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ПРОГРАМА:  
КОУЧИНГЪТ В ОБРАЗОВАНИЕТО 
 
   
● Коучингът: СЪ-ТВОРИ своето бъдеще. 
Възможности на коучинга за развитие на личния потенциал. 
Защо коучингът е втората най-бързо развиваща се индустрия 
след информационните технологии? Умения и компетентности 
на коуча. Какво подпомага педагога да стане успешен коуч – 
лични  ресурси и професионални компетентности. Видове 
коучинг.  
 
● Основни фази в коучинг процеса.     
 Планиране, дизайн и фази в коучинг процеса. Основни техники 
и инструменти за провеждане на коучинг сесии. Уменията да 
слушаме и да задаваме коучинг въпроси. Практически 
упражнения за овладяване на коучинг процеса.  
 
● Основни комуникационни модели в коучинга.    
 Моделът „Комуникационен квадрат“ и как да го прилагаме. 
Моделът   „Вътрешния отбор“.  Сесия „Live coaching“ по конкретни 
теми на участниците. Коучинг в конфликтни ситуации – анализ и 
разбиране на типовете конфликти. „Квадрат на стойностите и 
развитието“. Видове поведения по време на конфликти – 
„Триъгълника на драмата“.  
     
● Коучингът – иновативен подход за постигане на по-високи 

и б я резултат  в о учителни процес. 
Ролята на коучинга за развитие на професионалното 
майсторство на съвременните педагози. Коучинг в класната 
стая – успешни практики, примери и идеи за прилагане на 
учинг подхода по различни учебни предмети.  ко

   
● Възможностите на коучинга за постигане на съвършена и 

 хармонична среда в образователните институции. 
      Как хиляди образователни институции в ЕС използват 
коучинг подхода за постигане на организационно 
съвършенство? Моделът CAF – практики, възможности, 
етапи и стъпки. Коучинг за ръководители и педагогически 
екипи.  
   

 И още: придобиване на нов опит, усъвършенстване на умения, създаване на 
колегиални връзки, разглеждане на конкретни казуси, консултации, коучинг по 
конкретни теми на участниците, създаване на мрежи и др. 
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Цели на програмата 
Основната цел на програмата е запознаване на педагозите с иноватевин и 
ефективен педагогически инструмент - коучинг подход.  
 
Целите на програмата са насочени към развитие на следните компетентности на 
педагогическите специалисти: 

•  Академична компетентност - Познаване на иновативни образователни 
технологии, техники и методи на преподаване и оценяване; техники и начини 
за формиране в децата и учениците на комуникативни умения, критично и 
конструктивно мислене 

•  Педагогическа компетентност - Познаване и планиране на използването на 
иновативни методи за преподаване и оценяване, модели на позитивно 
възпитание и конструктивни подходи, основаващи се на сътрудничество 

•  Комуникативна компетентност - развитие на уменията за работа в екип и 
за работа с родители и други заинтересовани страни, развитие на уменията 
за справяне с конфликтни ситуации 

•  Организационни и управленски компетентности - развитие на уменията за 
координация и управление на екипи, за оценяване и даване на обратна връзка, 
за мотивиране на другите за личностно и кариерно развитие 

 
Методи на обучение 

•  Лекции и презентации 
•  Интерактивни техники - упражнения, игри, симулации, дискусии 
•  Лайв коучинг сесии и други специфични коучинг инструменти 

 
Индикатори за очаквани резултати 

•  Подобрена самооценка и нагласи за личностно развитие 
•  подобрени умения за слушане, даване на обратна връзка, оценяване, 

мотивиране 
 
Материално-технически ресурси, специфични за програмата: 
Не са необходими 
 

Съотношение между теоретична и практическа част: 

50% теоретична част, 50% практическа част 
 
Продължителност на обучението: 16 часа 
 
Брой квалификационни кредити: 1  
 
Начин на завършване на обучението: Тест, презентация 
 
Обучители, включени в програмата: 
● Милена Драгова 
● Светлана Нанчева 
● Юрий Анджекарски 
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