ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА
1. Наименование на програмата:
ОБНОВЕНА: Отношения между учители и родители: проблеми, европейски тенденции,
добри практики
2. Програмата е насочена към:
Учители – начален етап
Учители – прогимназиален етап
Учители – гимназиален етап
Директори
Заместник-директори
Педагогически съветници, психолози
3. Анотация на програмата:
3.1. Кратко описание на програмата
Съдържанието на този курс е напълно съобразено с Правилник за създаването, устройството и
дейността на обществените съвети към детските градини и училищата. То е определено от
актуалността на проблема за структурирането и инститционализацията на отношенията между
учители и родители в образованието. На базата на европейския и международен опит в тази
сфера, ще бъдат представени възможни модели на взаимодействие и ще бъде оценена тяхната
ефективност в българските условия. Основните теми, които се засягат в него са както следва: 1.
Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските
градини и училищата: основни положения, възможности, ограничения 2. Практически аспекти
на организацията и дейността на обществените съвети 3. Граници на отговорност и
компетентност в отношенията родители-учители; Форми на ефективно взаимодействие; 4.
Европейски опит и добри практики в отношенията между семейство и училище 5.
Представителство, посредничество и застъпничество в подкрепа на българското училище 6.
Родителите: да помагат, да управляват или да сътрудничат? 6. Училища за родители - форма на
взаимодействие между учителите и родителите. Отговорности, ползи, резултати
3.2. Цели на програмата
Целите на тази програма са както следва: 1. Да оптимизира отношенията между учители и
родители 2. Да допринесе за укрепването на отношенията между семейството и училището като
институции 3. Да допринесе за превръщането на родителите в активни играчи на училищната
общност 4. Да хвърли светлина върху дейността и организацията на обществените съвети като
нова форма за взаимодействие между учители и ученици 5. Да представи обобщени резултати
от училищата за родители, които да подпомогнат бъдещото и усъвършенстване и по-активно
прилагане
3.3. Методи на обучение
Методите на обучение са преобладаващо интерактивни. Използват се: - интерактивна лекция за
запознаване със съдържанието на Правилника - работа в малки групи за обсъждане на негови

раздели - работа в екип за симулиране на процедури по създаване на съвета - презентация на
неговите конкретни действия
3.4. Индикатори за очаквани резултати
След завършването на това обучение, учителите: - ще познават основно правилника - ще са
информирани за действието на подобни органи в другите европейски страни и за резултатите от
тяхната дейност - ще са мотивирани да работят за утвърждаването на обществения съвет като
активна форма на взаимодействието с родители - ще подобрят уменията си за поддържане на
отношения с родителите – ще въвличат родителите още по-активно в работата на училищната
общност.
3.5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:
3.6. Съотношение между теоретична и практическа част:
3:1 в полза на практическата част
4. Компетентности, които ще бъдат придобити
Академична
Педагогическа
Организационна
Комуникативна
Административна
5. Форми на обучение:
Присъствена
Частично присъствена
6. Продължителност на обучението : 16
7. Брой квалификационни кредити : 1
8. Начин на завършване на обучението:
Защита на проект
9. Списък на обучителите:
Янка Крумова Такева
Антоний Найденов Гълъбов
10. Лице за контакт:
Име, презиме, фамилия: Райчо Благоев Рангелов
Актуален адрес: ЖК Дружба, бл. 159, ап. 119
Телефон: 0887620326
Адрес на електронна поща: europartners2007@gmail.com
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