предучилищно и училищно образование, предимно в
бществените науки (хуманитарни, социални, правни).

• Лична ефективност на директора - ръководител и управител на учебно
заведение

• Преходът от 4. към 5. клас - криза и адаптация на учителя, на ученика
• Мотивация на учениците за учене
ага:
• Създаване на умения за учене. Диагностика на стиловете за учене
3. ПСИХОЛОГИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО
• Работа в интеркултурна среда
екипи (училища, детски градини, социални служби, фирПривличане и управление
на средства за училището. Как да организираме
• Изграждане и управление на екипа - лидерство, роли,○личностни
• Форум театър
о при клиента Ние
кампания?
взаимоотношения
учители по Центърът
отделни предмети
за съвременно образование (ЦСО) е типажи,
създаден
през 2005 г. от препо○ „Ние сме част от местната
общност” – мястото,
където живеем
и властта.
• Система
за мотивация
на екипа. Мотивационен
профил
ане и матуридаватели
- уроци, тестове,
есета (за 7-ми,
за 12-ти „Св. Климент
2. ИНФОРМАЦИОННИТЕ
И КОМУНИКАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ
(ИКТ)
в Софийския
университет
Охридски”.
Дейността
му се
участие
• Основни акценти в управлението на човешките ресурси Форми на местно гражданско
в
педагогическата
практика
(за
директори,
за
учители)
разширява последователно от академичен формат, в сферата на предучилищ○ взаимоотноОрганизационна култура на училищната институция – основа в управлен• Коучинг - или как директорът да управлява по-ефективно
ра - провеждане
място в училищеобразование,
и проверка (за 7-ми,
• Усъвършенстване на уменията на директора/учителя за работа с ИКТ
нотона
и училищното
предимно в областта
на обществените науки
ческата практика • Същност на ИКТ. Видове ИКТ
шенията в екипа?
с)
(хуманитарни, социални, правни).
• Оценка на риска. Управление на риска и кризите в училищната
инсти-законодателство
○ Трудово
чение - индивидуално, групово, дистанционно, преводи,
• Теории за ученето и мястото на ИКТ в тях
туция
2. ПРЕДСТАВЯНЕ И ИМИДЖ
НА УЧИЛИЩЕТО/ДЕТСКАТА ГРАДИНА
чение в чужбинаЦСО предлага:
• История на внедряването на ИКТ в педагогическата работа
• Подборсоциални
на кадри в училищната
институция/детска градина
- съвремен- PR. Вътрешен PR. Как да представяме училището пред външна
е на проекти
○ Училищен
○ в образованието
обучения за екипи (училища, детски градини,
служби, фирми),
• Методическа страна на работата с ИКТ
ни изисквания, диагностика
лно ориентиране
и кариерно
развитие
публика?
на място
при клиента
• Технически умения за работа с ИКТ
•
Психологически
аспекти
на
управлението.
Разработване
на
стратегии,
и взаимоотношения
„деца-учители-родители-училищно
○ Репутация на директора.
Как да презентира
най-добре
себепроцес.
си и дейността
○ обучение за учители по отделни предмети
• ИКТ и управление
на съвременния
образователен
Системи за
”
на училището в публична
среда?
○ кандидатстване и матури – уроци, тестове,лидерство,
есета (замотивация
7-ми, за 12-ти клас)
Системи
за
следене
на
напредъка
на ученика
мениджмънт
на
класа.
• Адаптиране на нови учители към училищната среда/детската
градина.
е и диагностика
на
индивидуални
случаи
обучителни
○ Лична ефективност
на директора
– ръководител
учебно
○ пробна матура – провеждане на място в училище
и проверка (за 7-ми, за
• Повишаване
на интереса
и мотивациятаинауправител
ученика чрезна
използване
• Управление на промяната. Образователни иновации
ОП, агресивни прояви, симптоми на хиперактивност,
заведение
12-ти клас)
на съвременни образователни технологии
• Предприемачество в училището/детската градина
о-поведенчески разстройства и др.
3. ПСИХОЛОГИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО
○ езиково обучение – индивидуално, групово, дистанционно, преводи,
• Актуални европейски тенденции за внедряване на ИКТ в образователконсултиране
○ Изграждане и управление
на екипа
лидерство, роли,
личностни
типажи,
○ езиково
обучение
в чужбина
ната практика.
Единна– квалификационна
рамка
(ЕКР) за учене
през
4. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
нно консултиране,
подбор на
кадри, разрешаване
на
взаимоотношения
○
разработване
на
проекти
в
образованието
целия
живот.
Ключови
компетентности
за
учене
през
целия
живот
ки конфликти
