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

Наименование на програмата:

Портфолио. Изработване и въвеждане чрез ЗПУО
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
Предизвикателствата след влизане на ЗПУО от 01.08.2016 година, както и Наредба № 12
от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и
другите педагогически специалисти, обн. - ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от
27.09.2016 г. - Раздел VII, налагат необходимост от обучение на педагогическите
специалисти за развиване на компетентности, като съвкупност от знания и практически
умения при разработването на професионалното портфолио. Курсът отразява
спецификата и особеностите на портфолиото като надежден инструмент за оценка и
самооценка на педагогически специалисти. Предлагат се варианти за персонализация
на преподавателското портфолио с цел адекватно отразяване на постиженията на всеки
учител. Педагогическите специалисти трябва да знаят, че създаването на
професионално портфолио е процес на събиране, съставяне, съхраняване и
представяне на постигнати резултати. Професионалното портфолио на педагогическите
специалисти има представителна, развиваща, оценъчна и комуникативна функция.
3.2. Цели на програмата
Познава възможностите на информационните и комуникационните технологии и
механизмите за интегрирането и приложението им в образователния процес. Има
положително отношение към личностното си развитие и професионално
усъвършенстване и активно участва в квалификационни форуми, представя добри и
иновативни практики и споделя наученото с колегите си.

3.3. Методи на обучение
лекционна форма и самостоятелна практическа дейност
3.4. Индикатори за очаквани резултати
1. Всеки педагогически специалист преминал обучението, ще е усвоил практико приложни знания за структуриране и изготвяне на професионално портфолио елементите на портфолиото, съобразно с новите изисквания на ЗПУО;
2. Всеки педагогически специалист ще знае какво точно трябва да съдържа
неговото професионално портфолио – документи, материали и други - начини за
описание на постижения, знания и умения;
3. Всеки педагогически специалист преминал обучението ще може да разработи
самостоятелно в електронен вид професионалното си портфолио, така че да е
приложимо спрямо атестационните карти.
4. Всеки педагогически специалист в края на обучението да може да защити
изработеното портфолио.
3.5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:
мултимедия
3.6. Съотношение между теоретична и практическа част:
50 % на 50 %
4. Компетентности, които ще бъдат придобити
Академична
Педагогическа
Организационна
5. Форми на обучение:
Присъствена
Дистанционна
6. Продължителност на обучението : 16
7.

Брой квалификационни кредити : 1

8.
9.

Начин на завършване на обучението:
Списък на обучителите*:

Татяна

Защита на проект

Милчова

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

Алексиева

