На 20 април 2013 г. от 14.00 до 16 ч. в зала „Компас“ на Ректората на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се
състои публично представяне и обсъждане на „Препоръчителна рамка на способности за обучение в
грамотност по европейско гражданство“.
Тази препоръчителна рамка беше доразвита в рамките на европейската програма ELICIT – 510624-LLP-12010-1-FR-COMENIUS-CMP, финансирана от Европейската комисия.
Шестнадесетте патньори от 8 страни членки на Европейския съюз се съгласиха на тази работна версия на
срещата в Кордоба на 4 февруари 2012 г. Тя ще бъде ревизирана за срещата в София през 2013 г.
Рамката ELICIT има за цел да осигури една концептуална рамка, на която учителите инструктори и
университетските преподаватели могат да се позовават, когато изготвят учебна програма за
първоначално обучение или за обучение без откъсване от работа на учители, с оглед да се постигне
възможността всички учители и друг персонал в областта на образованието в целия ЕС да могат да
развиват и подобряват обучението в грамотност по европейско гражданство.
Въпреки че препоръчителната рамка ELICIT не се отнася до въпросите на методологията или
педагогиката, които са отговорността на самите професионалисти, партньорите в ELICIT желаят да
наблегнат на следните предварителни препоръки:
чителите би трябвало да имат ниво 5 по скалата за компетентност на ELOS (ELOS-CFEC)
www.europeesplatform.nl/sf.mcgi?917
училищната програма
o Знанията във всички области трябва постоянно да се допълват
o Трябва да се предпочитат интерактивни, кооперативни, кръстосани, междудисциплинни и
междукултурни практики
o Материалите по темите трябва да се изучават от многонационална гледна точка
o Трябва да се поощряват сравнителните подходи и интертекстуалността
o Трябва да се развиват критичното учене и мислене

On 20th April 2013 a public seminar will be held at

from 14.30 to 16 h on:

Reference Framework of Competences for Teaching European Citizenship Literacy
This Reference Framework was elaborated within the European Programme: ELICIT – 510624-LLP-1-2010-1-FRCOMENIUS-CMP, funded by the European Commission.
The 16 partners, from 8 different Member States of the European Union, agreed on this draft version at the
Cordoba Meeting, on 4 February, 2012. It will be revisited for the Sofia Meeting, in 2013.
The ELICIT Framework aims at providing the conceptual framework which Teacher Trainers and Lecturers could
refer to when designing a course curriculum for initial or in-service Teacher Education in order to ensure that
all teachers and other educational staff throughout the E.U. can develop and enhance European Citizenship
Literacy Education.
Although the ELICIT Reference Framework does not address the questions of methodology or pedagogy, which
are the responsibility of the professionals themselves, the ELICIT partners wish to underline the following
preliminary recommendations:
nce chart (ELOS-CFEC)
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o
o
o
o
o

Knowledge in all areas should be constantly updated
Interactive, cooperative, cross-curricular, interdisciplinary and intercultural practices should be preferred
Subject-matters should be studied from a multinational viewpoint
Comparative approaches and intertextuality should be encouraged
Critical learning & thinking should be developed

