До Директори
До Учители
До Педагогически специалисти
Уважаеми Колеги,
Имаме удоволствието да Ви предложим организиране и провеждане на обучение
за педагогически специалисти по тема:
„Професионалното прегаряне. Техники за овладяване и контрол на
професионалния стрес“
Съществуват достатъчно факти за взаимовръзката между условията на труд и
преживяването на стрес на работното място. Социалните науки разработват понятиен
апарат за обяснение, разбиране и овладяване на професионалния стрес. Справянето с
професионалния стрес в образователните институции (детска градина, училище) изисква
промяна както по отношение на управлението на педагогическия екип, така и по
отношение уменията на работещите за прилагане на техники за антистрес.
Здравословната промяна в образователните институции е комплекс от идентифициране на
два аспекта: съдържание (какво) и начин (как).
Настоящото обучение има за фокус управлението и овладяването на професионалния
стрес в образователните институции.
Цели на обучението:
1. Да се идентифицират факторите, които предпоставят бърнаут синдрома в
професията на учителя.
2. Да се предложат стратегии и техники за овладяване и контрол на
професионалния стрес в образователните институции.
Форма на обучение: частично присъствена
Продължителност обучение: 16 акад. часа (8 акад. часа присъствено синхронно в
електронна среда, 8 акад. часа дистанционна част)
Квалификационни кредити: 1 кредита
Лектор: Николета Янева
Начин на завършване на обучението: Представяне на идеи за повишаване
стресоустойчивостта на работното място
Съгласно Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на
учителите, директорите и другите педагогически специалисти (В сила от 02.08.2019 г.
Издадена от министъра на образованието и науката, Обн. ДВ. бр.61 от 2.08.2019г., изм. и доп.
ДВ. бр.101 от 27.11.2020г.), Чл. 49. (2) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.)
Обучението в частично присъствена форма се извършва при присъствени, включително и при
синхронно обучение от разстояние в електронна среда не по-малко от 50 на сто от общия брой
академични часове по програмата, като в неприсъствените академични часове се провеждат
подготовка, консултиране и/или изпълнение на поставена от обучителя задача, за които следва
да е налице документиран резултат.

Дата на провеждане:

04.06.2022 г.; 09:00 часа (присъствено синхронно от
разстояние в електронна среда TEAMS)
05.06.2022-14.06.2022 г. (дистанционна част)

Място на провеждане:

Присъствено синхронно в електронна среда (TEAMS)

В обучението са
включени:

» електронни материали за участниците;
» консултация с обучителя по време на обучението;
» достъп до е-платформа;
» удостоверение за завършено обучение в електронен
вариант
(съгласно Приложение № 14 към чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № 15 от
22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите,
директорите и другите педагогически специалисти)

Такса обучение:

60 лв. на участник
по банков път, в основание за плащане моля,
изпишете обучение № 36 или номер на издадената
фактура

Начин на плащане:

Титуляр на сметка
„Евроклас-консулт“ ЕООД
IBAN: BG09UBBS88881000633708
BIC: UBBSBGSF
ОББ АД, гр.Пловдив

Записване за участие: чрез регистрация в платформата на
обучителната организация:
euroclass.bg, и натискане на бутона
„кандидатствай“ за конкретното обучение.
Уведомление до обучаемите относно защита на личните данни
Чрез подаване на попълнена заявка с данни за издаване на удостоверение, Вие
давате съгласието си пред „Евроклас консулт“ ЕООД гр. Пловдив за обработване на
доброволно предоставените от Вас лични данни и сте запознати с целта и средствата на
обработване. Предоставените лични данни ще бъдат обработвани съгласно изискванията
на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета, и Закона за защита на
личните данни. Предоставянето на тази информация се осъществява или директно от Вас
като обучаем или чрез съответната образователна институция.
Основание за събиране и обработване на личните данни:






Свързано с изискванията на Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и
професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически
специалисти, Приложение № 14 към чл. 48, ал. 1, т. 1 (необходима информация за
издаване на удостоверение за завършено обучение).
Лична електронна поща на участниците в обучение с цел провеждане на
присъствената и дистанционна част от обучение и/или регистриране в електронна
платформа за обучение и телефон за връзка при възникнали въпроси и
необходимост от уточнения.
Възможно е да заснемем Ваши снимки и видео като обучаеми по време на
обучение.

Ние ще използваме категориите лични данни, основно за да изпълним договорните
си задължения към Вас и да спазим законовите си задължения.
Оставаме на разположение за допълнителни въпроси!
27.04.2022 год.
Град Пловдив

С уважение: Румен Баланджиев
Управител

