Сдружение "Образование без граници БГ-2012"
ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА
1.

Наименование на програмата:

Управление на поведението: Методът Circle Time
2.

3.

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

3.1. Кратко описание на програмата
«Circle time» е стратегия за обучение, която позволява на педагогическите специалисти
да изследват проблеми, които са актуални за уениците.»Circle time» е добре планувано
време, през което учениците могат да развият широк спектър от умения и отношения
като доверие, самооценка, умение за изслушване и споделяне с помощта на учителя.
Във „времето на кръга” педагогическия специалист ще има възможност да изследва
както своя собствен мироглед, така и схващанията на учениците. Темата е особено
актуална, като се има предвид необходимостта от общуване „лице в лице” между
децата. В резултат на обучението, обучаемите ще подобрят уменията си за
комуникиране и управление на груповите процеси, ще се подобри взаимодействието в
класа и между личностните отношения.
3.2. Цели на програмата
Основна цел: Формиране на академични, педагогически и комуникативни компетенции
на педагогическите специалисти за работа с група/клас. Конкретни цели: 1. Усвояване
на нови и затвърждаване на иновативни модели на позитивно възпитание и взаимно
сътрудничество между учениците. 2. Формиране на умения като организатор и
ръководител на група или клас.
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 (дискусия, работа в малки групи, анализ на казуси, ролеви игри, симулации,
тренинг-упражнение, обучение чрез видео и др.).
3.4. Индикатори за очаквани резултати
1. Придобити знания и умения за метода „Circle time”.

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.

6.

Компетентности, които ще бъдат придобити
Академична
Педагогическа
Комуникативна
Форми на обучение:
Присъствена
Дистанционна
Продължителност на обучението : 16

7.

Брой квалификационни кредити : 1

8.
9.

Начин на завършване на обучението:
Списък на обучителите*:

5.

Защита на проект

Елена

Иванова

Налбантова

Златка

Кръстева

Драгнева

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

