Политика
на преподаването на езици
В Интернационално училище Увекинд ние се стремим да създадем
любов и познаване на езиците, които да водят до ангажираност към
обществото и възприемане на различни култури. Ние изграждаме в
нашите ученици умения, които са необходими, за да ги превърнат в
пълноценни комуникатори и читатели за цял живот, а това им позволява
да станат независими личности и ефективни участници в обществото.
В Интернационално училище Увекинд ние се стремим да осигурим
богата, многообразна и пълна със знания учебна среда, в която
учениците могат да споделят мисли, идеи и мнения за различни култури.
Ние се надяваме да им дадем възможност да се ангажират ефективно
с всички аспекти на езиците и литературата, което ще им позволи да
участват активно в постоянно променящия се свят. За да постигнем това,
ние се стремим чрез преподаване и учене на високо ниво, да развием
необходими и подходящи умения в учениците, за да възприемат и да
комуникират на различни езици ефективно и уверено.
Езикът е централен за ученето, затова всички учители са учители по
езика и са отговорни за добрата комуникация.
Всеки опит в учебната дейност e опит и в литературата. Ние мислим
чрез езика. Ние говорим и слушаме чрез езика. Ние четем и пишем чрез
езика. Всеки аспект от нашия живот е съпътстван от езика.
Ние мислим, че непрестанното развиване на уменията по езиците за
всички ученици в Интернационално училище Увекинд e отговорност на
всички учители.
Приемаме това, че
развиването на умения за мислене и
натрупването на познанията са централни за целите на обучението и
затова езикът е най-важното движещо средство на този процес.
Овладяването на език е процес, който включва постепенно
възприемане и разширяване на умения, разбиране и знания на все повисоко ниво на трудност. На училищно ниво това включва различни
комбинации от слушане, говорене, четене и писане, съобразени с
нуждите и прогреса на учениците.
Ние обучаваме учениците да използват активно стратегии за учене,
подходящи за различните лингвистични и познавателни способности на
всяко едно дете.
Ние използваме специфични статегии на даване на инструкции на
различните ученици според нивото на овладяване на езика и различния
натрупан опит.
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Ние сме убедени, че българската учебна програма отразява
богатството на нашата култура и създава
в учениците позитивно
отношение чрез четенето на литература. Българският език е естествения
начин за комуникация в училището и в обществения живот. Когато
изучават български, учениците развиват умения за говорене, слушане,
четене и писане. Това им позволява да изразяват себе си креативно и с
въображение и да комуникират с другите ефективно. Учениците ни се
обучават да бъдат ентусиазирани и критични читатели на художествена
и нехудожествена литература. Изучаването на български език им
помага да разберат как действа езикът, като осъзнават моделите и
структурите му. Като използват тези свои познания учениците могат да
избират и да адаптират това, което казват и пишат в различни ситуации.
Учениците в Интернационално училище „Увекинд” учат най-малко
два езика (немски и английски) в допълнение на матерния си език.
Учениците започват да изучават немски на възраст от 5 години
(предучилищна) и английски на 8 години (трети клас).
Изучаването на немски от ранните години дава на учениците
възможност да се запознаят с езика и с културата на държавите, в които
немският език е официален.
В нашето училище ние приемаме това, че английският език е езикът
на интернационалната комуникация и броят на хората, които го
използват нараства изключително много през последните години. Затова
считаме за необходимо изучаването му на високо академично ниво.
Най-важната цел в изучаването на езици е да насърчим учениците си
да са компетентни в повече от един език. По-дългосрочните цели са
постигането на един добре балансиран мултилингвизъм.
Ние осигуряваме развитието на езиците чрез даването на много
възможности на учениците те да бъдат усвоени по един уместен и
последователен начин и чрез получаването на постоянен фийдбек за
различните им постижения.
В Интернационално училище „Увекинд” осигуряваме изучаване на
езиците, давайки много възможности на учениците да практикуват
автентично комуникиране, като по този начин отговаряме на
нарастващите им нужди от по-сложни и по-академични лингвистични
изисквания.
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