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Ефективни методи за взаимодействие между училището и семейството
1.

Наименование на програмата:

„Ефективни методи за взаимодействие между училището и семейството.“
2.

Програмата е насочена към:
Учители – начален етап
Учители – прогимназиален етап
Учители – гимназиален етап
Заместник-директори
Учители - целодневна организация
3. Анотация на програмата:
3.1. Кратко описание на програмата
Обучението предоставя възможност на участващите да се запознаят с научнотеоретически постановки по проблематика; да овладеят знания и умения за
повишаване педагогическата култура на родителите; да се запознаят с форми за
ефективно взаимодействие с родителите; с характеристиките на различните модели на
възпитание в семейството, имащи своите отражения в поведението, успеваемостта и
особеностите на развитие на децата.
Подтеми: 1. Дефиниране на понятието „педагогическа култура“ на родителите.
2. Форми за повишаване педагогическата култура на родителите.
3. Видове модели на възпитание в семейството.
4. Проблеми в общуването учител-родител.
5. Традиционни форми за ефективно взаимодействие с родителите.
6. Нетрадиционни форми за ефективно взаимодействие с родителите.
7.Практическо приложение на усвоените теоретични знания.
3.2. Цели на програмата
Педагозите да използват традиционни и нетрадиционни форми на взаимодействие с
родителите, за да се подобри микроклиматът в класната стая и се повиши качеството
на учебния процес. Задачи на обучението: 1. Да се усвоят знания и формират умения за
правилен избор на форма на взаимодействие с родителите в конкретна ситуация.
2. Формиране на умения за подготовка, организиране и провеждане на традиционни
форми на взаимодействие с родителите.
3. Формиране на умения за подготовка, организиране и провеждане на нетрадиционни
форми на взаимодействие с родителите.
4. Създаване на „Кът на родителя“.
3.3. Методи на обучение
Беседа, панелна дискусия, ролева игра, работа в група, Брейнрайтинг, решаване на
казуси, Circle Time, техника на разделения постер.

3.4. Индикатори за очаквани резултати
1. Създаване на позитивни отношения учител-родители и осигуряване на участието им
в процесите на възпитание и обучение на детето им.
2. Формиране на умения оказване на подкрепа на родителите в изпълнението им на
основните им функции като такива.
3. Развиване на умения за активно взаимодействие и правилен избор на стратегия в
конкретна позитивно/негативно „заредена“ ситуация.
4.Повишаване увереността и самочувствието на учителя в процеса на общуване с
родителите.
3.5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:
Лаптоп, мултимедия, специфични канцеларски материали, постери,
3.6. Съотношение между теоретична и практическа част:
40% теория, 60% практика
4. Компетентности, които ще бъдат придобити
Педагогическа
Организационна
Комуникативна
5. Форми на обучение:
Присъствена
Дистанционна
6. Продължителност на обучението : 32
7.

Брой квалификационни кредити : 2

8.

Начин на завършване на обучението:
Друго (моля, посочете): Задание за групова
работа
9. Списък на обучителите*:
Име
Презиме
1
Красимир
Петров
2
Татяна
Милчова
3
Д-р Йорданка
Стойнова
4
Д-р Елеонора
Стоянова

Фамилия
Ангелов
Алексиева
Николова
Лилова

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