• Система за оценка на персонала. Оценъчна карта
○ Система
○ професионално ориентиране и кариерно•развитие
е на тиймбилдинг
Управление на качеството в училищната институция/детската
градина.за мотивация на екипа. Мотивационен профил
○
Основни
акценти в3.управлението
на човешките
ресурси
○ подкрепа при взаимоотношения „деца-учители-родители-училищно
ръкоВЗАИМООТНОШЕНИЯ
„УЧИТЕЛ-УЧЕНИК-СЕМЕЙСТВО”
Тестове, анкети
лага със:
○ Коучинг – или как директорът
да
управлява
по-ефективно
водство”
• Умения за комуникация в образователния процесвзаимоотношеи взаимоотношенинията в екипа?
○ консултиране
и диагностика
на индивидуални случаи – обучителни труднонари, обучения,
индивидуална работа,
условия и възможята „учител-ученик-родител”
○ Оценка на риска. Управление
на риска
и кризите
училищната
анизиране на тиймбилдинг
сти, СОП, агресивни прояви, симптоми на хиперактивност, емоционал• Как да формираме
социални
умения увмалките
ученици?институция
○ Подбор на кадри в•училищната
институция/детска
градина градина/.
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и дидактическиразстройства
средства
но-поведенчески
и др.
Кризисните ситуации
в училищната среда/детската
Кризи на
изисквания, диагностика
○ налогопедично
консултиране
развитието
И: Обучения
екипи и тренинги
○ Психологически аспекти
управлението.
Разработване
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стратегии,
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• Работа
с ученици
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поведенчески проблеми
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УЧИТЕЛИ
- темиипо
съответни области:
окументация
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4.
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КАЧЕСТВОТО
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на директора и назаучилището
Хиперактивни
децаОценъчна
- техники закарта
работа с деца и родители
○ Система за оценка•на
персонала.
1. ОСНОВНИ УМЕНИЯ
НА УЧИТЕЛЯ
○ подходящи
технически/интерактивни
и дидактически
средства
билеи, ритуали,
символи в училищната
практика
• Емоционална
и социална интелигентност
- как да създаваме
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Управление
на
качеството
в
училищната
институция/детската
градина.
• Умения за публично представяне на учителя. Изграждане на имидж,
училището/детската
градина (дисциплина,
взаимоотношеДейности:
Обучения
на екипи и тренинги
за ученика?
стове,
анкети
презентация
ли-учители”, справяне с насилието и агресивните прояви
• Превантивна
педагогикана
- отклоняващо
ЗА ДИРЕКТОРИ, ПОМОЩНИК-ДИРЕКТОРИ,
ГЛАВНИ УЧИТЕЛИ
• Умения за междуличностна
комуникация- на учителя - вербална,
неверЗА УЧИТЕЛИ
- теми
за обучение
екипи: се поведение и отпадане от
училище
теми
по
съответни
области:
бална,
параезик
на училището в мултикултурална среда (мултикултурална
1. ОСНОВНИ УМЕНИЯ•НА
УЧИТЕЛЯ
Работа
с ученици с девиантно
Интерактивни техники за работа в преподавателската○дейност
- субект)
1. УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО/ДЕТСКАТА•ГРАДИНА
Педагогическо
майсторство
в преподаването
поведение
субектни
отношения
и управление
средствана
за тялото
училището.
да организи○ наЕзикът
наКак
работното
място
○ Стил на учене, стратегии
на
преподаване
•
Детска
престъпност.
Насилие в
• Управление
на класа.
на учителя за лидерство
ия?
○ Арт-терапевтични техники и работа с мандали
в сферата
наУмения
образовател○ Интерактивната родителска
училище среща в начално• Класът - изслушване и взаимно влияние, уважение и доверие, права и
ст от местната общност” - мястото, където живеем и властния мениджмънт
то училище
• Домашно насилие над деца отговорности
а местно гражданско участие
○ Копинг-стратегии за преодоляване на професионалния
стрес
Интерактивно
преподаване
забавни психолосъщност и–превенция
• Стратегии за справяне със стреса в професионалната○среда.
Профенна култура на училищната институция - основа в упрагигчески игри в помощ
на урока
• Сексуална
експлоатация на деца сионални заболявания на учителя
практика ○ Управление на времето – тренинг
○ Коучинг
в образователната
среда
За информация:
www.cso-bg.eu
○ Арт-педагогика (арт-терапевтични
методи при
онодателство
• Портфолио на учителя, портфолио на ученика
същност и превенция

