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КАКВО Е МОБИЛНО ОБРАЗОВАНИЕ?

Е.М.И.Н.Е. е виртуален курс с продължителност от 4 седмици, насочен към преподаватели като
вас, хора, които се интересуват от насърчаване на развитието на социално - емоционални умения
(СЕУ) у своите ученици и/или общност, в допълнение към израстването на лично и
професионално ниво. E.М.И.Н.Е. е иновационна методологията в образованието, която се стреми
да насърчи социално-емоционалното развитие на млади хора и учители в България.

В края на този курс ще можете да:

• Обяснявате какво представляват социалните емоционални умения и защо са важни.
• Разсъждавате критично върху собствените си умения и възможности за подобрение на

социално-емоционално ниво.
• Прилагате нови стратегии и инструменти в различни контексти (дом, класна стая,

институция, общността), за да създадете положителна учебна среда и подходяща атмосфера,
в която всички нейни членове могат да развият социално-емоционални умения и да
разгърнат пълния си потенциал.

• Анализирате своята педагогическа практика в светлината на това, което сте научили в
курса и да я затвърдите.

КАКВИ ЕЛЕМЕНТИ СЪДЪРЖА ПЛАТФОРМАТА?

През всяка седмица ще имате поставени различни дейности и задачи за изпълнение, които да
коментирате в платформата и да прилагате във Вашето образователно пространство. На платформата
ще намерите следното съдържание:

1. Видеоклипове: Видеоклиповете са сесиите, в които лекторът въвежда модула или обяснява
концепциите и стратегиите, заложени в него.

2. Моменти за размисъл: Там ще намерите информация за предствения урок.

3. Момент за действие: “Действието” са практическата работа, която ще извършите след
запознаване с уроците и видеоматериалите. Целта на тези дейности е да практикувате и да можете в
последствие да приложите наученото във Вашето образователно пространство.

4. Форум в гугъл класна стая към всеки модул: В този сектор ще вписвате своите доказателства,
удостоверяващи, че сте направили упражнението.

5. Допълнителни ресурси: Те могат да бъдат текстове или връзки към уеб страници.
Консултацията с тях е по Ваш избор. Повечето от ресурсите са на български език, с изключение на
някои, които ще намерите на английски език, но можете при необходимост да използвате опциите
за автоматичен превод. В случай, че страницата е на английски, предлагаме да изберете опцията
„превод на страницата“. Ще намерите тези ресурси в края на модулните уроци.

6. Предизвикателства: Предизвикателствата ще се появят в края на всеки модул. Те са задачи,
които се стремят да укрепят вашите социално - емоционални умения и да Ви предизвикат да



приложите концепциите и стратегиите, научени в курса. Във всеки модул ще имате две опции, от
които можете да изберете една. Доказателството, че сте осъществили предизвикателството ще
приложите във форума, който винаги ще намирате в горната дясна част на всеки урок към  модула.

7. Mindfulness* практика: Специфично пространство за прилагане на техниката на осъзнатост,
която Ви приканва да обърнете внимание на настоящия момент, с отношение на доброта и
приемане.

8. Рефлексия: В края на всеки модул има някои въпроси за размисъл, които Ви карат да направите
синтез за Вашето обучение. Тази рефлексия се записва и във ФОРУМА в гугъл класната стая.

По-долу можете да се запознаете с графика на курса:

Упражнение Дата

Начало на курса в платформата 30.05.2022

Разработване на модул 1 (5 дни) 30.05 - 03.06.

Предизвикателство 1 до 10.06.

Обучение 1 04.06.

Разработване на модул 2 ( 5 дни) 06.06. - 10.06.

Предизвикателство 2 до 17.06.

Обучение 2 11.06.

Разработване на модул 3 ( 5 дни) 13.06. - 17.06.

Предизвикателство 3 до  24.06.

Обучение 3 18.06.

Разработване на модул 4 ( 5 дни) 20.06. - 24.06.

Предизвикателство 4 до 01.07.

Обучение 4 и закриване

Завършване на курса

25.06.

след предаване на последното
предизивикателство

* Датите с (*) подлежат на промяна.

Ако имате някакво техническо предизвикателство или проблем с платформата, можете да се свържете с:
Петко Иванов: p.ivanov@zaednovchas.bg
Мила Иванова: mila.ivanova@zaednovchas.bg
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