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

Наименование на програмата:

Учителят като класен ръководител. Коментар върху нормативната уредба необходима
на класния ръководител.
2.

3.

Програмата е насочена към:
Учители – начален етап
Учители – прогимназиален етап
Учители – гимназиален етап
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 II, налагат необходимост от обучение на педагогическите
специалисти за развиване на компетентности, като съвкупност от знания и практически
умения при изпълняването на функции, свързани с обучението, възпитанието,
социализацията и подкрепата за личностно развитие на учениците от училищата.
Курсът отразява спецификата и особеностите на работата на класния ръководител,
утвърждаване авторитета на класния ръководител, сътрудничество между учителя и
родителя: същност, етични принципи и правила на сътрудничеството, традиционни и
нетрадиционни методи за индивидуална и групова работа.
3.2. Цели на програмата
Професионалният профил на педагогическия специалист определя необходимите
компетентности като съвкупност от знания, умения и отношения, които са необходими
за заемане и изпълняване на определена длъжност като учител, който е и класен
ръководител. Да притежава умения за организатор и ръководител в групата или класа
и подкрепя разработването на правила за вътрешен ред и насърчава спазването им.
Умее да приобщава родителите за постигането на образователните цели с оглед
увеличаване на възможностите за положително въздействие върху децата и учениците
и за утвърждаване авторитета на институцията. Умее и привлича родителите в
организирането и реализирането на дейности и проекти на институцията. Познава и
прилага етичния кодекс за работа с децата и етичния кодекс на образователната
общност, познава правата на детето, спазва професионална етика. Организира и
провежда родителски срещи, предоставя на родителите навременна и вярна
информация за резултатите на децата/учениците по отношение на успеваемост и
напредък.

3.3. Методи на обучение лекционна
форма
3.4. Индикатори за очаквани резултати
Всеки педагогически специалист преминал обучението, ще е усвоил какво е да си
класен ръководител, съобразно с новите изисквания на ЗПУО, а именно:
1. класният ръководител е естествената връзка между училището и семейството; 2.
класният ръководител е динамична личност, която умее да общува с деца и
възрастни;
3.
класният ръководител отговорен за плана и организацията на съвместните
дейности с учениците и техните родители.
4.
класният ръководител има за цел изграждането на екипна атмосфера в класа,
моделираща добродетели и ценности за духовно израстване на личността.
3.5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:
мултимедия, работни материали-работни листове, лаптоп
3.6. Съотношение между теоретична и практическа част: 75%
на 25%
4. Компетентности, които ще бъдат придобити
Академична
Педагогическа
Организационна
Комуникативна
Административна
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

Презентация

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
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