ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА
1. Наименование на програмата:
Съгласуване на индивидуалните стилове на обучение
2. Програмата е насочена към:
Учители – начален етап
Учители – прогимназиален етап
Учители – гимназиален етап
Педагогически съветници, психолози
3. Анотация на програмата:
3.1. Кратко описание на програмата
Курсът представя модела на психологичния тип и произтичащите от него различия в
индивидуалните стилове на учене, преподаване и общуване. Участниците идентифицират
собствения си типологичен профил и задълбочават познанията си за неговите особености при
взаимодействието с хора, които имат други типологични профили. Върху тази база се предлагат
оптимални подходи за преподаване и общуване, съгласувани с индивидуалния стил на
партньорите. Програма на модула по теми и подтеми 1.Въведение в теорията на психологичния
тип – базисни личностни предпочитания и тяхното значение за центрираното върху ученика
образование. 2.Идентификация на собствения личностен профил и изясняване на неговите
силни и слаби страни. 3. Осмисляне спецификата на основните типологични характеристики –
обща нагласа към света, възприемане на информация, вземане на решения и стил на живот. 4.
Когнитивните ориентации и тяхното проявление в обучението и в общуването. 5. Стилове на
учене и свързаните с тях потребности на учениците. Подходящи индивидуални и групови
интервенции. 6.Стилове на преподаване и свързаните с тях ресурси и ограничения. 7. Стилове на
общуване и свързаните с тях ресурси и ограничения. 8. Съчетаване на различните индивидуални
стилове в класната стая и в по-широк социален контекст.
3.2. Цели на програмата
• Да се обогатят знанията за индивидуалните различия в стила на учене, стила на преподаване
и стила на общуване; • Да се разшири съзнанието за конкретните обучителни потребности на
учениците в зависимост от техния стил на учене; • Да се обогати репертоара от обучителни
подходи в посока съгласуване стила на преподаване със стиловете на учене в класната стая. • Да
се повиши компетентността за успешни форми на взаимодействие и сътрудничество с ученици,
колеги и родители; •Да се създаде мотивация за себепознание, за съобразяване на обучението
с индивидуалните потребности на учениците и на общуването - с личностните особености на
партньора.
3.3. Методи на обучение
Философията на този курс се базира на следните основни принципи: • Широко дискутиране на
идеята за индивидуалните различия като фокус на съвременното образование • Споделяне на
лични позиции и опит на участниците • Активност на участниците при по-целенасоченото
осмисляне на собствения стил на преподаване и общуване • Акцент върху възможностите за
преодоляването на неефективните професионални стереотипи и формирането на нови ценности

и нагласи • Широко обсъждане на предлаганите техники и подходи за оптимизиране на диалога
с учениците и с другите участници в образователния процес- Методика: интерактивни методи,
симулативни игри и презентации
3.4. Индикатори за очаквани резултати
• Участниците ще могат по-ясно да осмислят и управляват своето професионално поведение. •
Ще идентифицират с по-голяма лекота индивидуалните стилове на учене на учениците. • Ще
могат да съгласуват обучителните подходи с конкретните потребности на учениците. • Ще могат
да прилагат съобразени с индивидуалния стил на партньора ефективни техники за общуване. •
Ще бъдат мотивирани да оползотворяват различията на учениците в обучението и в
извънкласната дейност.
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
Комуникативна
5. Форми на обучение:
Присъствена
Частично присъствена
6. Продължителност на обучението : 16
7. Брой квалификационни кредити : 1
8. Начин на завършване на обучението:
Презентация
9. Списък на обучителите:
ЕГН Име Презиме Фамилия
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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