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Програма:  

ВОДЕНЕ НА РАБОТНИ СРЕЩИ И СЪВЕЩАНИЯ И СЪВМЕСНО РЕШАВАНЕ 

НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОБЛЕМИ 

Одобрена със заповед № РД 09 – 1264  / 26.01.2017 г. от Министъра на образованието и науката 

 

Кратко описание на програмата: 

Представяната система за организация и провеждане на делови/работни срещи е 

свързана с ясно дефинирано разбиране за тяхната същност и роля във функционирането 

на различните видове образователни организации.  

Практиката е показала, че съвещанията могат да бъдат силен лост за започване на 

положителни промени във всяка институция. Начинът на провеждане на съвещанията 

разкрива микрокосмоса, сърцевината на културата на организацията. Изграждането на 

тази култура в посока на по-голяма откритост, честност, дух на сътрудничество и 

ориентация към постигане на резултати, ще има положителен верижен ефект в цялото 

училище и ще гарантира постигането на неговите цели. 

Ключът към успеха е умението на педагогическите специалисти да работят заедно в 

групи, съвместно да повдигат проблемите, да ги анализират и съвместно да взимат 

решения за тяхното преодоляване. По принцип педагогическите специалисти имат 

нагласи да допринасят чрез това, което правят за успеха на образователната 

институция. Те имат готовност техните ценности, знания и способности да бъдат 

приобщени към постигането на нейната мисия. От друга страна, по-често срещаната 

ситуация е, че творческият им потенциал не се използва достатъчно ефективно. Това в 

много голяма степен зависи от ръководителя, от неговата настройка на мислене. Ако 

той цени творчеството и приноса на хората, то съвещанията са важното място, където 

да се създаде обстановка на сътрудничество, сигурност и възприемане, която извиква 

най-хубавото у хората. 

Продължителност на обучението: 16 уч.ч.  Брой кредити: 1 
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