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Уважаеми читатели,
Основна цел на консорциума PRETTi е да проектира, разработи и тества
специализиран наръчник с насоки и упражнения за оценяване, които да
се прилагат от учителите в началния етап на основното образование, за
да се идентифицират учениците с трудности при ученето, като по този
начин се осигури адекватен подход и се намалят различията в
резултатите от обучението.
Проектът PRETTi е пряко свързан с целта на програма "Еразъм+" за
подобряването на качеството, иновациите и интернационализацията на
ниво образователни институции, по-специално чрез засилено
транснационално сътрудничество между 7 образователни институции от
4 европейски държави (България, Словакия, Испания и Румъния).
В бюлетина ще Ви запознаем с процеса на работа по наръчника и
основните дейности по проекта.

PRETTi НОВИНИ

Наръчник PRETTi – за подобряване на
качеството на приобщаващото образование

Специализиран наръчник с теория, насоки и
практически упражнения
Основна целева група са учителите в начален етап, които не са специалисти в
обучението на деца със СОП.
В заключенията на Съвета на Европа относно образованието и обучението в
"Европа 2020" се посочва, че подобряването на професионалното развитие на
учителите, директорите и обучителите на учители ще доведе до повишаване
на качеството на преподаването ...
Споделете с колеги:

Повече >>

Фокус групи в България и Словакия

Участие взеха 150 начални учители от Словакия и
България
10 фокус групи (5 в България 5 в Словакия) бяха организирани и проведени в
рамките на проект PRETTi. Целта на екипите беше да се представи
съдържанието на наръчника и да се получи обратна връзка относно
възможностите за подобрение и по-нататъшното прилагане на Наръчника
PRETTi ...
Споделете с колеги:

Повече >>

Как да използваме наръчника PRETTi

В Испания ще бъде проведено обучение на учители
през февруари 2018, домакин ще е университетът в
Кордоба
Част от процеса на разработване на наръчника е и обучението на обучители.

По време на петдневното събитие учителите от двете партньорски училища,
както и по двама представители на НАРУ, РААБЕ, Букурещкия университет и
VUDPaP, ще бъдат обучени как да обучават други учители (външни за
консорциума) при използването на наръчника PRETTi, както и за ранното
идентифициране на трудностите при ученето и управлението на различни
групи в клас ...
Споделете с колеги:

Повече >>

3 начина за осигуряване на приобщаваща
учебна среда

Диференциране, здравословно оценяване,
взаимоотношения
Училищата трябва да осигурят приятно преживяване за всички ученици, ето
защо ви представяме три тактики, които трябва да имате предвид при
създаването на приобщаваща среда за обучение: ...
Споделете с колеги:

Повече >>

ЕВРОПЕЙСКА АГЕНЦИЯ за Специални
Потребности и Приобщаващо Образование

КОИ СМЕ НИЕ
Нашата мисия е да помогнем на страните-членки да подобрят политиката и
практиките си за приобщаващо образование. Нашата работа е в съответствие
и подкрепя пряко европейските политическите инициативи в областта на
образованието, равнопоставеността, равните възможности и правата на
всички учащи. ...
Повече >>

Споделете с колеги:

This project has been funded with the support from the European Commission. This publication
[communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein.

PRETTi
Preparing Primary Teachers to Lead Inclusive Learning - PRETTi

