
 

Сдружение „Образование без граници - БГ 2012" 

                               ____________________________________________ 

  

Лидерство и наставничество в образователните институции 

  

1. Наименование на програмата: 

“Лидерство и наставничество в образователните институции.” 

2. Програмата е насочена към: 

          Учители – начален етап 

          Учители – прогимназиален етап 

          Учители – гимназиален етап 

          Директори 

          Заместник-директори 

          Ръководител направление ИКТ 

          Педагогически съветници, психолози 

          Учители - предучилищно образование 

          Учители - целодневна организация 

3. Анотация на програмата: 

3.1. Кратко описание на програмата 

Програмата представлява опит за теоретична и практическа интерпретация на 

категориите „лидерство“ и „наставничество“ („менторство“) на базата на съвременни и 

актуални парадигмални концепции от Теория на управлението и най-вече пряката й 

връзка с образователния мениджмънт. 

3.2. Цели на програмата 

 1. Основната цел е участващите в обучителната програма да усъвършенстват и 

осъвременят 

теоретическите си знания и управленска административна култура, в дейността им по 

изпълнение на:  Наредба №12 (за статуса и професионалното развитие на учителите, 

директорите и педагогическите специалисти).  -Наредба №16 ( за управление 

качеството на институциите).   2. Да се развият и задълбочат практическите умения и 

вътрешно-мотивационните душевно-психически нагласи на обучаемите, в битността им 

на реални административно-образователни лидери и наставници (ментори) 

3.3. Методи на обучение 

 Лекция, дискусия, работа с казуси, групова работа, презентация 

3.4. Индикатори за очаквани резултати 

1. Придобити теоретични знания, относно лидерството и менторството в специфичната 

административнообразователна среда. 2. Създадени практически умения и нагласи 

съответстващи на базовите лидерски и наставнически (менторски) характеристики. 3. 

Изградени устойчиви поведенчески модели у обучаемите за: -умение за комуникация в 



големи организации. -вземане на решения, управление на конфликти, разрешаване на 

проблеми. -взаимодействие в екип 

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

лаптоп, мултимедия, разработени допълнителни специфични работни материали 

3.6. Съотношение между теоретична и практическа част: 

Теория-60%, практика-40%. 

4. Компетентности, които ще бъдат придобити 

          Академична 

          Педагогическа 

          Организационна 

          Комуникативна 

5. Форми на обучение: 

          Присъствена 

          Дистанционна 

87630043 

6. Продължителност на обучението : 32 

7. Брой квалификационни кредити : 2 

8. Начин на завършване на обучението:           Защита на проект 

9. Списък на обучителите: 

  Име Презиме Фамилия 

1 Маргарита Цонкова Бозова 

2 Стоил Димитров Съйков 

3 Димитрина Йорданова Георгиева 

10.   Лице за контакт: 

Име, презиме, фамилия: Георги Шошев 

Актуален адрес: Ангел Кънчев 2 

Телефон: 0877787903 

Адрес на електронна поща: shoshev03@gmail.com 

  

  

  

 


