Фондация „Америка за България“ представя

Академия за лидери в образованието
Фондация „Америка за България“ стартира Академия за лидери в образованието, която
осъществява квалификационни програми за педагогически специалисти.
Нашата основна цел е да предоставим качествени и практически-ориентирани
квалификационни програми в България за директори и техните училищни екипи, както и
иновативни обучения за нови учители и технологични специалисти. Участието на
възпитаници на квалификационните програми от предходните години като ментори и
асистент-обучители ще подпомогне допълнително за предоставяне на качествени и
актуални за българската образователна действителност програми.
Стъпвайки на тази солидна основа, заедно с Пловдивския университет продължаваме
визията си за повишаване качеството на образователния продукт в българските училища
чрез подкрепата, документирането и разпространяването на успешни педагогически
практики. Задълбочаваме работата на терен (в училище), както и да разширим мрежата на
учители и директори-новатори, които са преминали висококачествени квалификационни
програми с водещи световни специалисти.
За осъществяването на тази главна цел, през учебната 2017-2018 г. „Академия за лидери в
образованието“ ще осъществи 6 основни и взаимно-допълващи се квалификационни
програми:
 „Прогресивни образователни практики“ – Основополагащо практическиориентирано обучение на училищни екипи, включващи училищния директор и още
2-ма педагози от всяко училище. 4-дневният семинар включва инструментариум за
наблюдение на реални урочни практики и конфериране с учители, работа в
професионални учебни общности и интегриране на подхода за цялостно развитие на
детето. Осъществява се от екип преподаватели от Колежа Банк Стрийт.
4 – 7 октомври – Разград
9 – 12 октомври – Варна
 „Нови методи на преподаване“ – Институт за учители, изграден като 8-дневен
интензивен семинар в 2 модула с практическо задание между модулите и
интегрирана подкрепа от ментори. Обучението се фокусира се върху нови методи на
преподаване, проектно-базирано обучение, методиката „Разбиране по
дизайн“ (Understanding by Design), дигитални и недигитални инструменти за
ангажиране на учениците и различни инструменти за оценяване на постиженията на
учениците. Осъществява с преподаватели от Колумбийския университет.
Модул 1: 9 – 12 септември – Варна

Модул 2: 22 – 26 октомври – Варна
 „Обучение на асистент-обучители за нови методи на преподаване“ – Програма
за обучение на ментори и асистент-обучители в Института за учители. В програмата
могат да участват само бивши възпитаници на квалификационните програми за
учители на Фондацията. Осъществява с преподаватели от Колумбийския
университет.
8 – 9 септември – Варна
 „Специалист по образователни технологии“ – Участниците преминават през
целия Институт за учители и допълнителен двудневен модул специално за
интегрирането на образователни технологии. Програмата продължава цяла учебна
година под менторството на вече практикуващи специалисти. Обучението се
осъществява с преподаватели от Колумбийския университет.
Модул 1: 9 – 12 септември – Варна
Модул 2: 22 – 26 октомври – Варна
Допълнителен модул: 27 – 28 октомври – Варна
 „Обучение на асистент-обучители за специалисти по образователни
технологии“ – Програма за обучение на ментори и асистент-обучители в
Програмата „Специалист по образователни технологии“. В програмата могат да
участват само бивши възпитаници на квалификационните програми за технологични
специалисти на Фондацията. Осъществява с преподаватели от Колумбийския
университет.
10 – 11 юни – София
 „Семинар за професионално развитие на учители и директори“ – Тридневен
семинар за професионално развитие на цялата общност от учители и директори,
преминали квалификационните програми на Фондация „Америка за България“. Този
семинар се провежда веднъж годишно и цели да предостави продължаваща подкрепа
на мрежата от възпитаниците на програмите на Фондацията, като надгражда вече
наученото и дава възможности за споделяне на успешни педагогически и
управленски практики от цялата страна.
16 – 19 ноември – Пловдив

За повече информация: Ели Хаджисотирова, Координатор на Академия за лидери в
образованието, ehadjisotirova@us4bg.org, 0878 749 731.

