Меѓународни педагошки стандарди

ИНТЕРАКЦИЈА МЕЃУ УЧИТЕЛОТ И ДЕЦАТА
Интеракцијата меѓу возрасните и децата, како и сите интеракции воопшто,
се од клучно значење за подршката и влијанието врз психичкиот, социјален,
емотивен и когнитивен развој на децата и за промоцијата на концептот
за постојано учење. Улогата на учителот е да им овозможи на децата да
учествуваат во процеси низ кои ќе изградат нови знаења и ќе откријат нови
значења и да им помогне да стекнат самодоверба, за да понатаму се развијат
во грижливи и внимателни членови на општеството.

УЧЕСТВО НА СЕМЕЈСТВОТО И ЗАЕДНИЦАТА ВО
ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС
За да можат децата да учат и да се развиваат потребна е цврста соработка
на учителите со семејствата и другите членови на заедницата. Кога учителот
ќе ја разбере важноста на учењето дома и важноста на семејството како
првобитен образовен и социјален фактор кај детето, ќе може да гради
мостови помеѓу училиштето и семејството/заедницата и да остварува
двонасочна комуникација.

ИНКЛУЗИЈА, ПОЧИТУВАЊЕ НА РАЗЛИКИТЕ И НА
ВРЕДНОСТИТЕ НА ДЕМОКРАТИЈАТА
Неопходно е на секое дете и сeмејство, особено на оние од ранливите групи,
да им се овозможи да бидат вклучени, почитувани и вреднувани, да работат
на остварување на заедничките цели и да го развијат својот потенцијал.
Учителот претставува модел и гарантира дека преку секојдневните
активности децата учат да ги почитуваат и вреднуваат различностите, да
развиваат вештини и активно да учествуваат во заедницата.

ПРОЦЕНКА И ПЛАНИРАЊЕ
Во квалитетната педагошка пракса проценката и планирањето имаат многу
важна улога. Учителот, во кохезивна рамка, ги комбинира очекувањата
соодветни на развојното ниво на детето, националните образовни стандарди,
слободата за креативност и истражување и индивидуалните и групни
интереси и потреби.
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ISSA ДЕФИНИЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТНА
ПЕДАГОШКА ПРАКСА
СТРАТЕГИИ И ТЕХНИКИ НА ПОДУЧУВАЊЕ
Квалитетниот образовен процес се развива врз верувањето дека грижата,
учењето и негата формираат кохерентна целина и дека добросостојбата и
ангажираноста на децата се основа на учењето. Тргнувајќи од тезата дека
учењето се случува на разни начини и во разни ситуации, учителот донесува
одлуки и избира наставни стратегии кои се темелат на вредностите на
демократијата и поттикнуваат активно учење.

КРЕИРАЊЕ СРЕДИНА ЗА УЧЕЊЕ
Условите за учење имаат исклучително влијание врз когнитивниот,
социјалниот, емоционалниот и психичкиот развој на децата. Со креирањето
на физички и психолошки безбедна средина, учителот го поттикнува учењето
низ самостојно и групно истражување, преку игра и интеракција меѓу децата
и возрасните.

ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ
Квалитетната педагошка пракса ја имплементираат учители кои постојано
вложуваат во својот личен и професионален развој, кои ги користат
своите знаења во секојдневната пракса и кои соработваат со останатите во
креирањето на доживотното учење.
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