ЦЕНТЪР“ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ”
Пловдив, 4000, ул.”К.Фотинов”№ 15, тел.факс 032/ 62 83 74
e-mail: center@centerbg.org ; www.centerbg.org

Програма:
ПЕРСОНАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ, ИЛИ КАК ДА РАЗВИЕМ И ПРИЛАГАМЕ
УЧЕНИКО-ЦЕНТРИРАН ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНЕТО
Одобрена със заповед № РД 09 - 1285 / 26.01.2017 г. от Министъра на образованието и науката

Кратко описание на програмата:
Програмата съдържа следните основни компоненти:
1. Теоретична част – понятийно изясняване на персонализираното обучение;
2. Методи, подходи и похвати за развиване на култура на персонализирано
обучение в класната стая;
3. Практическа част - генериране на идеи от участниците как да развиват и
прилагат персонализирано обучение и преподаване.
В теоретична част се прави преглед на идеята за персонализирано обучение.
Представят се исторически аспекти и участниците се запознават със съвременното
разбиране за ПО. Съпоставяне на класическото стандартно образование и ПО –
извеждане на аргументи и основания защо ПО е необходимо в съвременното
образование. Примери и добри практики за ПО от различни образователни системи.
Представят се различни възможности и методи за изграждане на култура на ПО в
училище и класната стая. Как се създава интердисциплинарност, която да подкрепя и
развива ПО. Връзки на ПО с креативното преподаване – как да помогнем на учениците
да развият собствените си креативни страни и умения за самостоятелна творческа
изява. Как училището може да намира различни партньори и да търси разнообразни
възможности за сътрудничество в посока развиване на ПО. Отделя се специално
внимание на оценяването в училище и как да бъде ориентирано към ПО.
Интерактивни сесии, в които участниците въз основа на представеното по-горе
генерират идеи как да се развива ПО и да се стимулира креативността на учениците
съобразно условията във всяко училище и спецификата на отделните учебни предмети.

Продължителност на обучението:

16 уч.ч.

Брой кредити:

1

Данни за контакт:
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