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ПРОЕКТ BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на 

педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. 

ЗА ПРОЕКТА: 

„Формиране на ключови компетентности и умения на съвременния учител“ 
 От 22.02.2020 г. в  гр. Етрополе се проведе обучение по Дейност 1, кампания ІІІ по 
проект КПРПС с 23 учители от СУ „Васил Кънчов“ - Враца на тема „Формиране на ключови 
компетентности и умения на съвременния учител“. Обучителна организация бе Сдружение 
"Алтернатива за теб". Учителите дискутираха върху основните приоритети, свързани с 
образованието и възпитанието в контекста на европейската визия за учене през целия живот: 
формиране на личности, способни да функционират успешно в съвременното общество, 
мотивирани да се развиват и усъвършенстват с оглед по-лесна адаптация към изискванията 
на конкретната среда.  
 Ключовите компетентности, които трябва да бъдат формирани у учениците са 
заложени в контекста на Европейската референтна рамка за учене през целия живот: 

 Общуване на роден и чужд език; 
 Математическа компетентност и основни знания в областта на природните 

науки и технологиите.Дигитална компетентност; 
 Умение за учене; 
 Обществени и граждански компетентности; 
 Инициативност и предприемачество; 
 Компетентности в областта на културата и творческите изяви. 

Обучението беше съсредоточено върху създаване на умения у учителите за формиране 
на ключови компетентности  при учениците, чрез изграждане на динамична 
съвкупност от знания, умения, нагласи и отношения, които се придобиват в процеса на 
обучение. Свързват се основно с поведението на личността – не сами по себе си знания 
или умения, а подходящи поведения, демонстрирани в конкретни учебни ситуации и 
необходими за постигането на резултати в конкретна дейност или при определена 
професионална роля. 
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