За периода 08 - 20.12.2019г. бяхме включени в 2 курса за обучение на учители Europass на теми:
„Управление на класове“ и „Уеб решения в класната стая“ . Обучението се проведе в гр.
Барселона, Испания. Преподаватели бяха инструкторите Алесандро Пумпо и Федерика
Бартоломео.

В началото и на двата курса беше представена 5-минутна презентация относно нашата
работа и нашето училище, която беше споделена с останалите участници от различни страни
– Белгия, Франция, Беларус, Полша и Германия.
В курса „Уеб решения в класната стая“ ръководителят ни, една млада италиянка Федерика
Бартоломео, ни въведе в методите за управление на ефективна и актуална класна стая, която
насърчава участието и ангажираното учене, използвайки най-новите техники и инструменти.
Научихме повече за управлението на класната стая чрез размисъл, наблюдение на учителите и
сценарии на случаите. Чрез интерактивни и ангажиращи дейности се научихме как да
определяме правилата в класната стая, как да даваме ясни инструкции, да следим, да развиваме
сближаване, да включваме двойка и групова работа и да получаваме съвети за насърчаване на
учениците да разсъждават върху поведението си в собствената стая. Също така имахме
възможността да се съсредоточим и да практикуваме как да управляваме актуална класна
стая чрез използването на нови инструменти и технологии: Edmodo, Kahoot, Quizizz, Plickeps,
Preventing & Fighting Cyberbullying, Wordart, Symbaloo, Google Slides и Microsoft Образователни
приложения, онлайн викторини и много други.
Запознати бяхме със силните и слабите страни на много различни ИКТ инструменти и
разбрахме как да ги използваме в класната стая по безопасен и полезен начин. Всичко това ще ни
позволи да засилим ангажираността на учениците за подобряване комуникацията в рамките на
класа.

Към курса ни бяха включени и няколко извън класни мероприятия - Barcelona Bus Туристическо
изживяване; пешеходна обиколка провеждана от експерт по модернистична архитектура в
Барселона и обиколка на открито в един специален квартал на града, "Barrio de Gracia", където
усетихме страстта към изкуството и начина на живот в Барселона.

