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Анотация

Свободноизбираемата дисциплина проблематизира литературното образование в средното

училище  чрез  опозицията  традиционна  парадигма  на  знанието  за  литературата  –

съвременна парадигма за литературно образование в средното училище. Представят се два

актуални подхода към литературното образование – културологичен и компетентностен –

и  свързаните  с  тях  концепти  литературна  култура  и  литературна  компетентност,  не

противопоставени,  а  съположени  като  условие  за  търсения  образователен  резултат  –

компетентен  читател  на  текстове  на  културата.  Специално  внимание  се  отделя  на

промените роли на учителя и на ученика, на един нов дизайн на урока по литература в

средното училище, а също така на инструментите за измерване и оценяване на литературна

компетентност. 

Програма на лекционния курс

1. Предизвикателства пред съвременното литературно образование (2 часа)

2. Обучението по литература в традиционната парадигма на знанието (2 часа)

3. Съвременни подходи към литературното образование – културологичен подход и

концептът литературна култура (2 часа)
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4. Съвременни подходи към литературното образование – компетентностен подход и

концептът литературна компетентност (2 часа)

5. Овластяване на ученика чрез развиване на литературна култура и на литературна

компетентност (2 часа)

6. Методически стратегии за развиване на ключови компетентности чрез преподаване

и учене на литература (2 часа)

7. Роли на учителя и на ученика в парадигмата на литературната компетентност (2

часа)

8. Дизайн на урок по литература в парадигмата на литературната компетентност (2

часа)

9. Инструменти за оценяване на литературна компетентност в средното училище (2

часа)

10. Оценителски рамки за читателска компетентност: PIRLS и PISA (2 часа)
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