Представяне
Проектът "E-Класове" има за
цел да подпомогне учителите
в професионалното
образование и обучение
(ПОО) в съставяне на
професионалния профил и
компетентностите на младите
хора, особено на тези в
риск от преждевременно
напускане на училището и на
тези с ниски базови умения,
като разработи методология,
фокусирана върху
използването на ИКТ.
Основната цел на проекта е
да разработи, обучи и
апробира педагогическия
модел на обърнатата класна
стая, като подобри
компетенциите на учителите и
учениците в ПОО.
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Обърнато

Занимания
вкъщи

Специфични цели
- повишаване на дигиталните умения и
възприемането на практики за
съвместно обучение на учителите по
природо-научните дисциплини;
- популяризиране на изместването или
обръщането на традиционния начин на
преподаване/учене в училищата;
- да се възприеме подход, основан на
резултати от обучението, подходящ и
за нискоквалифицирани обучаващи се и
в риск от отпадане;
- да придобият инструменти за
стимулиране на творчеството и
иновациите;
- да стимулира активната и творческата
роля на учениците чрез използването
на ИКТ;
- ориентация и интеграция в
сътрудничество с фирми;
- предлагане на обучение на ниво ЕС
както за учители, така и за студенти

Очаквани резултати
Занимания
в клас
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Целеви групи
Директна целева група:
- Учители от ПОО
- Обучаващи се в ПОО
- ПОО училища
- Компании
Индиректна целева група:
- Училища (по принцип)
- Учители и обучаващи се (по принцип)
- Родители
- Образователни и обучителни
центрове / НПО в областта на
образованието
- Учители, студенти / младежки
асоциации
- Учебни държавни органи (центрове за
обучение на учители)
- Общността катго цяло

Насоки за обръщане на
методиката в класната стая и как
да се създаде и използва в клас по
научни и технологични
дисциплини, както и в
трансдисциплинарни области.

Отворен онлайн курс за
методиката на обърнатата класна
стая за учителите в ПОО.

Мултимедийни уроци,
основани на методиката на
обърнатата класна стая

Видеоклипове за
ориентиране към работа и
интеграция на ученици/училища/
компании.

Международни обучения за
учители /обучители.

Мултиплициращи събития
и дейности за популяризиране


Свържете се с нас:
www.e-classes.eu
@VETFlippedClasses