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Управление на качеството в образователната институция
Управление на проекти
Критерии и показатели за оценка на труда
Емоционалната компетентност на работното място
Индивидуалните различия в екипа – стратегия в управлението на 21-ви век
„Резилианс“ или „умение за пластичност на психиката“ в управлението –
тренинг
Училищното настоятелство. Обществен съвет в училището и ДГ
Училищна документация
Портфолио на директора и на училището
Празници, юбилеи, ритуали, символи в училищната практика
Политики на училището/детската градина (дисциплина, взаимоотношения
„родители-учители”, справяне с насилието и агресивните прояви и др.)
Управление на училището в мултикултурна среда (мултикултурна комуникация)

○
○
○
○
○
○
○
○
○

работа с деца в училищната среда)
Езикът на тялото за успешно преподаване – НЛП техники
Оцветяване и диагностика на мандали като релаксиращи средства. Арт-педагогика.
Умения за комуникация с родители (Трудните родители)
Методи за преподаване на деца със СОП и СОТ
Арт-педагогика при деца със СОТ
Умения за публично представяне на учителя. Изграждане на имидж, презентация
Умения за междуличностна комуникация на учителя – вербална, невербална,
параезик
Интерактивни техники за работа в преподавателската дейност – субект-субектни отношения
Управление на класа. Умения на учителя за лидерство

○

Класът – изслушване и взаимно влияние, уважение и доверие, права и отговорности
○ Стратегии за справяне със стреса в професионалната среда. Професионални заболявания на учителя
○ Портфолио на учителя, портфолио на ученика
○ Умения за разрешаване на конфликти – диагностика, стилове, техники
○ Управление на времето и стреса. Бърн-аут (професионално прегаряне)
○ Анимация за деца в извънкласната дейност. Управление на свободното
време (за възпитатели, класни ръководители)
○ Преходът от 4. към 5. клас – криза и адаптация на учителя, на ученика
○ Мотивация на учениците за учене
○ Създаване на умения за учене. Диагностика на стиловете за учене
○ Работа в интеркултурна среда
○ Форум театър
2. ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ)
в педагогическата практика (за директори, за учители)
○ Усъвършенстване на уменията на директора/учителя за работа с ИКТ
○ Същност на ИКТ. Видове ИКТ
○ Теории за ученето и мястото на ИКТ в тях
○ История на внедряването на ИКТ в педагогическата работа
○ Методическа страна на работата с ИКТ
○ Технически умения за работа с ИКТ
○ ИКТ и управление на съвременния образователен процес. Системи за мениджмънт на класа. Системи за следене на напредъка на ученика
○ Повишаване на интереса и мотивацията на ученика чрез използване на
съвременни образователни технологии
○ Актуални европейски тенденции за внедряване на ИКТ в образователната
практика. Единна квалификационна рамка (ЕКР) за учене през целия живот. Ключови компетентности за учене през целия живот
3. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ „УЧИТЕЛ-УЧЕНИК-СЕМЕЙСТВО”
○ Умения за комуникация в образователния процес и взаимоотношенията
„учител-ученик-родител”
○ Педагогика в мултиетническа среда. Комуникация с родителите
○ Как да формираме социални умения у малките ученици?
○ Кризисните ситуации в училищната среда/детската градина. Кризи на развитието
○ Умения за работа с гнева и агресивното поведение на ученика
○ Умения за асертивно поведение или: Как да кажем „Не”?
○ Работа с ученици с емоционално - поведенчески проблеми
○ Умения за работа с деца с обучителни трудности (СОТ)
○ Деца със СОП – как да разпознаем проблема? Законови разпоредби
○ „Трудните” ученици – начини за справяне
○ Хиперактивни деца – техники за работа с деца и родители
○ Емоционална и социална интелигентност – как да създаваме модели за ученика?
○ Превантивна педагогика – отклоняващо се поведение и отпадане от училище
○ Работа с ученици с девиантно поведение
○ Детска престъпност. Насилие в училище
○ Домашно насилие над деца – същност и превенция
○ Сексуална експлоатация на деца – същност и превенция
○
○
○
○

ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИЦИ:

Роли на педагогическия съветник в училищната среда. Документация в дейността на педагогическия съветник
Педагогическият съветник и „проблемните деца”
Ефективна комуникация с родителите
Кризисна интервенция при работа с деца в училищната среда - първа психологична помощ при кризисни ситуации в училищната среда

ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ – виждетето
www.cso-bg.eu
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психологична помощ при кризисни ситуации в училищната среда

