ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА
1. Наименование на програмата:
НОВА: Обучение по Закона за предучилищното и училищното образование и нормативните
актове към него
2. Програмата е насочена към:
Учители – начален етап
Учители – прогимназиален етап
Директори
Заместник-директори
Педагогически съветници, психолози
3. Анотация на програмата:
3.1. Кратко описание на програмата
Обучаващата организация, заедно със заявителя на обучението, идентифицира конкретните
сфери на интерес. Като правило, законът и документите към него се разглеждат в рамките на 4
часа присъствено обучение, а специфичният въпрос, който привлича интересът на участниците
се интерпретира в рамките на останалите 4 присъствени часа. Дистанционното обучение е в
рамките на 8 часа. То е индивидуално за всеки, като преподавателският екип оказва
индивидуални консултации на участниците, и консултира работата им по казусите, които
представляват интерес за техните училища. Тези казуси се оформят като курсов проект, който се
представя пред преподавателя и се смята за изпитна задача.
3.2. Цели на програмата
Целите на програмата са както следва: - да запознае специалистите от сферата на народната
просвета със Закона за предучилищното и училищното образование и нормативните актове към
него - да привлече вниманието им към новите моменти в закона - да консултира практическите
аспекти на неговото прилагане - да очертае неговата роля за политиките и практиките, които
следват от него - да очертае позитивните възможности, които той открива за училищата,
училищните общности и специалистите от сферата на образованието
3.3. Методи на обучение
Методите на обучение балансират традиционните (поради особения характер на юридическата
материя) и интерактивните. По-конкретно, намират приложение следните методи: - класическа
лекция - интерактивна лекция - работа в малки групи - групови дискусии - оценяване на опита на
европейските страни и идентифициране на онези аспекти, които могат да бъдат полезни за
българското образование
3.4. Индикатори за очаквани резултати
След завършване на този курс, обучените в него трябва: - да познават в общи линии Закона за
училищното и предучилищното образование и документите към него - да познават онези части
на закона и документите към него, които се отнасят до непосредствената работа на съответния
специалист - да умеят да идентифицират шансовете и възможностите, които законът и
документите към него създават за развитие на училищата и училищните общности

3.5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:
3.6. Съотношение между теоретична и практическа част:
1:1
4. Компетентности, които ще бъдат придобити
Академична
Организационна
Административна
5. Форми на обучение:
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:
Здравка Георгиева Николова
Емилия Хинкова Евгениева
Антоний Найденов Гълъбов
Матилда Иванова Александрова
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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