
 

ПРОГРАМА 

за провеждане на квалификационнен семинар в гр. Струмица 
на тема „Лидерство и мениджмънт в образованието“ 

09.-11. 02. 2019 г. 
 

09.02.2019г. Отпътуване в 08.00 часа от София от катедралата «Александър Невски». Пътуване с една почивка след Благоевград.                 
Преминаване на граничните пунктове Златарево – Ново Село. Спиране за почивка и обяд в комплекс «Лебедово езеро». Отправяне към                   
град Струмица, разположен в най-югоизточната част на Македония. Настаняване в хотел „Sirius”4* около 14 часа. 

ден/ час дейност място ръководител 
 09. 02. 2019 г. първи ден    
15,30-15,45 Откриване конферентна зала  Нина Чанева 
15,45-17,00 Проблеми на администрирането на Директора по чл. 259 от ЗПУО конферентна зала Янко Д. Янков 
17,00-17,30 Пауза   
17,30-19,30 Лидерство и мениджмънт в образованието 

Презентация: Лидерството и мениджмънта като модели и подходи за 
управление на образователните институции. 
Класически и модерни теории за лидерството и перспективи за 
развитието на лидерски компетентности у директорите. 
Съвременни теоретични подходи към процесите на лидиране от 
позициите на модерността и постмодерността. 
Дискусия за предимствата и недостатъците на различните лидерски 
стилове. 

конферентна зала проф. д-р Янка 
Тоцева 

20 часа Вечеря ресторант  на 
хотела 

 

 10.02.2019 г. втори ден    



 

7 – 9 часа Закуска ресторант  на 
хотела 

 

9,00-11,00  Практическа работа за осмисляне на връзките между лидерство, власт 
и оказване на влияние в образователната сфера. 
Практически дейности свързани с диагностика на лидерския стил, тест 
за самоанализ на лидерско поведение. 

Първа група 
конферентна зала 
 

проф. д-р Янка 
Тоцева 

11,00-11,30  Кафе пауза   
11,30-13,30  Практически дейности: 

Апробиране на техники за мотивиране в трудни ситуации. 
Ролева игра за преосмисляне на ролята на лидера за мотивиране на екипа 

Първа група 
конферентна зала 
 

проф. д-р Янка 
Тоцева 

13,30 14,30 Свободно време за обяд   
14,30-16,30  Практическа работа за осмисляне на връзките между лидерство, власт 

и оказване на влияние в образователната сфера. 
Практически дейности свързани с диагностика на лидерския стил, тест 
за самоанализ на лидерско поведение. 

Втора група 
конферентна зала 
 

проф. д-р Янка 
Тоцева 

16,30-17,00  Кафе пауза   
17,00-19,00 Практически дейности: 

Апробиране на техники за мотивиране в трудни ситуации. 
Ролева игра за преосмисляне на ролята на лидера за мотивиране на екипа 

Втора група 
конферентна зала 

проф. д-р Янка 
Тоцева 

20 часа Вечеря ресторант на 
хотела 

 

 11.02.2019г. трети ден   
7-9 часа Закуска ресторант  на 

хотела 
 

9-10 часа Закриване на семинара конферентна зала Нина Чанева 
12.00 часа Отпътуване   
 

 


