На вниманието на: г-жа Румяна Парцова
Директор на 68. СУ „Акад. Никола Обрешков”

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Уважаема г-жо Парцова,
В допълнение и развитие на договорните взаимоотношения
между 68. СУ „Акад. Никола Обрешков“ и Образователен център
АДВАНС, бихме искали да представим на Вашето внимание нашето
предложение за иновативна съвременна програма, посредством която
желаем да надградим успешното ни партньорство. Образователен
център АДВАНС предлага разширена програма за извънкласна форма
на обучение, интегрирана в часовете за занимания по интереси в 68. СУ
„Акад.

Никола

Обрешков“.

Програмата

ADVANCE

ACADEMY

е

ориентирана към цялостно развиване на езикови, логически, научни,
творчески, социални и емоционални умения на учениците от 1 до 7 клас
в повереното Ви училище.

1.

Защо създадохме програмата ADVANCE ACADEMY

В съвременния глобализиран, динамичен и технологичен свят
бъдещите

възможности

откриващи

се

пред

децата

са

много,

разнообразни и вълнуващи, но изискванията за постигане на успех са
все по-високи, все по-сложни и все по-комплексни. Желанието ни да
бъдем до децата, да им помогнем в откриването на света и по пътя към
знанието, да ги подкрепяме в стремежа им към развитие, да им бъдем
опора в трудностите при досега с непознатото, ни стимулира да развием
програмата ADVANCE ACADEMY. Надяваме се тя да даде устрем, плам,
любознателност, увереност и достатъчна устойчивост в търсенето и
откриването на много нови интереси и възможности пред бъдещите
достойни млади личности.
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2.

Цел на програмата ADVANCE ACADEMY
•

паралелно усвояване на езикови и научни знания,

комбинирани с творческо мислене и социални умения
•

събуждане на интереса и любовта на децата към

точните науки и създаване на възможности за бъдещо им
развитие в съвременния технологичен свят
•

развиване

на

емоционална

интелигентност

и

творческо въображение
•

достигане

на

високо

ниво

по

английски

език,

съответстващо на ниво В2 по Общата европейската езикова
рамка за учениците в 7 клас и възможност за явяване на
съответния изпит на Университета Кеймбридж за придобиване на
международен сертификат

3.

Програмата ADVANCE ACADEMY ще се реализира в

следните направления:
•

английски език

•

социални умения и емоционална интелигентност

•

забавна математика и практическа физика, химия,

астрономия и биология
•

4.

театрално обучение

Условия на програмата ADVANCE ACADEMY:
•

През учебната 2019-2020 година програмата ще

стартира с деца от 1 клас
•

Брой ученици в група: минимален 10, максимален 15

•

Място на провеждане на програмата: 68. СУ „Акад.

Никола Обрешков”
•

Продължителност на годишния курс: от 1 октомври

до 31 май = 8 месеца или 30 учебни седмици
•

Годишен хорариум: 450 учебни часа

•

Примерен график на занятията: всеки ден по 3 учебни

часа
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Занятията ще се провеждат извън задължителната учебната
програма и часовете за самоподготовка на учениците в 68. СУ „Акад.
Никола Обрешков”.
5.

Програма на обучение.

В програмата на ADVANCE ACADEMY са включени 4 модула:
•

ADVANCE

in

English

–

модул

за

интензивно

обучение по английски език с равностойно развиване на
четирите езикови умения
•

ADVANCE in Life – модул за развиване на социални

умения и емоционална интелигентност
•

Kids+X

–

модул

за

забавна

математика

и

практическа физика, химия, астрономия и биология
•

Театрално обучение – модул за развиване на

ключовите умения за творческо мислене
Програмата ADVANCE in English e предназначена за интензивно
обучение по английски език на деца и ученици от 1 до 7 клас.
Изградена е на основата на комуникативния метод и други
съвременни подходи при преподаването на английски. Интегрира
балансирано развиване на уменията за слушане, четене, говорене и
писане. Цели ефективното овладяване на езика и използването му за
нуждите на комуникацията в реални условия.
В процеса на обучение се използват възможностите на найновите технологии, които способстват създаването на интерактивна
мултимедийна среда и улесняват овладяването на езика, като се
превръщат в забавна и разнообразна форма на обучение.
Цялостният процес на обучение е съобразен със специфичните
особености на отделните възрастови групи.
Програмите за различните нива са в съответствие с Общата
европейска езикова рамка и са ориентирани към подготовката на
обучаемите и успешно полагане на съответните изпити на Университета
Кеймбридж.
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Представянето на учебния материал по време на езиковите
занимания

от

модула

ADVANCE

in

English

е

интерактивно

-

посредством игрови дейности, поучителни истории и песни, ролеви
игри, чрез работа по двойки или в групи и екипни състезания. По този
начин, децата се обвързват емоционално с учебния процес и вземат
активно участие в него.
ADVANCE in Life е авторска програма на Образователен център
АДВАНС и е основана върху убеждението, че чрез учене, децата могат
да развият емоционална интелигентност, спонтанност и креативност,
които им помагат да изразяват своята уникална същност. Без съмнение,
децата

