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ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА
1.

Наименование на програмата:

Ефективната комуникация в образователната система
2.

3.

Програмата е насочена към:
Учители – начален етап
Учители – прогимназиален етап
Учители – гимназиален етап
Възпитатели в общежитие
Учители - предучилищно образование
Учители - целодневна организация
Анотация на програмата:

3.1. Кратко описание на програмата
Съвременният педагогически специалист използва много и различни комуникационни
канали.
Интеракциите и професионалната му роля налагат развиването на комуникационни
умения, свързани с общуване на специфични нива: с училищно ръководство и
административен апарат, с ученици, с родители, с колеги. Темата е особено актуална за
педагогическите специалисти, предвид своеобразните йерархичните структури, в които
професионалната му роля определя използването на комуникативните му умения. В
резултат на обучението, обучаемите ще подобрят уменията си за комуникиране, които
са фактор за изграждане на ефективни междуличностни и професионални отношения.
3.2. Цели на програмата
Основна цел на програмата: Формиране на комуникативни и академични
компетенции на педагогическите специалисти за овладяване на ефективната и
професионална комуникация. Конкретни цели:
1.
Усъвършенстване на разбирания за същността и значението етична
професионална комуникация.
2.
Въвеждане на работещи комуникационни канали на различни нива в училищната
общност.
3.
Формиране на умения за личностно и екипно справяне със ситуации на нарушена
комуникация с цел изграждане на позитивен работен климат.
3.3. Методи на обучение
Методите на обучение, които ще бъдат използвани дават възможност за използване на
реалния потенциал на всеки участник, опиране на неговите професионализъм и опит
(Мултимедийно изложение, тренинг-упражнения, интерактивни методи, дискусия,
работа в малки групи, анализ на казуси, ролеви игри, симулации и др.)

3.4. Индикатори за очаквани резултати
1. Придобити нови или развити съществуващи знания и умения за ефективната
комуникация;
2.Формирани умения, техники и подходи за предизвикателствата в комуникацията:
училищно ръководство учител – ученик - родител;
3.
Придобити нови или развити съществуващи знания и умения за
професионалната комуникация;
4.
Изградена антистрес култура, сигурност и позитивни нагласи в работната среда;
5. Развити умения за създаване на позитивна работна среда;
6. Умения за екипната съвместимост.
3.5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:
Интернет, работни материали-работни листове, презентации, мултимедия,
лаптоп/компютър
3.6. Съотношение между теоретична и практическа част:
50% теория, 50 % практическа част
4. Компетентности, които ще бъдат придобити
Академична
Педагогическа
Комуникативна
5. Форми на обучение:
Присъствена
Дистанционна
6. Продължителност на обучението : 16
7.

Брой квалификационни кредити : 1

8.

Начин на завършване на обучението:
Тест
Списък на обучителите*:

9.

Златка

Кръстева

10. Лице за контакт:
Име, презиме, фамилия: Георги Спасов Шошев
Актуален адрес: Ул. Ангел Кънчев 2
Телефон: 0877787903
Адрес на електронна поща: shoshev03@gmail.com

Драгнева

