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иновации и обмен на
добри практики

KA204 - Стратегическо
партньорство в областта
на образованието за
възрастни

THE ART OF
DE-BIASING
Изграждане на
стратегии за
преодоляване на
ефекта от
байъсите в
образованието

КАКВО НОВО
С

радост

ви

съобщаваме,

че

независимо

от

ограниченията върху пътуванията и събиранията,
свързани с Ковид-19, успяхме да осъществим среща на
партньорите

в

Гент,

Белгия.

Това

подейства

освежаващо на съвместната ни работа, тъй като
можахме да се запознаем и да общуваме наживо.
Повечето от дейностите по проекта в изминалия
период

бяха

свързани

с

разработването

на

сценариите, въз основа на които ще се заснемат
кратки видеа (ИП2). Те на свой ред ще послужат за
планирания експеримент с когнитивни нагласи в
образователен контекст. Работата беше изпълнена с
предизвикателства и посветихме много часове на
дискусии (понякога разгорещени) в работната група.

https://dbias.eu/

С нетърпение очакваме резултатите от първите
снимачни дни в Артевелде през февруари 2022.
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КОИ СМЕ НИЕ

Проектът и това, което научавам в хода му за байъсите, как въздействат
върху нашето мислене и как ни заблуждават, се отразиха сериозно
върху всекидневния и професионалния ми живот. Като преподавател и
изследовател, ще използвам резултатите от проекта за да разяснявам
на настоящите и бъдещите учители ефекта от тези нагласи върху
образованието и обществото.
Лют Де Йехер
преподавател по междукултурна комуникация и коучинг
Artevelde University of Applied Sciences

Като сътрудник на ЮНЕСКО и на Европейската комисия, смятам че моята
мисия включва и принос към нашия настоящ проект. Използвам всеки
удобен случай, за да разкажа за него и да изтъкна значимостта за
образователните дейности.
Пит Комерс
ЮНЕСКО професор по техники на обучение
Drawing to Health Foundation

Опитът, придобит в сътрудничеството с такъв международен
консорциум със сигурност ще бъде от голяма полза за моята
организация. Да опознаеш толкова различни подходи и начини за
комуникация надхвърля значително ползата от резултатите, постигнати
в проекта. Допринася за професионалното ни развитие като екип и
укрепва организационния ни капацитет за реализирането на нови
проектни идеи.
Милена Колева-Звънчарова
мениджър проекти
Национален учебен център
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Когато започнах да се запознавам с когнитивните нагласи, за да се подготвя за
работата по първия резултат, осъзнах че дори това, в което смятам, че съм
сигурна, може да не е вярно. Това е така, защото тези нагласи определено
украсявам нашето знание.
От една страна, се замислих дали въобще
съществува такова нещо като истина или пък дали всеки един от нас няма
собствена истина? Бях подтикната да преосмисля някои от утвърдените си
възгледи, почиващи върху знания, за които бях убедена, че са верни.
Александра Борович
водещ координатор проекти
Institute for Contemporary Education

Участието ми в този проект ме накара да осъзная, че много различни
нагласи влияят върху хората през цялото време. Байъсите оказват и
положително, и отрицателно въздействие върху комуникацията и
начините на поведение. Започнах да забелязвам собствените си байъси,
както и тези на другите около мен.
Линда Мебус
експерт по онлайн образование
EduLin

Участието в проекта е много полезно за мен. Забелязвам все по-често
проявите на когнитивните нагласи в ежедневието, както и въздействието
им върхи мисленето и взимането на решения.
Катарина Младенович
психолог
Institute for Contemporary Education

Като започнах да чета за байъсите и да ги изследвам, започнах и да ги
забелязвам във всекидневието си. Удивително е колко често се
проявяват. Мечтата ми е да внедря резултатите от проекта във всичките
дейности по подготовка на учители в нашия университет. Истински
вярвам, че това това ще внесе съществена промяна за обучаваните,
както и за екипното сътрудничество.
Йоханна Снук
координатор на програма по междукултурна комуникация
Artevelde University of Applied Sciences
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С участието си в този проект, организацията ни е в крак със своята висия
и визия, а именно да поддържа високо качество на обучение. Освен това
международното сътрудничество допринася за по-добър и повишен
капацитет.
Селена Врачар
психолог
Institute for Contemporary Education

Проектът dBias ми позволи да повиша познанията си относни
когнитивните байъси, една област която беше неизвестна за мен. научих
какви различни нагласи съществуват и как те се отразяват на начина, по
който общуваме с другите. Като учител и обучител, този проект ме
накара да се замисля върху собствените си представи и да внимавам за
начините, по които могат да повлияят върху моята практика.
Ана Оливейра
мениджър проекти
Delft Digital Learning

Това че знаеш, къде грешиш, не означава непременно, че ще се стремиш
да го избегнеш. Изучаването на социалните и когнитивни феномени в
рамките на този проект има ясна практическа насоченост. Осъзнаването
на когнитивните нагласи ме направи по-чувствителен към собствените ми
грешки.
Никола Гольович
психолог
Institute for Contemporary Education

КООРДИНАТОР
ПАРТНЬОРИ

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.

