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Истражување на намерна практика
Намерната практика е тековен процес на само-подобрување, кој Џонсон Хати
го рангира како една од најефикасните работи што можете да ги направите за
да станете подобар учител. 1 Вклучува избор на специфична професионална
вештина за повторна практика во текот на подолг временски период и примена
на повратна информација од доверлив извор на знаење за постојано
рафинирање на она што го правите. Ова е нешто што врвните изведувачи во
спортот го прават секој ден, час по час посветена, фокусирана практика.
Појдовната точка е да бидете искрени во опишувањето дали се однесувате на
претприемачки начин. На пример, како реагирате кога се соочувате со тешки
ситуации? Дали ја гледате можноста кога другите гледаат проблеми? Дали
гледате да ризикувате малку како купување билет за лотарија, т.е. прашање на
случајност? Дали сакате да го имате последниот збор?
На слика 5.2.1 е прикажан процесот на намерна практика. Може да ги
разгледате надлежностите во рамките на EntreCompEdu и да изберете една
од која сметате дека е приоритет за вашиот професионален развој. Тогаш
треба да формирате цел и да идентификувате некој кој може да понуди
конструктивни повратни информации. Онаму каде што тоа не е можно,
пребарување по мрежи преку социјалните медиуми може да биде една опција.
За да се направи разлика, намерната практика бара време, напор, одговорен
став и немилосрден фокус. Тоа е докажан пристап да се направи трајна
разлика во квалитетот на перформансите.
Може да се примени истиот процес на намерна практика учење на учениците
(погледни Задача 5.5.2).
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Погледни: https://www.evidencebasedteaching.org.au/deliberate-practice-in-education/
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Активност: Ваш потенцијал
Завршете

го

10-минутното

истражување

за

проценка

на

вашиот

претприемачки потенцијал достапен на:
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/businessassessments/pages/entrepreneurial-potential-self-assessment.aspx
Прочитајте ги повратните информации и размислете за тоа што ова ви
кажува за вашето моментално расположение?

Слика 5.2.1 План за намерна практика
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