НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ШАНДОР ПЕТЬОФИ“
СТАРТИРА ОБУЧЕНИЯ НА НАСТАВНИЦИ В ПЕДАГОГИЧЕСКИ И МЕТОДИЧЕСКИ
УМЕНИЯ

С цел осигуряване на по-високо качество на обучението в реална работна среда
на учениците от дуалната форма на обучение НПТГ „Ш. Петьофи“ – гр. Разград, от
месец Април, 2022 г. стартира обучение на наставници, целящо повишаване
методическите и педагогически умения на наставниците във фирмите-партньори, с
което да се гарантира ефективността на практическото обучение на учениците. През
месец октомври, 2021 г. обучение преминаха шест наставника.
Обучението за наставници осигурява придобиване на основни педагогически и
психологически знания и умения при работа с обучаваните и се провежда по програма,
утвърдена от министъра на образованието и науката в рамките на проект
BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, Поддейност
4.1 - Обучения на наставници в педагогически и методически умения.
Всеки служител, определен за наставник в обучението в реална работна среда в
предприятията, трябва да отговаря на изискванията на чл. 17а1, ал.2 от Закона за
професионалното образование и обучение, а именно:
 да притежава професионална квалификация по професията, по която се
извършва обучението;
 да има най-малко три години доказан професионален опит по същата
професия;
 да е преминал обучение за наставници (настоящите обучения, проведени в
рамките на проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната
система на обучение“, са възможност за покриване на това изискване).
За обучението по утвърдената програма съгласно заповед № РД09-997/02.04.2019 г.
са предвидени 32 учебни часа. В зависимост от характеристиките на групата и
възможностите на обучаемите заповедта позволява учебната програмата да бъде
адаптирана към съответния брой учебни часове – 24.
Обученията се провеждат по график, разработен от училището и съгласуван с
работодателя - партньор.
Всеки наставник, преминал обучение, получава Удостоверение за проведено
обучение за наставник при работа с обучаваните за осъществяване на обучение чрез
работа - Приложение № 9, съгласно Заповед № РД09-495/20.02.2020 г. на министъра на
образованието и науката.
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