Обучение “Инструменти за привлекателно образование”
Сдружение “Образование без раници” и Център за творческо обучение, с
подкрепата на фондация Америка за България и на Хемимонт, организират
съвместно обучения в град София за учители по математика и начални учители
на тема “Инструменти за привлекателно образование”.
Или как технологиите могат да бъдат в помощ в класната стая и извън нея.
Как да мотивираме учениците да учат?
Можем ли канализираме енергията им като използваме онлайн апликация в час?
Можем ли да ентусиазираме децата да харесват тестовете?
Или пък да не се отказват да продължат да учат, ако нещо не са разбрали в час?
Възможно ли е проверката на домашни да отиде в миналото?
Възможно ли е за части от секундата да знам всеки един ученик от класовете ми колко
задачи е решил последната седмица, къде му е било трудно и къде – не?
Мога ли да намаля работата си като използвам безплатни онлайн приложения и т.н.?
Обучението “Инструменти за привлекателно образование” представя набор от
най-нови технологии, платформи и софтуерни продукти за учителя и учениците
от всяка възраст.
В обучението се разглеждат интернет платформи, като важен акцент е безплатната
образователна платформа Кан Академия (Khan Academy) – най-мащабният и развит
инструмент за общо образование в света; друг образователен софтуер в помощ за
обучението по математика; устройства; добри практики и насоки за тяхното
използване.
Програмата акцентира върху това как използването на различни инструменти може да
направи уроците по-привлекателни и полезни за учители и учениците, а самият процес
на обучение и организирането му – по-лесен и ефективен за всички страни (учители,
ученици, родители). Набляга се на важността от сътрудничество и работа в екип,
междупредметни връзки и проектно-базираното обучение. Обучението предоставя
набор от разработени практики изцяло на български език, подходящи за учебни часове
и извънкласни занятия за ученици от предучилищна група до 12 клас.
Програмата е разработена от експерти в областта на образователните технологии,
съобразена е с учебния процес в българските училища и стъпва на доказани иновации
от цял свят.

Обучението е подходящо както за учители, които активно използват нови технологии в
работата си, така и за такива, които предпочитат други методи.
Продължителност:16 академични часа
Квалификационен кредит:Обучението “Инструменти за привлекателно
образование” е одобрено от МОН със заповед № РД09-1058/25.01.2017 и успешно
завършилите получават 1 кредит.
Място на провеждане:зала на Haemimont в сградата Red Apple (ул. “Бяла черква”/
бул. “Петко Ю. Тодоров”, срещу Южния парк)
Цена:За индивидуален участник: 120 лв. с ДДС. Цената включва обучение, материали
за работа, кафе паузи, удостоверение за участниците (в електронен формат). За
двама участници от една организация, цената е 100 лв. на участник.
Удостоверение:за всеки участник се издава поименно електронно удостоверение със
съответния брой квалификационни кредити.
Заплащането се извършва до 3 работни дни след регистрация само по банков път. Ако
регистрацията е направена 3 или по-малко дни преди обучението, таксата се заплаща
при първа възможност.
Данни за плащане:
Титуляр: Образование без раници/ Obrazovanie bez ranitsi
IBAN: BG80RZBB91551006639897
BIC: RZBBBGSF
Банка: Райфайзенбанк
За въпроси и допълнителна информация:
Станислава Гатева, сдружение “Образование без раници”,
0878350505, s.gateva@obr.education
Мариета Радулова, сдружение “Образование без раници”,
0896730615, m.radulova@obr.education

