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Какво се стремим да
постигнем
Golden Ratio Teaching цели да предостави на
учителите набор от инструменти и тествани
подходи и методи , насочени към индивиду алните таланти и стилове на учене на
учениците , с цел лесно привличане на
вниманието и справяне с някои предизвика телства , с които учителите се сблъскват в
ежедневната си работа . Надяваме се , че ще
постигнем изместване на фокуса в класната
стая от учителя към ученика , което ще
помогне на преподавателите да се справят
по - успешно , с по - малко стрес и да прилагат
нова организация на процеса и средата по
начин , който ще насърчава природното
любопитство на учениците .

Целина проекта
- да подкрепи учителите в постигането на по добри резултати чрез подобряване на
уменията за комбиниране на различни
подходи , които предоставят балансиран
пакет от информация / знания / умения на
ученици с различни обучителни стилове
- да замени конформизма в рутинното
преподаване / учене , който често води до
загуба на интерес и внимание от страна на
учениците и до усещане за безпомощност
сред учителите
- да подпомогне усвояването на ключови
компетенции и насърчаването на креатив ността на учениците в Европа чрез въвеж дане на обучителна концепция , която е
полезна за всички типове обучаеми и по
този начин да понижи броя на ранно отпада щите от образование поради лоши резултати
и липса на мотивация

Проектни дейности
Подготовка

"Учителите са гръбнака на
всяко общество. Без тях и
тяхната отдаденост, не
можем да напредваме.
За да бъдат успешни в
тяхната отговорна задача,
те трябва да бъдат
вдъхновени, креативни и
мотивирани.

Golden Ratio Teaching цели
да е полезен точно в тази
посока, фокусирайки се
върху значимостта на
учителите."

Проектът активно включва училища и учители
– поне 5 училища от всяка страна партньор с
поне по 2 учители от всяко .
Проверяваме нивата на ключовите компетен ции на учениците и техните предпочитания по
отношение на различни методи за учене .

Разработване на набор от инструменти
Golden Ratio Teaching
Ключова дейност е разработването на Golden
Ratio Teaching набор отинструменти , свободно
достъпни за ползване от всички заинтересо вани , включващ всички тествани методи и под ходи . Наборът ще включва писмено описание
на методите и тяхното приложение , както и
видео ръководства с инструкции . Това ще бъде
начинът , по който необходимите материали и
самите подходи ще бъдат предоставяни и на
самите учители .
Процесът на продължително тестване на
предложените обучителни подходи ще ще
гарантира , че въздействието върху крайните
бенефициенти на проекта – учениците – също е
постигнато с визия за устойчивост и дълго срочно усвояване на знанията .

Обучителни събития
Освен да дават знания и да вдъхновяват ,
тяхна - та цел е да гарантира , че всички
партньори са постигнали ниво на експертност
във всички споделени методи , за да могат да
ги използват устойчиво с представители на
целевите групи дори и след края на проекта .

