ПРИНОС НА КНИГАТА “ВИЗИЯ ЗА НОВОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА

Развиване на уменията и умножаване на
знанията на учащите

Направление

Цел

1. Съхраняване и доразвиване на уменията
за учене и на любовта към знанието,
творчеството и откривателството

+-

2.Развиване на умения за анализиране,
размисъл, аргументиране и водене на
продуктивен диалог

+-

3.Постигане на езикова и математическа
грамотност и придобиване на практически
и технически умения

+-

4. Стимулиране на осъзнаването на
фундаменталната важност на
здравословното хранене и живот

+-

5. Развиване на естетическа и културна
чувствителност

+-

6. Развиване на личностни и нравствени
качества

+-

Създаване на предпоставки за успешно учене

7. Развиване на социална, политическа и
гражданска активност

Създаване на отзивчива и устойчива
учебна среда
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+

8. Задоволяване на индивидуалните нужди
на децата

+-

9. Поощряване на разнообразие от
образователни методи

+-

10. Предоставяне на възможност за достъп
до средно образование

+-

11. Гарантиране на съразмерност между
разходите за образование и възможностите
на родителите

+-

12. Осигуряване на качествена
информация за родителите и гарантиране
на прозрачност на училищното управление
13. Постигане на динамичен баланс между
нуждите и интересите в „екосистемата”
училище
14. Осигуряване на гъвкавост на
образователните структури и отчитане на
гледищата на обществото

Описание на приноса

Дава трибуна на ученици, с което
подчертава, че те са важни участници в
процесите на промяната.
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Представя начини за постигането на баланс
между страните - основно чрез въвличане в
училищните дела.
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Стимулира фантазията и дебата по
формирането на споделената обща визия за
бъдещата Система образование.
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Е НА БЪЛГАРИЯ” ЗА ПОСТИГАНЕТО НА ЦЕЛИТЕ*
Индикатори за успеха на книгата
Описание
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1.Радушен прием на книгата от
страна на учениците.
2.Последващи публикации/инициативи с участието на ученици.

Брой организирани или спонтанни
дебати за изясняване на визията за
училището.
Брой организирани или спонтанни
дебати за изясняване на визията за
Системата образование.
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Отговорник
Отчетена е чрез/ в

Име и
фамилия

Координати за
контакт

1. Анкета + пласирани бр.
2. Броене на значими
публикации, съдържащи
ученически принос.
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*Целите на училищното образование в България. Виж приложение Б

