
                                            Сдружение "Образование без граници БГ-2012"  

   

ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА  

   

1. Наименование на програмата:  

СФУК. ВПРЗ. КТД  

2. Програмата е насочена към:  

          Учители – начален етап  

          Учители – прогимназиален етап  

          Учители – гимназиален етап  

          Директори  

          Заместник-директори  

          Ръководител направление ИКТ  

          Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители  

          Корепетитори, хореографи, треньори  

          Учители - предучилищно образование  

          Учители - целодневна организация  

3. Анотация на програмата:  

3.1. Кратко описание на програмата  

От 2007 година законовата нормативна уредба делегира задължения на Директора за 

разработване на  

Система за финансово управление и контрол, Вътрешни правила за работната заплата. 

От своя страна на Директора се представя за разглеждане на проект на колективен 

трудов договор разработен от председателите на синдикалните секции в институцията. 

Тези документи изискват задълбочено познаване на материята свързана с  

горепосочените документи. Настоящето обучение се фокусира върху запознаването на 

всички членове на педагогически/непедагогически персонал в институциите, които 

имат задължението да разработят и внедрят СФУК, ВПРЗ и КТД.  

3.2. Цели на програмата  

1. Овладяване на знания, умения и компетентности свързани с разработване, 

прилагане и контрол на СФУК.   

2. Овладяване на знания, умения и компетентности свързани с разработване, 

прилагане и контрол на ВПРЗ.   

3. Овладяване на знания, умения и компетентности свързани с разработване, 

спазване и контрол на КТД.  

3.3. Методи на обучение  

Лекция, дискусия, работа по казуси, работа по групи, самостоятелна работа, мозъчна 

атака, ролеви игри.  



3.4. Индикатори за очаквани резултати  

1. Придобити знания, умения и компетентности свързани с разработване, прилагане и 

контрол на СФУК.   

2. Придобити знания, умения и компетентности свързани с разработване, 

прилагане и контрол на ВПРЗ.  

3. Придобити знания, умения и компетентности свързани с разработване, спазване 

и контрол на КТД.   

4. Успешно защитен групово разработен проект.  

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

Мултимедия, лаптоп, работен лист  

3.6. Съотношение между теоретична и практическа част:  

40 % теория, 60 % практика с включено време за работа по самостоятелен проект  

4. Компетентности, които ще бъдат придобити  

          Академична  

          Педагогическа  

          Организационна  

          Комуникативна  

          Административна  

5. Форми на обучение:  

          Присъствена  

          Дистанционна  

6. Продължителност на обучението : 32  

7. Брой квалификационни кредити : 2  

8. Начин на завършване на обучението:  

          Защита на проект  

          Тест  

9. Списък на обучителите*:  

Елена  Иванова  Налбантова  

  

10. Лице за контакт:  

Име, презиме, фамилия: Георги Шошев  

Актуален адрес: А Кънчев 2  

Телефон: 0877787903  

Адрес на електронна поща: shoshev03@gmail.com   

   

   
   
  


