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Проект “Visible Teaching4Performance”, Програма Erasmus +  
 Второ краткосрочно обучение за учители (STTE) 

проведено в Ammattionpisto Luovi, Финландия (8- 12 декември 2019) 
 

Второ краткосрочно обучение за учители по проекта "Visible Teaching4Performance" с цел 

професионализиране, обмен на добри практики и издаване на удостоверение  „Europass mobility” се 

проведе в град Оулу, Финландия ( 08-12 декември 2019) в училището Ammattionpisto Luovi, Oulu 

Unit. Участваха  представители на всичките 9 партньорски училища от България, Финландия, 

Франция, Германия, Гърция, Италия, Полша, Португалия и Турция. 

Срещата по проекта започна на 8 декември, определен от нашите финландски домакини като Ден 

на социализация. Беше организирана екскурзия до остров Хайлуото ( на 50 км от Оулу). Остров 

Хайлуото е най-големият в Ботническия залив и там живеят само 980 души. Той е известен със 

своята уникална природа и до него може да се стигне с ферибот или с кола през дълбока зима по 

замръзнал леден път. 

 

В първия работен ден (9 декември) бяхме топло посрещнати от ръководството на училището: 

директора г-н Koyvulua и г-жа  Karvonen - заместник директор по образованието, които 

представиха  накратко  училището LUOVI-Oulu. Деца от финландска детска градина пяха коледни 

песни за нас и бяха възнаградени със сладкиши, и други изненади. 
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Координаторът на проекта - г-жа Хана Сковронска  откри събитието и сподели текущото състояние 

на проекта. В първия семинар на деня: "Система за измерване на образователното въздействие 

на проф. Джон Хати " -г-жа Рамона Поли и г-жа Александра Клеве от Германия отново 

представиха основните характеристики и резултати от мета-изследването "Visible learning" на 

Джон Хати. То е резултат от десетилетия събиране на данни и разглежда видимите фактори, 

влияещи върху успешното учене.  

Във втората половина на деня, след вкусен обяд в училищния ресторант, се проведе семинар 

“Pedagogical Anchors & Assessment and Feedback Methods” под ръководството на г-жа Eliisa 

Kuorikoski и г-жа Tiina Mikkolа от Института LUOVI, където се обучават ученици със специални 

потребности. Под формата на въпросник учителите и учениците оценяват уроците и цялата учебна 

работа за да се постигнат най-добри резултати. Двама финландски ученици, разказаха за кариерата 

си и отговориха на въпроси - как LUOVI ги подкрепя в търсенето на работа, как изглежда 

"нормалният" учебен ден и каква допълнителна подкрепа получават. 

 

Вторият работен ден беше посветен на запозване с примери за добри практики. Финландската 

експертка Kaisa Posti ни представи Института LUOVI, който е най-големият доставчик на 

професионално обучение за ученици със специални нужди във Финландия. Всички ученици, които 

посещават едно от училищата LUOVI, имат здравословни, социални и емоционални проблеми или 

трудности при ученето. Има 20 локации в страната, като централният офис е в Оулу. В LUOVI 

работят 750 души (учители, социални работници, административен персонал и т.н.). Училището 

предлага професионално обучение в шест различни области (включително бизнес и 

администрация). Основните принципи на училището са: креативност, иновации, компетентност, 

грижа и радост.  

След презентацията ни беше дадена възможност да опознаем училището. Разделени в три малки 

международни групи се запознахме с три различни области. В областта  „бизнес и администрация” 

посетихме учебен час. Учениците с радост споделиха информация за ежедневието си и отново 

демонстрираха добрите чуждоезикови умения на финландците. Институтът LUOVI предлага и 

допълнително обучение в областта на образованието и социалните дейности. Завършилите работят 

като помощници в класната стая или като ръководители на учениците. Имахме възможност да се 

срещнем с такива младежи (от Перу, Уругвай и др. страни), които разказаха за ежедневната си 

работа в училището.  Имахме още едно посещение в класна стая. Учениците в този клас завършват 

