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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
Интеракциите и професионалната роля на съвременния педагогически специалист
налагат развиването на умения за работа в екип и познания за екипната работа.
Обучението е с изключителна практическа насоченост с много симулации и ролеви
игри, чрез които да се извлече максимума от работата и взаимодействието между група
хора. В резултат на обучителния модул педагозите ще усвоят умения за сформиране и
управляване на добър екип, как да се постигат устойчиви добри резултати, как да си
взаимодействат най-ефективно членовете в екипа и кои са опасните грешки при
работата в екип и следва да подобрят уменията си за ефективно и пълноценно
общуване. Методите на обучение, които ще бъдат използвани дават възможност за
използване на реалния потенциал на всеки участник, опиране на неговите
професионализъм и опит.
3.2. Цели на програмата
Формиране на комуникативни и академични компетенции на педагогическите
специалисти за овладяване на умения за работа в екип. Усъвършенстване на
ефективна, професионална комуникация. 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
решаване на казуси обобщаване и екипен анализ теоретичен панел представяне на
техники работа в групи групова дискусия симулационно-ролеви игри с последващ
анализ

3.4. Индикатори за очаквани резултати
1. Формирани умения за екипна работа между: училищно ръководство - учител –
ученик – родител. 2.
Придобити нови и развиване на съществуващи знания и умения за екипна
съвместимост и ефективност.
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 : 48
7.

Брой квалификационни кредити : 3

8.

Начин на завършване на обучението:
Тест
Списък на обучителите*:
Име
Презиме
Аделина
Тодорова
Златка
Кръстева

9.
1
2

Фамилия
Иванова
Драгнева

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

