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Новите технологии в
училището на бъдещето
Години наред образованието се стреми да
поеме нова посока на развитие, а именно –
към цифровизация на голяма част от
процеси
те на обучение. Пандемията ускори този
процес, но се оказа, че има много слаби
места в системите за образование и
обучение, които излизат извън рамките на
контекстуалните и секторните въпроси.
Затова се търсят подходи, които да
спомогнат за преодоляване на дефицитите,
свързани с дигитализацията на обучението.
Споделянето на опит и търсенето на
иновативни методи дават възможност за
повишаване на знанията, уменията и
компетентностите на наличния персонал в
сферата на образованието и обучението.

Европейските проекти предоставят възможност за споделяне
на добри практики, както и предоставяне на специално
пространство за потребностите от обмен на информация.
Това от своя страна осигурява полезни взаимодействия с
инициативата за Европейско пространство за образование.
Проект „Digital School“ предоставя три успешни иновативни
модела: два за смесено и един за дистанционно обучение,
споделени от партньорските организации в Германия,
Австрия и Португалия. Перспективите в резултат на този
проект са свързани с интеграцията на повече и правилни
цифрови технологии, които да бъдат специално проектирани
за определени професии, повече самоорганизация от учащи
и преподаватели, повече курсове за обучение по технологии и
личностно развитие на обучаемите.

По пътя на дигитализацията може да се потърси подкрепата на държавни и местни
структури, както и на мотивирани бизнес партньори. Споделянето на съдържание
може да бъде осъществено чрез възлагане на външни изпълнители на създаването
и поддръжката на платформа за цифрово съдържание. Основен недостатък тук се
явява непрекъсната зависимост от тези организации. Друг подход в тази посока
може да бъде използването на платформи с отворен код, както и инвестиране на
ресурси за активиране на процеса на дигитализация. Освен платформа дигиталното
образование се нуждае и от ментори и мултипликатори, които да подкрепят
обучителите в дигитална среда. Използването на цифрови и автоматизирани
технологии първо трябва да бъде овладяно от целия наличен персонал, свързан с
обучителния процес. Но дигиталните компетенции изискват и развитие на личността
на обучаемия в областта на меките умения, като комуникация, самоорганизация,
самомотивация и др.

Активната класна стая стои в
основата на обучителния процес в
“Make It” Португалия. Там се
провежда смесено обучение,
използващо роботика и различни
безплатни приложения,
предоставящи възможност за
прилагане на добавена реалност в
процеса на усвояване на учебния
материал. Новите и различни учебни
пространства, иновативните игрови
методи предоставят възможност за
неусетно усвояване на учебното
съдържание посредством активно
участие от страна на обучаемите и
реализиране на собствени
постижения.

Третият пример, представен от немската организация ASW използва „Пеперудената
педагогика“ като основен метод за самоорганизирано учене и учене чрез
преживяване. Обучението е смесено , като се залага на ново отношение към
обучаемия и използване на сравнения на елементи от ученето с жизненоважния
процес – храненето. В ASW има различни по предназначение и и оборудване
помещения, тъй като е установено, че при смяна на помещения се учи по-добре.
При онлайн обучението в немската организация пространството се използва като
трети педагог – индивидуализирано учебно пространство, кооперативно
пространство, помещения за ръчна работа, помещения от домашен тип, входни
помещения.

Дигитализацията - бъдещето в обучението!
В ДП БГЦПО няма налични ресурси за
прилагането на някой от моделите в пълния
му вид. Затова могат да се вземат отделни
елементи от всеки модел и да се адаптират
към съответните условия. Ние се
насочваме към прилагането на
характеристиките на работните задачи,
използвани от GNT, както и използването
на предоставения от тях въпросник.

От ASW могат да се приложат
методиката на създаване на
учебни материали, както и някои
конкретни материали, свъзани с
математическата компетентност,
предлагана по Първа пилотна
мярка от ДП БГЦПО.

Ново отношение
към обучаемия!

Разпространението на тези
добри практики чрез
методически обучения на
учители ще допринесе за
развитие на дейностите,
свързани с
дигитализацията в
училищата, което от своя
страна ще предостави
възможност за развитието
на електронното обучение
и повишаване качеството
на учебния процес,

Проект
“Свързване на
педагогиката
технологиите”,
N.2020-1-DE02KA202-007382
Digital school
Програма
„ЕРАЗЪМ+“

Вие сте агенти
на промяната!

Вдъхновяващо обучение, водещо до успех!

