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Кратко описание: Програмата предлага холистичен подход за развитие 
на компетентности. Планът за работа се съставя както спрямо намеренията 
на директора за развитието на конкретния специалист, така и спрямо 
неговите лични заявени потребности. Това позволява максимална 
гъвкавост и ефективност. Обучителите преподават знания от мета-рамката 
на педагогическия процес, от областите на социалните науки, в които са 
компетентни. Работата е разпределена в седмични блокове за дълъг период 
от време в часове, удобни за специалистите. Информацията, която те 
споделят пред обучителите, е конфиденциална. Това позволява дълбочинно 
изследване на проблемите и намиране на дългосрочни решения.

Теми:

Теми по избор на директора и специалиста – 16 ч.

Основни обучители:

Галя Йоргова

Илина Маринова

Дима Ненова

Анита Петрова

Емел Митева

Цели на програмата: Изследване на съществуващата ситуация и определяне 
на необходими стъпки за постигане на баланс между личното, социално и 
професионално развитие на специалиста

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Одобрена от МОН по програмата за повишаване 
квалификацията на педагогическите специалисти 

със заповед РД09-3534/13.07.2022 г. от 13-07-2022 г.

ИНДИВИДУАЛНО КОНСУЛТИРАНЕ 
ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ



АрхиEндж ЕООД, +359 893 471 777, e-mail: info@arhieng.com, www.arhieng.com

Компетентности, които ще бъдат придобити: По избор на директора 
и обучавания специалист. Могат да бъдат свързани с идентификация на 
нуждите от допълнителна професионална квалификация в съответствие с 
личните потребности на специалиста, планиране, организиране и управление 
на образователния процес, изграждане на презентационни умения, работа 
в хетерогенна среда, справяне с конфликти на различни нива, създаване и 
поддържане на конструктивни професионални взаимоотношения, работа 
в екип, работа със заинтересовани страни (родители, социални партньори, 
бизнес и др.), развиване на лидерски умения, проактивно участие във 
формирането на образователни политики и изпълнението на дейностите по 
реализирането им на ниво институция, и други.

Методи на обучение: Дискусия, решаване на казуси, симулационни 
преживелищни опити, презентации, ролеви игри, обратна връзка.

Индикатори за очаквани резултати: Водене на дневник на обучението от 
обучителя и участника, който включва описание на микро-целите, отделените 
часове, изводи от проведените занимания, взети решения за бъдещето, 
приложени в работата нови знания и умения. Цялостна резолюция на 
завършеното обучение.

Продължителност на обучението: 16 ч.

Съотношение между теоретична и практическа част: 1:3

Целеви групи: Корепетитори; Психолози; Рехабилитатори на слуха и 
говора; Възпитатели; Директори; Треньори по вид спорт; Заместник-
директори; Учители; Логопеди; Хореографи; Ръководители на направление 
“Информационни и комуникационни технологии”; Педагогически съветници.

Брой кредити: 1

Начин на завършване на обучението: Защита на проект

Форма на обучение: Частично присъствена

Заповед: РД09-3534/13.07.2022 г. от 13-07-2022 г.

За регистрация: http://www.arhieng.com/pedagozi


