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ЕКИП НА ПРОЕКТА
В нашия проект участват 8 организации
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КАКВО НОВО
С нашия първи бюлетин искаме да ви разкажем за началото на проекта и първите резултати.
Както повечето от вас, и ние напоследък работим от вкъщи. За един международен проект това
означава, че сме се срещали с партньорите си само онлайн. Това безспорно има своите предимства, но
изпитахме и някои от неудобствата, докато обсъждахме и взимахме важни решения. Въпреки това
успяваме да следваме планираните дейности, като същевременно любопитството ни по темата се
засилва.

Описани са повече от 200 байъса. Макар и всеки един от тях да е много интересен, една от първите
важни стъпки бе да изберем с кои от тях ще работим в рамките на проекта. Обединихме ги по сходство и
разбира се избрахме онези, които се отнасят в по-голяма степен към ученето и учебната среда. Оказа се,
че все още списъкът съдържа над 90 байъса, което наложи допълнителен подбор. Ето защо, обособихме
критерии, за да постигнем целта си: връзка с ученето, потенциал да се представят чрез видео,
подлежащи на интервенция, измерими, често срещани, научно установени и представителни.
И дори след този труден етап на подбор списъкът ни продължаваше да бъде дълъг.
Ето защо оставихме като определящ въпроса за това дали може определен байъс да бъде представен
чрез видео. Отговорът му предопредели крайния ни избор.
Нашите партньори от Института за съвременно образование, Сърбия, помогнаха да илюстрираме с
примери от реални ситуации подбраните 30 байъса. За да се уверим, че тези примери са относими към
ученето и преподаването, проведохме проучване сред експерти, учители, ученици, …
Междувременно, Bash Art Creative проведоха вдъхновяващо обучение как се правят кратки видео филми,
които ни снабдиха с полезни знания и умения, както и с насока за писането на сценарии, основани на
валидираните чрез проучването ситуации. Научихме толкова много!
Не забравяйте да ни последвате в ‘Cognitive Biases in Education’ on Facebook и LinkedIn
Ако сте любопитни на кои байъси сте податливи, можете да направите онлайн някой от известните
тестове на Харварския университет

Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската комисия, чрез програма Еразъм+ на
Европейския съюз. Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация
не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не
може да се търси отговорност от Комисията за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща
се в нея.

