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Партньори  по  проекта

CUBUFOUNDATION  (ФОНДАЦИЯ  ЗА
РАЗВИТИЕ  НА  КУЛТУРНИЯ  И  БИЗНЕС
ПОТЕНЦИАЛ  НА  ГРАЖДАНСКОТО
ОБЩЕСТВО)  –  КООРДИНАТОР  (БЪЛГАРИЯ)

www .cubufoundation .com

39  СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ  “ПЕТЪР
ДИНЕКОВ” –  ПАРТНЬОР  (БЪЛГАРИЯ)

www .39sou .eu

CREF  –  CENTRO  DE  RECURSOS
EDUCATIVOS  E  FORMAÇÃO  –  ПАРТНЬОР
(ПОРТУГАЛИЯ)

www .cref .pt

За  връзка  с
националните
партньори

Име :  Зорница  Станева  (CuBuFoundation)

Адрес :  Младост  4 ,  бл .

425 ,  вх .  3 ,  ап .  53 ,  София  1715 ,  България
Тел . :  +359889306134

Email :  cubufoundation@gmail .com

Web-site :  www .cubufoundation .com

 

Име :  Евелина  Китова  (39

СУ  „Петър  Динеков “)

Адрес :  Младост  2 ,  ул .  „Васил
Карагьозов “  6 ,  София  1799 ,  България

Тел . :  +359884801643

Email :  sou39@abv .bg

Web-site :  www .39sou .eu

FUNDATIA  EUROED  –  ПАРТНЬОР
(РУМЪНИЯ)

www .euroed .ro

PIXEL  –  ASSOCIAZIONE  CULTURALE  –

ПАРТНЬОР  (ИТАЛИЯ)

www .pixel-online .net

ISTITUTO  COMPRENSIVO  PIER  CIRONI  –
ПАРТНЬОР  (ИТАЛИЯ)

www .cironi .prato .gov . it

4O  DIMOTIKO  SCHOLEIO  NEON
MOUDANION  –  ПАРТНЬОР  (ГЪРЦИЯ)

http : / /4dim-n-moudan .chal .sch .gr

YOU  IN  EUROPE  NGO  –  ПАРТНЬОР
(ГЪРЦИЯ)

www .youineurope .gr



Проектни  дейности

Подготовка

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 .

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

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 .

"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."


