
ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

1. Наименование на програмата: 

Европейски практики в образованието 

2. Програмата е насочена към: 

Учители – начален етап 

Учители – прогимназиален етап 

Учители – гимназиален етап 

Директори 

3. Анотация на програмата: 

3.1. Кратко описание на програмата 

1. Проблемът за децентрализацията на образователната система 2. Оценяване на качеството на 

образованието 3. Организация и управление на училищните центрове 4. Работа с родителите 5. 

Образование в ценности 6. Възможности за обучение на учителите през целия живот 7. 

Отсъствия и отпадане в училище 

3.2. Цели на програмата 

- да се запознаят ,участниците с най-добрите европейски практики по посочените теми - да 

подобрят уменията си да анализират чуждестранния опит и да преценяват кои негови аспекти 

могат да бъдат полезни в автентичния си или видеоизменен вид за българското образование - 

да се насърчат уменията на участниците да сравняват, анализират и оценяват националния и 

европейския опит в посочените области. 

3.3. Методи на обучение 

Методите балансират между традиционното и иновативното преподаване, като най-често се 

използват: -традиционна лекция - интерактивна лекция - споделяне на опит с чуждестранни 

колеги чрез уеб бинар -обсъждане на филмови и аудиоматериали 

3.4. Индикатори за очаквани резултати 

- познават по-добре най-добрите европейски практики - прилагат по-ефективно най-добрите 

европейски практики - подобрени умения за споделяне и взаимстване на опит 

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 

Педагогическа 

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: 

Янка Крумова Такева 

Татяна Александрова Дронзина 

Антоний Найденов Гълъбов 

Сийка Георгиева Чавдарова-Костова 

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 

11.2.2017 г. 


