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Тема:  
(19) ЕФЕКТИВНО УЧАСТИЕ НА РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ, ПАРТНЬОРИ В 
САМОУПРАВЛЕНИЕТО НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ  

 

Тематичният кръг на програмата включва 
въпроси, свързани с процесите на създаване, 
функциониране и развитие на различни органи на 
самоуправлението на училищната общност, 
както и на свързаната с тях нормативна уредба. 
Това са: 

- Обществени съвети; 

- Органи на ученическо самоуправление - 
ученически съвети, парламенти и др.;  

- Органи и структури, чиято цел е да подпомагат 
училището по различни начини: Родителско или 
смесено Настоятелство, Алумни (организация на 
възпитаници и бивши служители), Фондация 
или сдружение и др. 

 
Цели на програмата  
Програмата е насочена към развитие на следните 
знания, умения и компетентности на 
педагозите,определени в Наредба №12/01.09.2016:  
 

•  Академична компетентност: знания и умения за 
организиране и управление на човешки и материални 
ресурси. Знания за стратегически и програмни 
документи за определяне на приоритети за развитието 
на институцията и общността. 

•  Организационна компетентност: развитие на 
уменията за стратегическо и оперативно планиране, за 
изграждане на визия за ефективни училищни политики, 
за управление на качеството, за анализ на резултатите 
от дейността на институцията.  

•  Комуникативна компетентност: умения за изграждане 
на партньорски отношения чрез съвместни дейности с 
училищно настоятелство, обществен съвет, социални 
партньори, институции в образователната система, 
териториални органи на изпълнителната власт, органи 
на местното самоуправление, неправителствени организации, висши училища, бизнес и др. за формиране 
на ефективна образователна среда 

•  Административна компетентност: знания и умения относно нормативната уредба, свързана с 
управлението на училището и взаимодействието с различните вътрешни и външни структури за 
ефективно функциониране на институцията 

 



 
 
 

Методи на обучение 
•  лекции с презентации 
•  делови игри и симулации 
•  проектни методи  
•  обсъждане на казуси 
•  разработка на планове и сценарии 

 
 
Индикатори за очаквани резултати: 

•  придобити знания за спецификата на различните органи и ефективните модели на тяхното взаимодействие 
с педагогическата колегия, администрацията на училището и помежду им; 

•  генерирани насоки за развитие на дейности и каузи на различните органи на училищното самоуправление 
•  споделени добри практики и положителен опит 

 
Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата: 

•  съответни дидактически материали, материали за уъркшопове - осигуряват се от водещите 
 

Съотношение между теоретична и практическа част: 

80% практическа част, 20% теоретична част 
 

Продължителност на обучението:  16 часа 

 

Брой квалификационни кредити:  1 кредит  

 

Начин на завършване на обучението: Защита на проект, тест 

 

 

Обучители, включени в програмата: 

● Юрий Анджекарски 

●  Светлана Нанчева

● Генадий Матвеев 

● Ефрем Ефремов 
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