ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ
I. Център за работа с изявени ученици
Центърът за работа с изявени ученици (ЦРИУ) е създаден като структурно
звено към Факултета по природни науки на Шуменския университет „Епископ
Константин Преславски” с основна цел е да подпомогне процеса на обучение на
изявени ученици в областта на природните науки като им предостави
лабораторна техника и програмни продукти, необходими за теоретичните и
експерименталните им изследвания и им осигури висококвалифицирани
обучители, както и условия за участие в курсове, семинари и др.
II. Изследователски направления
Направление Педагогика на обучението по…
Възможности
за
формиране
на
ключови
компетентности у ученици и студенти.
Изследване на възможностите за формиране на
интерес към предмета и специалността, чрез
използване
на
съвременни
дидактически
технологии
Методика на обучение по астрономия с ИКТ,
научно-изследователски проекти чрез реални и
дистанционни наблюдения
Нови образователни технологии
Класически и иновационни технологии; форми и
методи за обучение на студенти и ученици;
екологично образование и възпитание на студенти
и ученици; здравно образование и възпитание на
ученици
Формиране на практико-приложни умения в
обучението по биология и здравно образование в
условията на неформалното образование
Интерактивни методи в обучението по география
Дидактико-географска
интерпретация
на
пространството
География и интерактивна образователна среда
Прокти и проектно-изследователска дейност в
географското образование
Интегралният подход в обучението по природни
науки
Ценностни ориентации в обучението по география
и икономика
Ситуационен анализ на тестовата форма оценяване
по география и икономика.
Интерактивни методи в обучението по география
на студенти и ученици
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