Да отговорим на предизвикателствата на 21-ви век
Съвременната реалност със своята икономическа, политическа, социална и
културна неповторимост налага своите предизвикателства и изисквания, а ние като
граждани на 21-ви век трябва да се стремим към качества, нагласи и компетентности, с
които да бъдем конкурентноспособни и отговорни за облика на бъдещето, което
изграждаме.
Езикова гимназия „Пловдив“, създала си репутацията на водеща образователна
институция в България, предоставя възможност на своите преподаватели чрез участие в
проект от програма „Еразъм+“ да обменят опит със свои колеги от други европейски
държави, да разширят познанията си в своите дисциплини съобразно съвременните
образователни критерии и да надградят своята обща култура и квалификация.
От 13 до 19 март 2022 година слънчевият остров Мадейра посрещна участниците
в семинар за електронно оценяване. Нашето училище бе представено от Мария
Казанджиева, старши учител по физика и астрономия, и Мариела Стоилова, старши
учител по английски език. Обучението се проведе в Института за интерактивни
технологии в столицата на Мадейра, Фуншал.
Участниците в семинара се запознаха подробно с основните научни и
психометрични принципи, идеи и стратегии, заложени в типовете оценяване, и
особеностите на дигиталната среда. Бяха разгледани и обсъдени предимствата и
недостатъците на електронното оценяване, възможностите на различните платформи за
изготвяне на тестови тип задачи и модели, чрез които да се постигне по-високо ниво на
обективност и всеобхватност при проверка на знанията, уменията и нагласите за учене,
както и форми и подходи в електронна среда за мотивиране и проследяване на
интелектуалното развитие и израстване на учениците.
Безценни бяха контактът с представители на различни европейски държави и
обменът на информация за организацията на образователния процес, застъпените модели
на електронно обучение, видовете проектни дейности за интегриране на ученици с
различна национална принадлежност към образователната макроструктура на
обществото в съответната държава.
Част от програмата бе посещението на училище във Фуншал, където гостите бяха
поканени да наблюдават занятия, да проведат разговори, да се запознаят с
образователната система на острова, организацията на учебната програма,
извънкласните форми на ангажираност и да направят съпоставка с организацията на
учебния процес в своите държави.
Участниците в семинара имаха възможност да разгледат остров Мадейра –
вулканичен остров в Атлантическия океан с невероятна, екзотична природа – и да се
запознаят с неговата история, уникална местна култура и красота. Те отнесоха вкъщи
спомена за едно вълнуващо преживяване, обогатило ги с нови идеи и знания и дало нов
тласък на професионалните им хоризонти.

