ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА
1. Наименование на програмата:
Подобряване на индивидуалния стил на учене през целия живот
2. Програмата е насочена към:
Учители – начален етап
Учители – прогимназиален етап
Учители – гимназиален етап
3. Анотация на програмата:
3.1. Кратко описание на програмата
1 .Теории и модели на учене. 2. Историческо възникване на психологическите изследвания на
ученето. 3.Промяна в научно-изследователския фокус: ученето е основна житейска философия.
4. Представяне на данни от съвременни емпирични проучвания на ученето в образователната
среда. 5. Практически задачи: 5.1. Самостоятелно изследване на собствения стил на учене и
общогрупови дискусии относно многообразието от стилове на учене. 5.2. Практическа работа с
въпросника за стилове на учене. 6. Съвременни програми за проучване и подобряване на
индивидуалния стил на учене в светлината на необходимостта от продължаващо обучение. 7.
Причини за продължаване на ученето през целия живот. 8. Лични и обществени ползи от
продължаващото обучение. 8. Тренингови задачи за самоизследване, за споделяне и
дискутиране на личен опит, както и на опита на останалите участници в малки групи.
3.2. Цели на програмата
- Подобряване на индивидуалния стил на учене - Определяне на собствения стил на учене формиране на мотивация и умения за учене през целия живот
3.3. Методи на обучение
Този семинар е изцяло базиран на лекционен курс, включващ интерактивни методи на обучение
като работа по групи, дискусии, ролеви игри, вземане на общогрупови решения. По време на
семинара участниците се запознават със специално изготвени мултимедийни презентации, като
получават и индивидуално портфолио, съдържащо конкретни и полезни материали за понататъшно усъвършенстване на уменията и възможностите за подобряване на индивидуалния
стил на учене през целия живот.
3.4. Индикатори за очаквани резултати
- повече знания относно собствения стил на учене, неговите предимства и ограничения –
подобрени умения за учене повишена мотивация и умения за учене през целия живот
3.5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:
3.6. Съотношение между теоретична и практическа част:
2: 1 в полза на практическата част
4. Компетентности, които ще бъдат придобити
Академична

Педагогическа
5. Форми на обучение:
Присъствена
Частично присъствена
6. Продължителност на обучението : 16
7. Брой квалификационни кредити : 1
8. Начин на завършване на обучението:
Тест
9. Списък на обучителите:
Емилия Хинкова Евгениева
10. Лице за контакт:
Име, презиме, фамилия: Райчо Благоев Рангелов
Актуален адрес: ЖК Дружба, бл. 159, ап. 119
Телефон: 0887620326
Адрес на електронна поща: europartners2007@gmail.com
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