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Програма №
Наименование

Обучение за обучители

Целева група

Обучители за обучителния център

Други целеви
групи
Общи цели

Обучители от други институции

Конкретни цели

Резултати

Съдържание
Дейности
Курсове

за
програмата

ОзО

Да повишим качеството на услугите предлагани от
обучителния център, като развием професионални и
педагогически умения на външни треньори.
Да въведем нови обучители в концепцията за обучителния
център: обучителните програми предлагани от центъра,
структурата на учебната програма и подхода към обученията.
Да установим връзка между външните треньори и персонала на
центъра.
Треньорите ще могат да планират и да водят курсове,
използвайки разнообразни подходи за планиране, комуникация
и оценка.
Да повишим професионалните умения на обучителите, като им
предложим съвети по специфични обучения и професионални
теми.
1. Обучителите ще се запознаят с концепцията на
обучителния център
2. Ще бъде изградена мрежа между обучителите и те ще
са активни членове на тази мрежа.
3. Обучителите ще разработят програми за обучение
съответстващи с концепцията за центъра, използвайки
професионални умения.
4. Обучителите ще имат всичко необходимо за развитието
на професионалните им умения.
Курс ОзО 1: Развитие на обучителния капацитет
Да запознаем обучителите с концепцията на обучителния
център: обучителните програми, предлагани от центъра,
структурата на учебния план и подхода към обучението.
Да изградим мрежа между външни обучители и персонала на
центъра.
Обучителите ще могат да планират и водят курсове,
използвайки разнообразни инструменти за планиране,
комуникация и оценка.
Курс ОзО 2: Консултации по Европейско финансиране:
Процедури по структурните и кохезионния фондове
Да повишим специфичните професионални познания на нови
обучители по теми предложени от обучителния център
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Да подкрепим изграждането на мрежа между външните
обучители и национални и международни експерти.
Обучителите ще получат професионални знания от европейски
източници.
Курс ОзО 3: Консултация за Логическа рамка, като
инструмент за разработване на проекти и апликационни
форми
Курс ОзО 4: Консултация по инвестиционно планиране и
финансово управление
Курс ОзО 5: Консултация по управление на отпадъци и
програмиране
Курс ОзО 6: Консултация по технологии за отпадъци
Курс ОзО 7: Консултация по управление на води
Курс ОзО 8: Консултация по програмиране и моделиране
на въздуха
Курс ОзО 9: Консултация по Натура 2000
Курс ОзО 10: Консултация по екологично законодателство
Курс ОзО 11: Консултация по обществена осъзнатост
Курс ОзО 12: Консултация по концепцията за Екоучилища
Подход

Първият курс (ОзО 1) е задължителен за нови външни
треньори, работещи в обучителния център.
Курсовете ще включват лекции, дискусии, работа в група и
практически занятия.
Консултационните курсове ще включват дискусии, обмен на
опит и обмен на основни материали, между треньори и
национални и международни експерти. Консултационните
курсове ще бъдат планирани и приложени, базирайки се на
индивидуална оценка на нуждите от обучения на външни
експерти и треньори.

Продължителност Първият курс (ОзО 1) е тридневен курс.
Консултантските курсове ще бъдат направени като се вземе
предвид квалификацията на обучителите и нуждите от
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професионални съвети. Консултантските курсове са планирани
като 4 часови сесии.
Периодичност

Ръководител на
програмата
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Първият обучителен курс, ОзО 1, ще бъде предлаган веднъж
годишно за нови обучители.
Консултантските курсове включени в ОзО програмата ще
бъдат предлагани според исканията на треньори или групи от
треньори.
Всички курсове ще бъдат оценявани по „Оценителната
система”. Обучителите, които ще водят консултативните
курсове ще оценяват професионалните умения на обучителите.
Ръководител на проекта Ян
Оструп

