерския екип за запознаване
с инструментите за събиране на данни и
разпределение на задачите;

2. Стъпка 2. Организация и събиране на данни в
училище чрез:
- наблюдение на часове;
- допитване до учениците (анкета 7 Сили на
учителя);
- инструмент за измерване на благополучието в
училище от Плана за училищна култура.

Повече информация и насоки за изпълнение на стъпките на
сайта prepodavame.bg.

➢ Около 60 минути - за запознаване и разпределение
на задачите, при приложение на алгоритъма,
предложен в Общата инструкция;

➢ Около 90 минути за наблюдаващия, за да се
подготви, проведе наблюдението и обсъди урока с
колегата;

➢ Около 40 минути за администратора - за да се
запознае с платформата edudata.bg и да генерира
анкетите за класовете;

➢ Около 40 минути за всеки учител, за да обясни на
учениците за анкетата и те да я попълнят;

➢ Около 30 минути за учител, за да подготви
замерването и го проведе в часа си;

Синхронна среща (онлайн) - ЛИНК към среща в Зуум за 4 ноември;

Час Дейност Формат

09:00 - 09:50 Сесия 1:
Въвеждане в темата, запознаване с учебните групи

синхронно

09:50 - 10:00 Почивка

10:00 - 11:30 Сесия 2:
Преживяване + рефлексия

синхронно

11:30 - 12:00 Почивка

12:00 - 13:00 Сесия 3:
Примери от училища

синхронно

13:00 - 14:00 Обедна почивка

14:00 -15:10 Сесия 4:
Анализ на данни: OCS анализ на данни - пример + теория

синхронно

15:10 - 15:30 Почивка

15:30 - 17:00 Сесия 5:
Рефлексия и следващи стъпки

синхронно

https://prepodavame.bg/courses/uchilishteto-kato-ucheshta-organizatsia/
https://prepodavame.bg/courses/uchilishteto-kato-ucheshta-organizatsia/lessons/obshta-instruktsia/
https://edudata.bg/login
https://us02web.zoom.us/j/81867344089


Асинхронни задачи (след обучението)

Задача Приблизителна продължителност за един член на екипа

Анализ на събраните данни от предварителните задачи с
приложение на инструмента за анализ, споделен по време
на синхронната среща.

60 минути - индивидуално задълбочено запознаване с
данните;
90 до 120 минути - анализ на ЛЕ;


