МАТРИЦА НА КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ
Мога да задавам
много въпроси
и винаги се
опитвам да намеря
нови,
и обикновено
могат да
отговарям сам(а).

Мога да
анализирам и
обобщавам
информация. По
този начин мога
взимам решения.

Мога да
формулирам някои
въпроси сам(а), и
мога да отговоря
на повечето сам(а)
или с приятели.

ИМЕ:.....................................................

Обичам да
предлагам
нови идеи и
дейности.

С удоволствие
мога да търся и
да опитвам
неща, при които
изходът е
неясен.

Мога да обясня и да
споделя идеите си,
по всяко време и с
всеки, използвайки
различни подходи
(говорене, картинки,
постери,социалните
мрежи и др.)

Обичам да
размишлявам
върху наученото и
върху това, което
казват другите,
защото води до
нови идеи,
резултати и ползи.

Мога да оценявам
информация от
различни източници,
нови идеи, както и
собствените си
умения.

Заедно с
приятелите ми,
обичаме да
разсъждаваме
над нови идеи.

Изпробвам
нови идеи и
дейности, но
имам нужда от
приятели или
учител.

Мога да
участвам в
дейности, при
които изходът е
неясен, стига да
ми помагат
приятели или
учител.

Мога и обичам да
споделям идеите си
с приятели,
семейство и
учители, стига да са
лесно разбираеми

Обичам да
размишлявам
върху наученото и
върху това, което
казват другите, но
имам нужда от
помощ, за да
развия нови идеи

Имам нужда от
малко помощ, за да
оценя дали
информацията,
която ползвам е
достоверна и за да
преценя още от
каква информация
се нуждая

Мога да
анализирам и
обобщавам
информация с
помощта на
учителя.

Трудно ми е да
разбирам нови
идеи без помощ
от учител.

Обичам, когато
заедно с
приятели,
изпробваме
нови идеи и
дейности.

Мога да помагам
за дейности, при
които изходът е
неясен, стига
някой друг да
отговаря за тях.

Мога да споделя
идеите си ако ме
попитат.

Когато науча нещо
ново, имам нужда
да го обмисля позадълбочено.

Имам нужда от
помощ, за да оценя
развитието на
уменията ми и за да
разбирам нови идеи.

Трудно ми е да
обобщавам
информация
сам(а).

Предпочитам
някой да ми
обясни какво
означават
нещата.

Предпочитам
другите да
предлагат нови
идеи и
дейности.

Предпочитам
лесно
разбираеми
дейности с ясна
цел.

Предпочитам да не
споделям идеите си
и се притеснявам,
че няма да бъдат
разбрани и приети.

Спазвам
инструкциите и
научавам
подадената ми
информация.

Трудно ми е да
преценявам
достовереността на
информацията която
ползвам.

Използвам
въображението
си за да
измислям нови
идеи.

С малко помощ от
приятелите ми
мога правилно да
анализирам и да
обобщавам
информация, и
следователно, да
взимам решения.

Мога да измислям
въпроси, но с
помощ от другите,
и имам нужда от
учител за да мога
да отговоря.

Предпочитам да си
мълча и да
оставям другите
да задават
въпроси.

