ВИЗИЯ И ОБРАЗОВАТЕЛНА ФИЛОСОФИЯ НА
ОУ „АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ – КОДЖАКАФАЛИЯТА“
ТЕХНОЛОГИЧНО УЧИЛИЩЕ С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА МАТЕМАТИКА И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ОУ „Александър Георгиев – Коджакафалията“ e технологично училище с разширено
изучаване на математика и английски език за любознателни и любезни млади хора,
което се ръководи от изискванията на съвременния свят. До преди няколко години
компютрите, мобилните устройства и интернет бяха научна фантастика. Дигиталният
свят поставя нови изисквания към днешното образование. Технологиите влизат в
класните стаи, за да подготвят учениците за тяхното ежедневие и професии в XXI век.

ОУ „АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ - КОДЖАКАФАЛИЯТА" задълбочава подготовката
на учениците в следните три направления:
-

Технологии – използват се ежедневно в представяне и подготвяне на
интерактивни уроци, проектно обучение, презентации. Полагат се основите на
програмирането. Учениците придобиват дигитални умения, презентационни
умения, развиват креативност и иновативно мислене.

-

Математика – базова компетентност, която помага за оцеляване в съвременния
свят. Ние залагаме на ранното трениране на математически умения у учениците,
чрез които децата развиват логика и предприемаческо мислене. Освен успешно
представяне в национални и международни състезания учениците добиват и
практически умения за управление на лични финанси, пазаруване, ръководене
на проекти и ориентация. Благодарение на ранното развитие на математическа
компетентност децата ще се усъвършенстват в решаването на проблеми, а покъсно и в изучаването на точните науки.

-

Английски език – учениците започват да изучават английски език още от
подготвителен клас. Обучението завършва с успешно представяне на изпит на
Кеймбридж в 7 клас и придобиване на международно признат сертификат,
който показва нивото на владеене на английски език. По време на своето
обучение учениците формират умения за свободно и ефективно писмено и
устно общуване на английски език в реални ситуации, в- и извън училище.
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КАКВИ УЧЕНИЦИ ВЪЗПИТАВА УЧИЛИЩЕТО?
Училището си поставя за цел неговите ученици да развият:
-

ентусиазъм за учене и обучение;
устойчива етична и морална основа;
необходими социални умения;
добре усъвършенствани умения за словесно, артистично и писмено общуване
на български и английски език;
солидни математически, технологични, научни, исторически, географски,
екологични и литературни познания;
способност:
o да мислят творчески и критично;
o да четат за информация и удоволствие;
o да събират и организират информация;
o да умеят да анализират и да правят заключения;
o да изследват и работят екипно по решаване на реални казуси.

Общата учебна програма е адаптирана за всеки отделен ученик, чрез което децата се
насърчават да развиват своите уникални таланти и интереси в областта на
академичните познания, спорта и изкуствата, за които училищната база осигурява
необходимите условия.
ОУ „Александър Георгиев - Коджакафалията" е съвременно училище, което има за цел
да осигури благоприятна среда, която да насърчава учениците да открият и използват
своя интелектуален и творчески потенциал, да разчитат на собствената си преценка и
инициатива и да осъзнаят как учат най-добре. Учителите се стремят да открият
индивидуалните таланти и стилове на учене за всяко дете и да му помогнат да се
включи в програми, в които има интерес и постига успех.
Училището осигурява образователна среда, в която децата да преминат лесно процеса
си на обучение, да развият увереност и любознателност, които да им служат като
основа в обучението им през целия живот и професионалното им реализиране в
дигиталния 21. век.
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КАКВО Е ИНОВАТИВНОТО В УЧИЛИЩЕТО?
-

Интегрирано обучение
(междупредметни връзки);
Проектно обучение;
Английски език от ПГ;
Технологии.

-

-

-

-

Съвременно, безопасно,
позитивно и творческо
пространство за учене;
Специализирани кабинети;
Мобилна класна стая;
Технологично оборудване;
Интерактивни уроци;
Групова работа;
Проекти;
Изнесено обучение сред
природата и в градската
среда.

Креативни, вдъхновяващи и с
високи технологични умения
професионалисти;
Специализирани обучители по
отделните направления;
Съвместна работа при проектно
обучение.

-

Модулни часове;
Целодневно обучение от ПГ до 7 клас;
Допълнителни дейности, включени в
програмата.

За повече информация изпратете своето запитване до info@kodzhakafaliyataschool.bg .
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