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Екип и екипна работа в училище  

   

1. Наименование на програмата:  

„Екип и екипна работа в училище.“  

2. Програмата е насочена към:  

          Учители – начален етап  

          Учители – прогимназиален етап  

          Учители – гимназиален етап  

          Директори  

          Заместник-директори  

          Педагогически съветници, психолози  

          Учители - предучилищно образование  

          Учители - целодневна организация  

3. Анотация на програмата:  

3.1. Кратко описание на програмата  

Повишаване на подготовката на педагогическите специалисти за ефективна организация 

и лидерство в колективите. Програмата е насочена към педагогическите екипи с цел 

ефективното позициониране, управление и лидерство в екипите. Как съществувам в 

екипа и това какво ми носи, напрежение или удовлетворение? Как реагирам на 

конфликтни ситуации в екипа, а каква е адекватната ми реакция? Как мога да се заявя в 

екипа и да бъда чут? 

3.2. Цели на програмата  

 Да се разпознава как функционират формалните и неформалните екипи  Личностна 

себерефлексия за моето място в екипа  Умение за общуване в екипа.  

3.3. Методи на обучение  

 Лекционна част  Ролеви игри 

3.4. Индикатори за очаквани резултати  

1. Придобиване на умение за асертивно поведение;  

2. Компетенция за активно слушане и задаване на въпроси; 

3. Умение за заявяване;  

4. Знания за ефективно противопоставяне.  

3.5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата: 

Мултимедия.  



3.6. Съотношение между теоретична и практическа част:  

30% теоретична част, 70% 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:  

Решаване на казус  

9. Списък на обучителите*:  
 

 Име Презиме Фамилия 

1 Д-р Маргарита Цонкова Бозова 

2 Аделина Тодорова Иванова 

3 Димитрина Йорданова Георгиева 

4 Татяна Милчова Алексиева 

5 Ирена Кимонова Николова 

6 Даниела Иванова Василева 

7 Елена Иванова Налбантова 

8 Златка Кръстева Драгнева 

  

10. Лице за контакт:  

Име, презиме, фамилия: Георги Шошев  

Актуален адрес: Ангел Кънчев 2  

Телефон: 0877787903  

Адрес на електронна поща: shoshev03@gmail.com  

   
   
   


