
Обучителната програма е насочена към образователни институции, които са
започнали дейности по внедряване на програмата „Умения за иновации“.

„Умения за иновации“ (Intel® Skills for Innovation Initiative) е разработена от
световния лидер в технологиите Intel® в отговор на нарастващата
необходимост от дигитална трансформация в образованието. Програмата
съчетава STEM, образователни ресурси, технологии и проектно базирано
обучение, за да подкрепи учителите в използването на нови подходи на
преподаване, с които да развиват когнитивни, технологични и
социално-емоционални умения у учениците.

Обучението предлага насоки за въвеждане на цялостна STEM програма
(технологии, учебно съдържание и методика), подкрепена с примери от
световната практика.

● 16 акад. часа
● Присъствена форма в два дни
● Сертификат за преминато обучение

● Участниците трябва да имат опит в използването на дигитални технологии
в учебния процес.

● Препоръчително е участниците да имат умения за създаване на дигитално
учебно съдържание.



● Обучаемите да изградят разбиране за новата роля на училището днес и утре.
● Обучаемите да изградят разбиране за възможностите, които дигиталните

технологии предоставят за организиране на учебен процес, ориентиран към
развиване на умения и компетентности, необходими за успешната им реализация.

● Обучаемите да формират знания и да развият умения за планиране и управление
проектно базирано обучение.

● Обучаемите да прилагат уверено различни методи на преподаване и технологии в
областта на STEM науките.

● Обучаемите да развият умения за оценяване, ориентирано към процеса на учене
и развиване на умения.

● Какво е „Умения за иновации“ (Intel® Skills for Innovation)
● Рамка: планиране, тестване, внедряване
● Нови роли на:

● Учител
● Ученици
● Технологии

● Какво е STEM / STEAM?
● Защо STEM училищното образование е важно?
● Интердисциплинарен екип от учители.
● Педагогически подходи и модели за реализиране на STEM

образование.
● STEM урок - характеристики

● Проектно базирано обучение (ПБО)
● Същност и ключови аспекти на ПБО.
● Интердисциплинарен подход в ПБО.
● Ролята на дигиталните технологии в ПБО.

● Дизайн и управление на на процеса на обучение чрез
проекти

● Изграждане на концепция за проекта.
● Шаблон за планиране.
● Календар на проекта.
● Учебно съдържание.

● Оценяването в ПБО
● Формиращо оценяване.



● Оценяване на проект по отношение на ключовите
компетентности и финалния продукт от дейностите.

● Критерии и показатели.

● Стартов пакет
● Библиотека с готови уроци
● Структура и съдържание на стартовия пакет
● Дизайн на учебните ресурси в стартовия пакет
● Съответствие на уроците със стандарта за учебни

програми в българската образователна система
● Адаптиране на уроците

Необходима Ви е повече информация за програмата или искате да заявите
обучение за Вашия екип, свържете се с нас:

www.cct.bg trainings@cct.bg +359 882 506 425
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