САМООЦЕНКА
Идеята на „Поуки от природата“ е да промени начина, по който учениците мислят за бъдещето си,
както и да подпомогне постигането му. Не се търси точно начин, по който тази промяна ще се
случи... Да, тези образователни модули дават насока към тази промяна, но основната цел е да се
промени „виждането“ на учениците за бъдещето им.
За нас е важно да оценим:
 Промяна във вижданията за бъдещето на учениците на лично ниво – попитайте учениците
дали са вдъхновени, след всеки урок („Вдъхнови“, „Отркий“, „Разбери“ и след „Приложи“)
 Промяна в уменията и компетентностите на учениците – раздайте на всеки ученик копие от
матрицата на компетентностите, и ги помолете да я попълнят веднъж преди първия урок, и
веднъж след последния.

Урок
ВДЪХНОВИ
ОТКРИЙ
РАЗБЕРИ

ПРИЛОЖИ

ПОУКИ ОТ
ПРИРОДАТА

Въпроси към учениците
Попитайте учениците дали и
от какво са вдъхновени
Попитайте учениците дали и
какво са открили.
Попитайте учениците какво
ново са разбрали
Помолете учениците да
кажат с едно изречение,
каква е тяхната
индивидуална или групова
идея след този урок.

Понеже това е краят на този
модул, би било добре да се
зададат на учениците малко
по-общи въпроси

Всеки ученик трябва да запише (на лист хартия)
продължението на следното (или подобно)
изречение:
Аз се вдъхнових от ...
Аз открих ...
Аз разбрах, че ...

Моята/нашата идея е ...

- За мен поуките от природата означават …
- Занимавайки се с тези уроци се почувствах …
- Моето мислене се промени, като …
- Аз бих променил(а)…
- Най-интересното/учудващото беше …
- Поуките от природата биха ми помогнали да
…
- Развълнуван(а) съм, от........., защото ...
- Аз искам моето бъдеще да е...
- Поуките от природата ми помагат да
постигна бъдещето, което желая, като...

Отговорите на този въпрос, могат да бъдат споделени и на уебстраницата
www.lessonsfromnature.org (СПОДЕЛИ). Насърчете учениците да го направят и да
споделят своите вдъхновения с много други ученици от България, Англия, Латвия,
Румъния, Испания и Холандия.

МАТРИЦА НА КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ
Матрицата на компетентностите можете да свалите от уебстраницат на проекта.
Моля отпечатайте по едно копие за всеки ученик.
Учениците попълват матрицата на компетентностите преди първия урок. Всеки ученик следва да
напише името си и да посочи в таблицата нивото, на което смята че се намира, за всяка колонка.
След това, съберете и пазете формулярите които учениците ще попълнят отново след последния
урок.
Компетентности в този урок:
Критично мислене (анализ и оценка на информация), комуникация, размишление и оценка.
Бланките които се раздават на учениците са без обозначени различните групи компетентности.
Всяка колонка касае определена компетентност:
 Колонка 1 и 2 касаят Критичното мислене (запитване, анализ на информация),
 2, 3 и 4 - Творчество и предприемачество (въображение , инициативност, справяне с
неизвестното),
 колонка 5 касае Комуникация,
 6 и 7, съответно Размшление и Оценка.

