ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ЕНЕРГЕТИКА „ХЕНРИ ФОРД”

ОБЯВА
Обучение „НАСТАВНИК (ДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ)“
По проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“
Информираме Ви, че в ПГТЕ „Х.Форд“ се организира курс за обучение на
наставници (дуална форма на обучение) за придобиване и усвояване на знания и умения
в областта на професионалното образование. Курсът е насочен към работещи във фирми,
предприятия, организации, които обучават ученици от 11 и 12 клас и са включени в
дуалната система на обучение на професионалните гимназии.
Учебната програма на курса е съобразена с чл. 17, ал. 3 от Закона за професионално
образование и обучение и утвърдената със Заповед № РД 09-997/02.04.2019 г. на
Министър на образованието и науката.
❖ Курсът е краткосрочен – 3 дни, в три групи и ще се проведе през месец юни
2021г. на следните дати:
- 9, 10, 11 юни 2021 година;
- 16, 17, 18 юни 2021 година;
- 23, 24, 25 юни 2021 година.
Максимален брой на участниците в група – 8.
❖ Място на провеждане – ПГТЕ „Хенри Форд“ с адрес ул. „Хайдут Сидер“ №8.
Градски транспорт:
- Автобуси: 83, 309, 310 (сп. „Оряхово“); 77 (сп. „Захарна фабрика“)
- Тролейбуси: 6, 7 (сп. „Оряхово“);
- Трамвай: 3 (сп. „Захарна фабрика“);
- Метро: метростанция „Вардар“.
❖ Обучението завършва с придобиване на удостоверение.
Обучението ще се проведe при спазване на противоепидемичните мерки (носене на
маски).

УЧЕБНА ПРОГРАМА
за обучение: “НАСТАВНИК (ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ)”
Продължителност на обучението: 24 учебни часа, 3 дена
№
по
ред

Брой часове
Наименование на модулите

Всичко

Теория

Практика

1.

Нормативна база на обучението чрез работа
(дуална система на обучение)

4

4

-

2.

Основни педагогически и психологически знания
и умения

8

4

4
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3.

4.

Планиране, реализиране и оценяване на
обучението чрез работа (дуална система на
обучение)

8

Казуси от практиката и добри фирмени
практики (Препоръчителен формат –
интерактивен; работа по групи)

4

ВСИЧКО:

24

4

4

4
12

12

