ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ „УЧИТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И УПРАВЛЕНСКИ
ДИСЦИПЛИНИ“ В СРЕДНИ УЧИЛИЩА И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ
ПРЕДИМСТВА


Възможност за успешна кариера - обучението дава възможност за успешна кариера в
още една област, като комбинира придобити знания и умения по икономика и
мениджмънт с педагогическа подготовка.



По-добри позиции в пазара на труда - заради планираните промени в средното
образование, тенденцията е да се увеличават часовете по предприемачество, бизнес и
икономика т.е. да нараства търсенето на преподаватели по тези дисциплини.



Допълнително преимущество - сертификатът може да бъде и предимство при
избирането на ментори по различни квалификационни програми.

ПОЛЗИ
Новата инициатива е полезна за:


студенти по икономика, администрация и управление;



дипломирани професионални бакалаври, бакалаври и магистри - икономисти или
мениджъри.

СЕРТИФИКАТ И ПРАВОСПОСОБНОСТ
Завършилите получават свидетелство за професионална квалификация „Учител по
икономически/управленски дисциплини“ към дипломата за висше образование и
имат право да преподават в средни училища и професионални гимназии.
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
Педагогическата квалификация се придобива в два семестъра, задочна форма на обучение.
Това дава възможност заниманията да се посещават извън учебното или работното време.
Цена на семестър – 600 лева.
ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
Съгласно Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална
квалификация „Учител“ обучението включва:


пет задължителните учебни дисциплини: „Педагогика“, „Психология“, „Методика на
обучението“, „Приобщаващо образование“, „Информационни и комуникационни
технологии в обучението и работа в дигитална среда“;



четири
избираеми
учебни
дисциплини:
– две от първа група - педагогически, психологически и частно дидактически;
– две от втора група - интердисциплинарни и приложно-експериментални.



една факултативна дисциплина;



практика – хоспитиране, текуща педагогическа практика, стажантска практика.

ОСНОВАНИЯ


Закон за предучилищното и училищното образование – чл.213, ал. 6 и ал.7.



Наредба за единни държавни изисквания за придобиване на професионални
квалификация учител, приета с ПМС № 162/1997г., и обновена с ПМС №289/2016 г.
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