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КУРС ЛИДЕРСТВО В УЧИЛИЩЕ
ИЛИ КАК ДА СЪЗДАДЕМ ЕКИП ОТ ЛИДЕРИ В ПРЕПОДАВАНЕТО И УЧЕНЕТО

ЗАЩО ВКЛЮЧВАМЕ ТОЗИ КУРС В ПРОГРАМАТА
Курсът “Лидерство в училище” е основополагащ за програма “Училища за пример”.
Курсът представя модела на т.нар “разпределено лидерство” (“distributed leadership”),
който предполага приложение на конкретни стратегии с цел подобряване на средата и
благосъстоянието на всички в училище, както и повишаване на образователните
резултати чрез подобряване на преподаването. Доброто образователно лидерство е
резултат от множество индивидуални и групови качества на лидерския екип, от една
страна и специфичната организация на (повтарящи се) процеси, от друга страна.
Създаването на “учеща организация” (“learning organization”) - гъвкава, адаптивна,
предлагаща високо качество на възпитание, обучение и подкрепа е в основата за
осигуряване на качествено образование, подготвящо учениците на бъдещето.

ОСНОВНИ МОДУЛИ
Курсът "Лидерство в училище" се състои от четири
модула :
Модул “Разпределено лидерство”
Модул “Училищна култура”
Модул “Училището като учеща организация”
Модул “Изграждане на приемаща и включваща
среда в училище”

МОДУЛ "РАЗПРЕДЕЛЕНО ЛИДЕРСТВО"
Този модул цели участниците да изследват теми като
лидерство, комуникация, мотивиране, изграждане на
екипи.
Основните теми са свързани с:
изследване на себе си и собствения лидерски
потенциал
изграждане на ефективен и целеустремен лидерски
екип в училище и изграждане и надграждане на
професионални учещи се общности (ПУО), които
подкрепят споделянето, творчеството и съвместното
търсене на решения за предизвикателствата пред
образователната общност.

МОДУЛ "УЧИЛИЩНА КУЛТУРА"
Този модул цели участниците да изследват теми като
организационна култура и организационна визия, изграждане
позитивна и подкрепяща образователна среда, превенция и
управление на конфликти.
Основните теми са свързани с:
измеренията на културата в образователна институция
изграждане на взаимоотношения основани на доверие,
сигурност и взаимна подкрепа;
създаване на благоприятна образователна среда, вкл.
чрез интегриране на системи за превенция и
управление на конфликти и изграждане на партньорства
с родители и други заинтересовани страни;

МОДУЛ "УЧИЛИЩЕТО КАТО УЧЕЩА СЕ ОРГАНИЗАЦИЯ"
Този модул цели участниците изследват теми свързани с
процеса за поддържане на качествена образователна услуга
Основните теми са:
изграждане на системи за събиране, обобщение, анализ
на данни и използването на тези данни в процеса на
вземане на решения;
определяне и създаване на общо разбиране за
качествено преподаване
изграждане и поддържане на цикъл за иновации

МОДУЛ "ИЗГРАЖДАНЕ НА ВКЛЮЧВАЩА СРЕДА"
Този модул цели участниците да изследват теми като измерения
на културата, лична и групова идентичност, осигуряване на
социална
справедливост
и
защита
от
изключване
и
дискриминация, работа в мултикултурна среда.
Основните теми в рамките на обучението са свързани с:
механизми за подобряване на чувствителността към
културните различия
ролята на предразсъдъците и етикетите при възприемане на
нова информация и интерпретациите при изграждане на
социалните отношения;
насърчаване на социална справедливост и зачитане на
многообразието

АНГАЖИРАНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ

В периода между обучителните модули участниците изпълняват реални практически
задания и получават допълнителна подкрепа от ментор.

УЧАСТНИЦИ
В този курс каним да се включат до 3-5 участници от училище директор и/или заместник директор и учители новатори, които са
готови да поемат лидерски роли в училище. Участниците получават:
Достъп до съвременни международни лидерски практики,
доказали своята ефективност в образователен контекст;
Съдържание на обучителните модули, което е създадено
специално за училищни екипи в България;
Изследователски подход на учене;
Обучители с широк опит в системата на образованието и в
провеждането на обучения на педагогически специалисти;
Подкрепа за приложение на идеите, концепциите и практиките в
собствен училищен контекст;
Разпространение на идеите и добрите практики на участниците
на национално ниво;
Удостоверения за квалификационни кредити за всички успешно
завършени модули от Програмата.

