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Програми за обучение
на педагогическите специалисти
с придобиване на квалификационен кредит
Център за професионално обучение „Знание” предлага на Вашето
внимание 7 програми, одобрени от МОН за придобиване на
квалификационен кредит.
Всяко обучение е с продължителност 16 учебни часа.
Обученията се провеждат както в София, така и в страната (минимум 15 обучаеми).
Цена на обучението: 60 лева.

Проектен цикъл и мениджмънт на отделните компоненти


Работата по проекти осигурява многобройни възможности за развитие на учители и ученици.
Тази обучителна програма цели формирането на познания за писане и управление на проект.
Възможността за реализиране на проектна дейност с училище допринася за внедряването на
нови практики, повишава мотивацията на учители и ученици, както и качеството на обучение.

Развитие на умения за менторство и въвеждане на менторска програма за подкрепа на
учители


Внедряването на менторството като образователна стратегия за развитие на млади и и нови
преподаватели, и на такива, които срещат затруднения в работата си, цели разработването на
програма, която да посрещне предизвикателствата, пред които са изправени екипите в
училище.
Менторската програма свързва ментори и техни колеги на базата на споделените им
интереси, нужди, цели и личностни характеристики, давайки възможност за изграждане на
дългосрочна взаимнополезна връзка.

Обратната връзка – инструмент за оценка и развитие на персонала


Процесът на даване и получаване на конструктивна обратна връзка е мощен инструмент за
развитие на персонала в училище. Той дава възможност да се разкрият силните страни в
представянето на учителя и да се очертаят областите за подобрение, мотивирането за
постигане на по-високи резултати в работата чрез напасване на личните цели за развитие на
преподавателите и служителите в училище с целите на училището за реализиране на визията
и мисията, която си е поставило като образователна институция.

Квалификационната дейност в училище: анализ и оценка на постигнатите резултати
чрез методологията ROI – „Възвръщане на инвестициите в обучението“


Програмата предлага запознаване и прилагане в практиката на методологията „ROI – Return on
Investment in Training“ („Възвръщане на инвестициите в обучението“), която представя модел за
оценка на обучението, като оценява съизмеримостта на инвестициите в човешкия капитал спрямо
очакваните ползи.
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Ефективна работа с родители за създаване на успешни партньорски взаимоотношения
 Програмата на обучението е практически ориентирана и цели да
предостави на учителите работещи стратегии за привличане на родителите
като партньори и съмишленици в процеса на обучение и възпитание на
тяхното дете.
Основните теми, които са залегнали в програмата: Как да организираме
ефективни срещи с родители? Видове срещи.Структура на срещите. Основни потребности на
родителя по време на срещата. Справяне с възражения. Отговор на трудни и злонамерени въпроси.
Търсене на общ интерес и територия на разбирателство. Създаване на план за действие с участието
на родителя. Предоставяне на доброволчески инициативи за включване на родителите в
училищния живот.

Повишане на качеството на обучението по ИКТ чрез внедряването на нови методи и
инструменти




С развиването на информационните технологии и превръщането ни в технологично
обществото, работата на учителите по ИКТ става от голяма значение за младото поколение.
Усвояването на специфични умения, свързани с ИКТ, от учениците, чрез помоща на учителите,
спомага за тяхното понататъшно развитие и по-лесното им адаптиране към променящата се
среда.
В подкрепа на учителите по ИКТ (и не само) – методи за интерактивно обучение, които са
приложими във всяка класна стая, и подпомагат овладяването както на аудиторията, така и за
по-лесното възприемане на материала.

Сексуалното образование като междудисциплинарен предмет


Тази обучителна програма е ориентирана към всички учители, които искат да придобият
увереност да говорят за сексуално образование, да развият умения за създаване на
доверителна среда и провеждане на диалог с учениците по темата. По време на тази
програма педагогическите специалисти ще овладеят различни методи за предразполагане на
учениците да говорят на теми като сексуални връзки, болести, предавани по сексуален път и
сексуална култура, което е от значение за бъдещото здравно и личностно развитие на
учениците като е и начин за превенция от ранно забременяване и/или отпадане от училище.

Портфолиото като инструмент за оценка и самооценка за развитието на учители и
ученици


Учителското портфолио се налага като инструмент за удостоверяване на придобити знания, умения
и компетенции. То е структуриран документ - електронен и/или хартиен носител, в който се
описват подробно опита и уменията на педагогическите специалисти, подкрепени от оценки и/или
препоръки на колеги, ученици и работодатели. Тази обучителна програма е предназначена за
учители с цел да онагледят своите постижения, натрупания опит, както и визията за бъдещото им
професионално развитие.

При интерес може да се свържете с нас на тел. 02/954 92 67; 02/952 38 65
или да ни пишете на е-мейл: office@znanie-bg.org

