ПРОГРАМА

Обучителен модул „Ефективно управление на общинското образование”
Ден първи
12:00-13:00

Регистрация и обяд

13:00-15:00

Представяне на програмата и целите на обучението. Очаквания от
модула.
Актуални европейски и национални политики. Държавни образователни
стандарти.

15:00-15:30

Кафе –пауза

15:30-17:00

Местна нормативна уредба – видове и минимално съдържание на
общински наредби и правилници, примерно съдържание на стратегия за
развитие на образованието, годишни планове.
Вечеря

18:30
Ден втори
9:00-10:30

10:30-11:00
11:00-12:30

12:30-13:30
13:30-15:00

15:00-15:30
15:30-17:00

18:30

Политики за повишаване обхвата на децата и учениците в задължителна
предучилищна и училищна възраст – механизъм за обхват, допълващи
мерки, роля и ангажименти на общините, местни политики и решения.
Кафе-пауза
Организация на дейностите по подкрепа за личностно развитие –
възможни варианти за организиране на подкрепата и критерии за избор.
Междуобщинско сътрудничество. Общинска стратегия за подкрепа за
личностно развитие.
Обяд
Подобряване качеството на професионалното образование – роля на
общината; критерии за определяне на обучителните програми.
Професионално ориентиране, засилване на връзката с бизнеса. Дуално
образование.
Кафе-пауза
Ефективно финансово управление на системата – делегирани бюджети и
целеви трансфери, изисквания към финансовото управление, проблеми
и насоки за преодоляването им.
Вечеря

Ден трети
9:00-10:30

Управление на собствеността и подобряване на материалната база –
държавен стандарт, разпределение на ангажиментите между община и
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10:30-11:00
11:00-12:30

12:30-13:00

заведения, възможни източници за финансиране. Устойчивост на
инвестициите в инфраструктура. Управление на сградите на закрити
училища и детски градини.
Кафе-пауза
Граждански контрол и взаимодействие на училищата и детските градини
с родители, НПО и бизнеса – училищни съвети, съвместни проекти и
инициативи, участие в процеса на вземане на решения, ученическо
самоуправление.
Заключителна сесия. Закриване на обучението.
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