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ЦЕЛИ
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предоставяне на информация на
бъдещите начални учители, както и
на младите учители по отношение
на обучителните затруднения и
учебната среда, подходяща за
учениците с трудности в ученето
подобряване на уменията им за
работа с ученици с обучителни
затруднения в условията на
масовото училище
информиране на бъдещите и на
младите учители за възможностите,
които технологиите предоставят за
модифициране на учебната среда
подобряване на уменията на
бъдещите и на младите учители за
използване на технологиите за
създаване на дигитални учебни
материали 

Бъдещи учители
Млади учители
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Партньорство 



На 15.10.2020, се проведе първата oнлайн
среща по проект E-DYS-LEARN – Подобряване
на компетенциите на бъдещите начални
учители и на младите учители по отношение на
обучителните затруднения и възможностите за
използване на технологиите. На срещата,
партньорите представиха своите организации;
представени бяха плановете за реализирането
на предвидените резултати; обсъдиха се
основните аспекти на управлението на
проекта, вътрешната оценка и десиминацията.

ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
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Обучителни затруднения: определения,
класификация, теории; 
Дислексията - най-често срещаното
обучително затруднение; 
Важността на ранната идентификация.

Целта на Ръководството е да отговори на
нуждата на бъдещите начални учители от по-
задълбочено  познаване на спецификите на
работа с деца с обучителни затруднения и
повишаване на дигиталните им компетенции. 
Първата част на Ръководството предоставя
информация за характера на обучителните
затруднения, стиловете на учене,
предизвикателството, пред което се изправят
учителите при работа с ученици със СОП.
Основни теми:

IO1 - РЪКОВОДСТВО:

ОБУЧИТЕЛНИТЕ ЗАТРУДНЕНИЯ
И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА

ТЕХНОЛОГИИТЕ

 

Втората част  на Ръководството представя
различни програми и приложения
(включително за изграждане на жиртуална
и обогатена реалност) и насоки за тяхното
използване в условията на класната стая
https://edyslearn.com/Start/Outputs

https://edyslearn.com/Start/Outputs
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Финализиране на Ръководството и превод на
езиците на партньорите
Разработване на e-learning курс
Обучение на преподаватели и базови учители
Пилотен e-learning курс

КАКВО
ПРЕДСТОИ

Основният очакван ефект е да се обогатят знанията на бъдещите начални учители и на учителите ,
които са в началото на своята педагогическа кариера относно обучителните затруднения; да се
подобрят педагогическите и дигитални умения за това, как да се подобри учебната среда за
учениците с трудности в ученето. Този ефект може да се разглежада и в дългосрочен план, което ще
допринесе за ранната идентификация и навременното подпомагане на децата, за които ученето е
предизвикателство.

Благодарение на участието си в проекта бъдещите и младите учители ще научат повече за:
- какво представляват обучителните затруднения,
- какви са основните причини за тях,
- какви са характеристиките на ученик с трудности в ученето,
- важността на ранната диагностика,
- повишаване на мотивацията на учениците с обучтени затруднения,
- използване на технологиите за повишаване ефективността на учебния процес.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

ОНЛАЙН СРЕЩА 

13 АПРИЛ 2021

ОНЛАЙН СРЕЩА 

28 ЯНУАРИ 2021

На срещата партньорите представиха първат
аработна версия на частите на Ръководството,
изказаха мнения и направиха предложения
относно съдържанието. Представени бяха
новостите по сайта на проекта, както и идеите
по отношение платформата за е-learning, която
да бъде използване за IO2.

Втората онлайн среща се фокусира върху
дискусията за общата структура на
Ръководството. Всеки от партньорите
представи структурата на разработваната от
него част. 
Представено бе логото на проекта и структурата
на сайта на проекта.
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