с

по-добри

социални

умения,

се

справят

по-лесно

с

предизвикателствата на живота – развиват по-добри взаимоотношения,
справят се по-добре в училище, имат по-висока самооценка и
увереност в собствените си способности и като цяло са по-добри
комуникатори.
Чрез програмата ADVANCE in Life, която е разработена като
интегрирано допълнение към езиковото обучение, децата развиват
увереност, себеуважение и желание да общуват и да изразяват себе си.
По време на модула ADVANCE in Life децата постепенно
изграждат и развиват умения за: себепознание, себепредставяне и
себеотстояващо поведение; разпознаване и изразяване на емоциите;
самоконтрол; по-висока самооценка;
приемане

и

толерантност

към

ефективна работа в

различните

от

тях;

екип;

емпатия

(съпричастност) към околните; умения за създаване и поддържане на
приятелства; умения за справяне в конфликтни ситуации; достойно
приемане на победи и загуби; вземане на решения и поемане на
отговорност; развиване на творческия си потенциал и др.
Програмата Kids+X е предназначена за ученици от 1 до 7 клас.
Тя има за цел да въведе децата в прекрасния свят на всички изучавани
от тях точни науки посредством: игра; изучаване на реални предмети,
явления и системи; конструиране; експериментиране; създаване на
истории; и др. Така децата учат по най-естественият начин – чрез
форми на преживяване, които им позволят да се забавляват докато
учат. Традиционният начин на преподаването на концепции по
определен училищен предмет е комбиниран с разглеждането на
физически явления и обяснението на всички свързани с тях концепции.
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Фокусът

на

занятията

не

е

в

теоретичното

изучаване,

а

в

онагледяването на концепции. Това помага на децата да разберат как
отделните училищни предмети „работят“ заедно при описанието на
обкръжаващия ни свят, което на свой ред ще им помогне да го разберат
по-добре.

Децата

са

активно

въвлечени

в

приятни

за

тях

преживявания: обучителни игри; конструиране на модели от подръчни
материали; разглобяване на съществуващи и създаване на нови
механизми, работещи със зъбни колела, лостове, макари, тежести и
въжета; безвредни експерименти, демонстриращи физични и химични
явления; и т.н.
Театралното обучение развива ключовите умения за творческо
мислене. То е необходимо за да научи децата да създават, изследват и
реагират в търсенето на своето истинско аз и да изграждат значими
връзки с другите хора и света, който ги заобикаля.
Театралното обучение повишава въображението, оригиналността
и гъвкавостта на мислене и действие. Театърът учи децата как да бъдат
активни и стремящи се към перфекционизъм в ежедневието си, а не
пасивни наблюдатели на живота.
Театралното обучение сериозно подобрява концентрацията и
способностите на децата да разсъждават и да взимат решения като
обхващат по-голямо количество информация.
Театърът

влияе

положително

на

способностите

ни

за

комуникация, себеизразяване и сътрудничество. Учи на умения за
слушане, преговаряне и общуване.
Театърът учи на умения за работа с тялото. Мимиката, жестът и
гласът стават естествена част от живота на децата и те с лекота и
достойнство представят себе си пред света.
Театралното

обучение

подобрява

цялостно

резултатите

в

училище, вербалната и невербалната комуникация, способностите за
писане и четене. Изследвания, направени през последните 10 години
доказват, че децата които се занимават с театър постигат:
– значително по-високи резултати от средните на зрелостните
изпити, включително и в математическите дисциплини;
– имат много по-висока мотивация за учене и участие в конкурси
и състезания
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6.

Създатели на програмата:
•

Програмите ADVANCE in English и ADVANCE in Life

са създадени от Образователен център АДВАНС – член на
Асоциацията

на

Кеймбридж

училищата

в

България

и

подготвителен център за изпитите на Университета Кеймбридж,
за което си партнира с Британски съвет в България
•

Програмата Kids+X е създадена от д-р инж. Иван

Господинов, д-р Стефан Филипов и д-р инж. Григор Георгиев,
които са получили своето образование и са преподавали в
университетите Корнел, Харвард и Уейн Стейт, САЩ, съответно,
по специалностите инженерна химия, химия и теоретична
физика.
•

Програмата за театрално обучение е създадена от

Ваня Ирибаджакова – магистър „Театрална режисура“ в НБУ и
докторант към департамент „Театър“ на НБУ. От 2014 г. ръководи
детска театрална школа.
В заключение, надявамe се така представеното предложение да
предизвика Вашия интерес и да отговаря на изискванията в „Правила
за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на
територията

на

Столична

община”.

Вярваме

също

така,

че

предложението ни кореспондира с целите, които преследвате в
работата си за повишаване качеството на предлаганите обучителни
услуги в повереното Ви училище и ще способства за неговото
утвърждаване и бъдещо развитие, като допринесе за постигане на повисоки резултати на учениците в 68. СУ „Акад. Никола Обрешков” и
увеличаване на удовлетвореността на техните родители.

С уважение,
Албена Вандалова
Управител на Образователен център АДВАНС
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