Сдружение "Образование без граници БГ-2012"
ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА
1.

Наименование на програмата:

Методът „Шестте мислещи шапки” – Е. Де Буно и приложението му в обучението на
учениците от начален етап на основната образователна степен
2.

3.

Програмата е насочена към:
Учители – начален етап
Учители - целодневна организация
Анотация на програмата:

3.1. Кратко описание на програмата
Методът „Шестте мислещи шапки” е прост, но мощен инструмент, който може да бъде
усвоен бързо и да бъде използван веднага за постигане на дълготрайни резултати. Той
позволява дадена тема/проблем/ да бъде разгледана от различни гледни точки. Може
да се приложи в уроците по всички учебни предмети. Подтеми:
1. Същност на метода. Етапи на провеждане на урока с използване на метода.
2. Предварителна подготовка за осъществяване на урок от подобен вид.
3. Ролята на учителя.
4. Практическото приложение на метода.
3.2. Цели на програмата
Цел: Педагозите да използват нетрадиционни методи за постигане на по-висока
ефективност в учебния процес; да развият умения за творческо прилагане на вече
познати методи. Задачи на обучението:
1.
Да се формират умения за ефективно прилагане на метода „Шестте мислещи
шапки“ в педагогическото ежедневие.
2.
Развиване на нови професионални умения.
3.3. Методи на обучение изложение, ролева игра, работа в група, беседа, обсъждане,
брейнрайтинг (записване на идеи).
3.4. Индикатори за очаквани резултати
1. Повишаване качеството на учебния процес и самочувствието на учителите . 2.
Изградена мотивация за търсене и прилагане на иновативни методи и практики в урока
и работата с деца.

3.5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:
Интернет, работни материали-работни листове, презентации, мултимедия,
лаптоп/компютър
3.6. Съотношение между теоретична и практическа част:
50% теория, 50 % практическа част
4.

6.

Компетентности, които ще бъдат придобити
Академична
Комуникативна
Форми на обучение:
Присъствена
Дистанционна
Продължителност на обучението : 16

7.

Брой квалификационни кредити : 1

8.
9.

Начин на завършване на обучението:
Списък на обучителите*:

5.

Д-р Йорданка

Защита на проект

Стойнова

10. Лице за контакт:
Име, презиме, фамилия: Георги Спасов Шошев
Актуален адрес: Ул. Ангел Кънчев 2
Телефон: 0877787903
Адрес на електронна поща: shoshev03@gmail.com

Николова

