ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за включване в тренинг с директори и заместник-директори на столични училища
на тема:

„Управление и обучение в електронна среда“
22.01.2020г.
 Описание на програмата:
Обучението е насочено към двата аспекта на темата с превес към практическите
насоки и разработването на конкретни примери:
 Нормативна уредба, изисквания към институциите и примери за промени в
училищния мениджмънт при редуване на присъствен, неприсъствен или
хибриден учебен процес;
 Практически насоки за организиране на училищния мениджмънт при обучение в
електронна среда – електронни платформи и онлайн инструменти. Контролна
дейност в електронна среда. Практически насоки за провеждането на обучението
в електронна среда, според спецификите на различните етапи в училище –
технологични решения и инструменти. Обратна връзка и оценка на
постиженията на учениците в условията на електронна среда.
Уебинарът ще предостави информация за промените в нормативните документи,
въвеждащи обучението от разстояние в електронна среда (ОРЕС) в образователната
система.
Ще се представят възможни варианти на регламентиране на ОРЕС в документите
регулиращи дейността на образователната институция.
Ще се разгледат изискванията към предоставянето на подкрепа за личностно
развитите, включително организационни и технически решения. Ценен ресурс от
обучението е разглеждането на училищния мениджмънт в условията на онлайн
обучение и възможностите на методическата подкрепа и контрола за осигуряване
на качествено образование при редуване на присъствен, неприсъствен или
хибриден учебен процес.
Ще се наблегне на стъпките и конкретните технологични решения за
дигитализиране на различните сфери на училищния мениджмънт. Ще бъдат
разгледани конкретни платформи и онлайн инструменти и как да бъдат използвани
в управлението.
Тренингът ще представи електронните инструменти, които учителите могат да
използват за превръщането на обучението в електронна среда в интерактивно и
наподобяващо някои аспекти на присъственото обучение. Ще бъдат предложени
различни решения, които ще отразяват инструкциите на МОН, както и добрите
практики на водещи европейски образователни системи.
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 Индикатори за очаквани резултати:
Участниците в обучението ще:
 получат информация за начините на въвеждане на ОРЕС в съответствие с
нормативните изисквания;
 се запознаят с изискванията към документацията на училището по отношение на
организирането на ОРЕС
 повишат компетентностите си в областта на приобщаващото образование,
предоставяне на подкрепа за личностно развитите в електронна среда.
 разширят познанията си за възможностите на училищния мениджмънт в
условията на чести промени в учебния процес.
 получат информация за различни електронните инструменти и как да ги
използвате, за да организирате управлението на училището.
 приложат на практика знанията и уменията си за работа с конкретни онлайн
платформи, за организиране на интерактивно обучение в електронна среда в
училище.
 повишат уменията си за използване на европейската мрежа на училищата
eTwinning за да повишат ефективността на обучението в електронна среда.
 Програма за провеждане на 8-часов уебинар:
Време

Тема

1 ден преди

Участниците получават линк и

уебинара

инструкции за достъп до уебинара

09:00ч.

Откриване на уебинара

09:00 – 10:30ч. Нормативен регламент на

Продължителност

Обучителни методи

2 академични часа

Презентация;

обучението от разстояние в

Работа по поставена

електронна среда (ОРЕС) и

задача;

подкрепа за личностно развитие в

Групова дискусия.

електронна среда (ПЛРЕС).
Въвеждане на ОРЕС и ПЛРЕС в
образователните институции –
регламентиране в документите на
образователната институция,
регулиращи дейността и.
Ново измерение на контрола в
условията на онлайн обучение.
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Възможни решения.
лектор: д-р Ирена Душкова
10:30-10:45ч.

Почивка

10:45-12:15ч.

Онлайн инструменти и

2 академични часа

Презентация;

приложения в помощ на

Индивидуална

административните дейности в

работа;

училище и организиране на

Решаване на

контролната дейност в условията

практически казуси.

на електронно обучение от
разстояние и при хибриден модел
на учене.
лектор: Цветанка Тодорова
12:15-12:45

Почивка

12:45-14:15ч.

Електронни платформи и онлайн

2 академични часа

Презентация;

инструменти за организиране на

Работа по поставена

обучението в електронна среда

задача;

от разстояние. Демонстриране на

Решаване на казуси;

методи

Дискусии.

за

постигане

интерактивност

по

време

на
на

онлайн урок. Инструменти за
подготовка
материали

на
за

обучителни
синхронно

и

асинхронно обучение.
лектор: Цветанка Тодорова
14:15-14:30ч.

Почивка

14:30-16:00ч.

Организиране на оценяването на
постиженията на учениците по
време на обучение в електронна
среда от разстояние или при
хибридно обучение. Приложения
за създаване на дигитални
ресурси
за
оценяване
на
постиженията на учениците.

2 академични часа

Презентация;
Самостоятелна
работа;
Групова дискусия.

Използване на eTwinning
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проектите за прилагане на
проектно базирано или
проблемно базирано обучение по
време на електронно обучение от
разстояние.
лектор: Цветанка Тодорова
16:00ч.

Приключване на уебинара

Цена: 36 лева на участник
 Обучителен пакет:
Всеки от участниците в обучението получава:
 8 академични часа присъствено синхронно обучение от разстояние в
електронна среда и 8 академични часа дистанционно обучение;
 Консултация с лекторите по време на обучението;
 Удостоверение с присъден 1 квалификационен кредит на тема „Съвременни
стратегии за управление на образователната институция и изграждане на
ефективна образователна среда“ с акцент „Управление и обучение в
електронна среда“;
 3-месечен достъп до онлайн платформата с материали по темата за
дистанционно обучение на РААБЕ България.


Обучители:
Д-р Ирена Душкова е директор на СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив,
преди това заместник-директор в МГ „Акад. Кирил Попов“, гр. Пловдив. По
време на работата си в Регионално управление на образованието, гр. Пловдив
заема различни длъжности: старши експерт по организация на средното
образование, интегрирано обучение и специални училища и старши експерт по
приобщаващо образование. Била е регионален експерт по проект „Включващо
обучение“ и проект „Подкрепа за равен достъп за личностно развитие“. Към
момента е преподавател в катедра „Педагогика и управление на образованието“
на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Притежава богат
професионален опит в образователната системата като директор, учител,
психолог, логопед, рехабилитатор на слуха и говора, ресурсен учител.
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Цветанка Тодорова е старши учител по Информационни технологии и
Ръководител на направление ИКТ в СУ "Цар Симеон Велики", гр. Видин.
Завършила е математика в Пловдивския университет и едногодишна
следдипломна специализация по информатика в СУ "Св. Климент Охридски".
Участвала е в обучения по нови технологии към различни организации в Малта,
Рейкявик и Амстердам, към университетите в Бърно, Сантяго де Компостела,
Талин и M-ITI в Мадейра. Сертификати MOS Word, Excel и Power Point 2016.
Професионалните й интереси са насочени към интегрирането на работата по
проекти в учебната програма, дигитален обрат на в училищата, използването на
е-оценяване, web 2.0 инструменти, електронни платформи и социални медии в
обучението. Обучител на учители по програми на МОН. Член на екипа
разработвал програмата по ИТ за първи гимназиален етап. еTwinning посланик
за България от 2014г. През месец март участва като обучител в уебинарите за
работа с MSteams, организирани в edu.mon.bg

Линк за регистрация в обучението:
https://forms.gle/Fn4RoULFAV5H57oZ6

Лице за допълнителна информация и контакт:
Теодора Станева, тел: 0879 54 54 18
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