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Като част от екипа, който осъществява проекта „Нашата гимназия в 21.век“ съвместно с
колегата Димитър Нончев участвахме в обучение на тема “ The 4 Cs: Creativity, Critical Thinking,
Communication and Collaboration” от 22 до 27 юли 2019 във Флоренция. В „Europass Teacher
Academy“ работихме съвместно с още деветима колеги от: България, Испания, Португалия,
Словакия и Норвегия. Споделяхме обащата си загриженост за това как да превърнем класната
стая в по-привлекателно и полезно за младите хора място. Как съвместното сътрудничество и
доверие между учениците, техните семейства и училищния екип ще доведе до постигане на
позитивна атмосфера в училище.
Акцентът на курса беше върху ефективната комуникация. Всяко поведение е форма на
комуникация, защото „тишината също говори“. Научихме повече за емоционалната и
социалната интелигентност: колко е важно да се научим да назоваваме емоцията, да развиваме
способнността си да слушаме, да работим върху себепознанието си, за да разпознаваме нуждите
и чувствата на другите. Убедихме се, че положителното мислене не е даденост. То се изгражда
съзнателно.

Запознахме се с възможностите, които предлага Gratitude Board ( табло за благодарности),
където колега изказва благодарност на друг колега за съдействието, което е получил. Разбрахме
за учители, които се обаждат на родителите на трудните ученици при всяка забелязана
положителна промяна. Не е лесно, но ще търсим по-упорито да узнаем каква нужда и емоция се
крие зад дадено поведение на всекиго. Говорихме за разширяване на сътрудничеството между
младите хора. Колко е важно за тях да развиват креативното си мислене, което включва елемент
на критичност и самокритичност. Като същевременно критичното и самокритичното мислене не
означава издаване на присъда, а умение да се изказва и защитава собствената позиция.
През следващата учебна година резултат на сътрудничеството с колегите, участващи в проекта,
по-решително ще пристъпваме към изграждането на училището на 21.век. Вече няма да е
толкова трудно, ще започнем с малки промени, но с голям ентусиазъм и вяра в правилния път.

Илиана Марковска

