
ПРОФЕСИОНАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ 

 

 

 

Тема: Съвременни инструменти за ефективен мениджмънт на 

образователна институция 
Време на провеждане: октомври 2018 – септември 2019 г. 

Форма на провеждане: присъствено-дистанционна 

УЧЕБЕН ПЛАН 

МОДУЛ: ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ - 80 учебни часа - август – декември 

1. МЕЖДУНАРОДНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА - форма на постижението: Проучване на 

спецификата на образователната политика в държави от три различни континента 

2. ИКОНОМИКА И МАРКЕТИНГ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - форма на постижението: 

Изработване на есе: Как да направим така, че догодина в училище да се запишат още 500 

ученика? 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ 

част първа: ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО - форма на постижението: комплектоване на 

Стандарт от управленски компетенции на училищния ръководител 

част втора: СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ - форма на 

постижението: проект на тема: Лични стратегически инструменти за управление на училището 

(детската градина) 

 

МОДУЛ: МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В УЧИЛИЩЕ - 80 уч. ч. - януари - февруари  

1) МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И КЛАСА  

               част първа: ПСИХОЛОГИЯ НА МЕНИДЖМЪНТА В ОБРАЗОВАНИЕТО – форма на постижението: 

изработване на Програма за развитие на човешките ресурси в училище 

               част втора: СОЦИОЛОГИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – форма на постижението: проект на тема 

Съвместно решаване на проблеми и сътрудничество при вземане на решенията в училище-как 

да стане това? 

             част трета: КОНТРОЛ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ОБРАЗОВАНИЕТО – форма на 

постижението: Провеждане на научно-педагогическо изследване и разработване на научна 

статия: тематика: Начини за трансформиране на контрола на човешките ресурси в училище в 

самоконтрол  (или друга по избор на специализанта) 

2) МЕНИДЖМЪНТ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – форма на 

постижението: Създаване на Култура на постиженията в училище (начинът на представяне е по 

избор на специализанта – клип, снимки, макет, филм, схема) 

 

МОДУЛ: СЪВРЕМЕННИЯТ РЪКОВОДИТЕЛ В ОБРАЗОВАНИЕТО - 60 учебни часа - март - май  

1. ЛИДЕРСКО ПОВЕДЕНИЕ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ - форма на постижението: есе на тема Какво бих 

променил у нас, ако съм Министър на образованието 

2. ПЕДАГОГИЧЕСКА И УПРАВЛЕНСКА КОНФЛИКТОЛОГИЯ И ЕТИКА - форма на постижението: 

изработване на личен Сборник с казуси с конфликти, стратегии, методи и техники за 

управление (в тяхната разновидност) 

юни-септември  

МОДУЛ: ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ – 60 учебни часа 

1) НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Дипломен проект: избор на тема, изработване на 

план и защита. 

Срок за предаване на дипломния проект: 13 август 2019, 17.00 

 

Специализацията е организирана в два семестъра. Цена на семестър: 360 лв. 

Подготовка и защита на дипломен проект: 300 лв. 

За придобиване на Трета професионално-квалификационна 

степен 