начална професионална учебна година, през която работят предимно в градско депо, но също така 

трябва да завършат допълнителни модули в класната стая. В този курс те имат възможност да 

изпробват за седмица друга избрана от тях област до пет пъти, за да могат да вземат решение за 

бъдещия си избор на кариера. Също така в този клас не всички ученици присъстват едновременно 

и продължителността на курса може да варира. Компютърна програма е на разположение на 

класния ръководител, в която той може индивидуално да подкрепя и предизвиква учениците. 
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Например, по предмета английски език, той може да определи кое съдържание, с кое ниво на 

трудност трябва да работи, за кой ученик и програмата автоматично генерира задачи. 

Като цяло, това беше една много информативна и впечатляваща част от обучението. Останахме с 

добро впечатление за работните методи и философия на училището. Стана много ясно, че във 

фокуса е ученикът. 

 

Следобед португалската делегация сподели добри практики, представяйки португалската система 

за самооценка.  Тя е задължителна в края на срок / семестър като част от процеса на оценяване. 

Участниците бяха запознати с примери на форми за самооценяване по математика и английски 

език за учебната 2018/2019 година. 

Френските партньори представиха резултатите от участието си (през ноември 2019) в световната 

конференция в Лондон “The Learning Revolution with Professor John Hattie”. Програмата на 

конференцията включва теми като: Видимо обучение - доказателства, важни за развитието на 

училището;  Как да използваме обратната връзка за ускоряване на обучението; Максимизиране 

на обучението и въздействието; Ученическия глас  др.  Последва работно ателие: “Taking in 

account student voice”, ръководено от Virginie Mechaussie. 

 

 

В края на работния ден се проведе среща на координаторите, за обсъждане на следващи дейности и 

продукти по настоящия проект, както и изготвяне на нова кандидатура за проект по програма 

Еразъм +. Останалите участници посетиха училищните общежития. Тъй като много  деца идват от 

други райони, например от Лапландия, те имат възможност да живеят в общежитие през 

седмицата. През уикенда се връщат при семействата си. В общежитието учениците живеят в 

двойни стаи, които самите те трябва да поддържат чисти. Ако е необходимо,  се подпомагат от 

осем социални работници. Те осигуряват помощ при подреждането, пазаруването, прането на 

дрехи и прекарването на свободното време. Учениците разполагат с билярдна зала, телевизионна 

зала, фитнес студио и добре оборудвана спортна зала. Освен това се планират и провеждат 

съвместни готварски вечери, вечери на игри и екскурзии. Гостите също имаха добра възможност да 

разговарят със социалните работници. 
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След срещата на координаторите и посещението на общежитията участниците се върнаха в 

училището, защото вечерта учениците от отдел „Хранене и готвене“  бяха подготвили коледно 

меню за нас. Те положиха големи усилия при подбора на ястията, приготвянето и обслужването. 

Учениците се справиха чудесно и ни подариха вечер, която със сигурност ще бъде запомнена. 

Финландските колеги също видимо се гордееха със своите ученици. В края на вечерта Дядо Коледа 

ни посети.  

 

В последния работен ден  гръцкият екип ни запозна с концепцията „Teacher empowerment“. 

Тяхната презентация „Teacher empowerment plan” изяснява: какво е овластяване на учителите; как 

да се изгради колективна ефективност в училищата. Описани бяха дейностите за професионално 

развитие на учителите чрез проекта VT4P. Беше представен и план за действие за овластяване на 

учителите. Изработването на „(TEP) План за овластяване на учителите” е краен продукт на 

Партньорството.  

След традиционен финландски коледен обяд в училищния ресторант, всяка страна представи 

реултатите от Проучване с Въпросник за ученика  „VT4P School development through students’ eyes” 

- как учениците възприемат културата на обратна връзка в съответните училища. Срещата завърши 

със самооценка за работата през трите работни дни. 

Донка Георгиева, координатор по проекта за IV ЕГ, Варна 
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