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Тридневният кинофестивал (не)Възможното образование започва
на 6 март в Бургас
петък, 06 март 2020
Публикувано от: Анелия Казакова

За трета поредна година Училище Френе́, с подкрепата на Община Бургас, става мост на световните
педагогически практики, чрез реализацията на кинофестивал за документални филми на тема:
"Образование в Бургас".

Кинофестивалът (не)Възможното образование, от създателите на Community for Democratic Education
, ще се проведе от 6 до 8 март в зала "Петя Дубарова" на Културен център "Морско казино". Цените на
билетите са символични - 5 лв. за една прожекция с дискусия; 12 лв. за цял ден (прожекции с дискусии);
30 лв. за всички дни прожекции с дискусии.
Кинофестивалът (не)Възможното образование ще адресира в медийното и обществено пространство
разнообразните форми, по които образованието може да се случва, казват организаторите. Това
събитие е повод за обединение на основните участници в учебния процес: учители, ученици и
родители.
Търсената промяна е да се повиши разбирането на обществото за това, че има повече от един начин за
образование. Тези разнообразни възможности се практикуват от много години и имат доказани
положителни резултати в различни училища по света. Филмите и последващите ги дискусии целят да
предизвикат участниците да мислят за образование и да припознаят темата като изключително важна
за бъдещето на всички ни.
"Френе" споделя ценностите на Общност за демократично образование - Ние вярваме, че подходящото
образование създава предпоставки за решаване на обществените проблеми.

Събитието се организира от Училище Френе́, в партньрство с Община Бургас и Boulevart.bg.
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Програма:
06.03.2020г, петък
18:00ч - 18:30ч
Официално откриване
18:30ч - 20:30ч
"Най-голям шанс за успех" (съвременното образование, проекто-базирано обучение) Прожекция и
дискусия

07.03.2020г, събота
14:00ч - 16:00ч
"Научено в гората / Средата като училище" (средата като учител) Прожекция и дискусия

16:30ч - 18:00ч
"Най-страхотният ден" (училище въвежда "горски петък" в програмата си) Прожекция и дискусия
18:00 ч - 19:00 ч

"Методът" (сугестопедия в действие)

08.03.2020г, неделя
13:30ч - 15:00ч
Монтесори педагогика (методът Монтесори в действие) Прожекция и дискусия

15:30ч - 16:30ч
Представяне на Родителски кооператив "Морски щурчета", Бургас

17:00ч - 18:30ч
"Валдорф на 100" (Валдорф педагогика в практиката)

page 2 / 3

www.burgas.bg
11.08.2020 22:00

18:30ч
Закриване
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