
ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

1. Наименование на програмата: 

Управление на класа 

2. Програмата е насочена към: 

Учители – начален етап 

Учители – прогимназиален етап 

Учители – гимназиален етап 

3. Анотация на програмата: 

3.1. Кратко описание на програмата 

1. Мениджмънт – същност, основни теории, понятия. Специфика на мениджмънта на 2. 

образованието. Мястото на управлението на класа в образователния мениджмънт. 3. Цели и 

функции на мениджмънта на класа. Принципи и ефективност. 4. Училищният клас като обект на 

управление. 5. Учителят като мениджър на класа - функции, стилове на управление, качества 6. 

Класният ръководител като мениджър на класа. Промяна на ролята на класния ръководител. 7. 

Часът на класа – добра възможност за управление на класа. 8. Професионалната подготовка на 

учителя за мениджърска дейност. 9. Мениджмънт на класа като учебна среда – управленско-

хигиенни; управленско- 10. технологични и управленско-организационни аспекти. 11. Екипната 

организация на учебната дейност в мениджмънта на класа. 12. Мениджмънт на класната стая 

като работна среда. 13. Организация на учебната среда за деца със специални образователни 

потребности. 14. Управление на дисциплината и на ученическото поведение – важни елементи 

от мениджмънта на класа. 

3.2. Цели на програмата 

Курсът има за цел да запознае участниците с теоретичните основи на мениджмънта на класа, с 

неговата организацията като работна (от гледна точка на учителя) и учебната среда (от гледна 

тока на ученика) среда. 

3.3. Методи на обучение 

- дискусии - сумилативни игри - казуси 

3.4. Индикатори за очаквани резултати 

След завършването на този курс участниците ще са запознати с: � Теоретичните основи на 

мениджмънта на класа; � Училищният клас като обект на управление. � Учителят и класния 

ръководител като мениджъри на класа; � Необходимите качества и професионална подготовка 

на учителя като мениджър. � Мениджмънта на класа като учебна и работна среда. 

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 

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: 

Йосиф Ясенов Нунев 

Емилия Хинкова Евгениева 

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 

13.2.2017 г. 


