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Програмите могат да бъдат реализирани както на място в училището, така и в изнесена форма, по желание 
на педагогическите екипи. Не се колебайте да се свържете с нас за уточнения и подробности! 

Успешна учебни година на всички колеги! 
 

Юрий Анджекарски и екип на сдружение „Професионален форум за образованието” 
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Тема:  
(1) УЧИЛИЩНИТЕ ПРОЕКТИ:  
ОТ ИДЕЯТА ДО РЕАЛИЗАЦИЯТА 
 

В програмите на Педагогическите академии 2009-2017 г., над 550 педагози 
от цяла България успешно преминаха обучения за разработване и управление 
на проекти. водени от консултантски екип на сдружение „Професионален 
форум за образованието”. Резултатите от тези обучения са над 40 
одобрени и успешно реализирани проекти на училища, детски градини и 
НПО.  

 
През 2017-18 г. програмата е орентирана към механизмите и програмите на 
започналия програмен период 2014-2020, както и към разглеждане на по-
малко известни възможности за кандидатстване по проекти и финансиране на 
инициативи, свързани с частни и международни донорски програми, 
програми за корпоративна социална отговорност, дарителски програми и др.  

 

 
 
Цели на програмата 
Програмата има за цел да развие у педагогическите специалисти умения за 
проектно мислене и разработване на проекти, както и да ги запознае с 
основните възможности за финансиране на проекти от различни донори и 
програми или чрез механизми за набиране на средства. 
Програмата е насочена към развиване на следните компетентности на 
педагогическите специалисти:  
● Академична компетентност - развитие на уменията за учене през целия 
живот 
● Педагогическа компетентност - развитие на уменията за целеполагане, 
планиране, избор на подходи и техники за учене и мотивиране, опознаване 
на иновативни методи и др. 
● Комуникативна компетентност - развитие на уменията за работа в 
екип, на уменията за работа с родители и други заинтересовани страни 
● Административна компетентност - развитие на уменията за работа с 
нормативни текстове, документи, бюджет и финанси 
● Организационна и управленска компетентност - развитие на уменията 
за планиране, разпределяне и ефективно управление на материални , 
нформационни и човешки ресурси и

 
 

Тематичен кръг на програмата:    
  Защо и как да мислим проектно? Проектният подход – принципи, предимства, елементи. Генериране 

и разработване на проектни идеи. Помощни инструменти – дърво на целите, проектен фиш.  
  Как да финансираме нашите проекти? Източници на финансиране и подходи за набиране на 

средства. Бюджетиране: финансова рамка, индикативен бюджет, реални ра ди. Особености на 
бюджетните рамки и на финансовото отчитане в различните проектни схеми. 

  Приоритети и механизми на новия програмен период 2014-2020. Новите Оперативни програми, 
програма „Еразъм Плюс”, програми за Трансгранично сътрудничество и др. По-малко известни програми 
и донори. Частни и международни донорски програми, програм

зхо

о ти за корпоративна социална отгов рнос , 
дарителски програми и др. Откъде да получим информация?  



   Коя програма и проектна схема е подходяща за нас?  Как да приведем нашите идеи в 
съответствие с изискванията на програмата?  Програмни цели и приоритети и съответствия. Добавена 
стойност на проекта. Устойчиво развитие и мултиплициращ ефект. 

, 

  Как ще популяризираме проекта? Комуникационен план на проекта, информираност и публичност. 
  Мониторинг и отчитане на проектните дейности – изисквания към документация и представяне на 

 

  Как ще реализираме проекта? Дейности и методи за изпълнение. Очаквани резултати, индикатори
мониторинг. Екип на проекта, партньори, изпълнители. Разходване и отчитане на средства. Процедури за 
избор на изпълнител.  

отчетни документи  
 

Методи на обучение 
● Лекции с презентации 
● Дискусии  
● Запознаване с документация на реализирани проекти 

ентация на разработени проекти, ще могат да консултират свои 
я за различни конкурсни, фестивални и други инициативи, в които могат 

 учас рсистите ще получат различни формуляри и 
на

● Индивидуална работа 
● Работа в малки групи и екипи 
● Работа с различни инструменти за анализ и оценка (дърво на цели и проблеми, логически рамки, фишове, 
SWOT и др.) 
● Работа с казуси, симулации, делови игри 
 
Участниците ще се запознаят с докум
проектни идеи, ще получат информаци
да тват ученици и педагози. В хартиен и електронен вид ку
референтни документи, както и презентациите, на базата  които се провежда курсът. Успешно 
преминалите курса получават сертификат.  
 
Индикатори за очаквани резултати: 
 
● Генерирани проектни идеи от всички участници в обучението 

 Разработени проектни фишове от всички участници в обучението       ●
 
Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата: 

 Няма специфични ресурси  •

 

Съотношение между теоретична и практическа част: 
50 % теоретична част, 50% практическа част 

 

Продължителност на обучението:  16 часа 

 

Брой квалификационни кредити:  1 кредит  

 

Начин на завършване на обучението: Защита на проект 

 

Обучители, включени в програмата: 

● Д-р Ирена Димитрова 

● Светлана Нанчева 

● Юрий Анджекарски 

  

 



СДРУЖЕНИЕ „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФОРУМ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО” 
    1463 София, ул.”Цар Асен” №88, тел/ф. (02)  852 00 96,  GSM 0878 188 800,  0889 998 945, 088 70 70 112    

  e-mail: o_forum@abv.bg   obrazovatelen.forum@gmail.com       
Facebook: Педагогическа академия ПФО    www.p-acad.4stupki.com       http://obrazovatelenforum.wix.com/pforumedu 
Сдружението има сертификат №448-1698 по ISO 9001:2015 и е регистрирано в ИРОПК на МОН 

 

 
ТЕМА:  
(2) PR И РЕКЛАМА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ 
Програмата е дело на екип на сдружение „Професионален 
форум за образованието”, който от 2002 г. работи в областта 
на рекламата и PR-а на образователните институции – издава 
Справочници за средното и висшето образование, изработва 
печатни и мултимедийни рекламни материали, реализира 
фото и видеозаснемане; организира специални събития, като 
Фестивал на българското образование (www.edufest.info) и др. 
Нашият екип консултира училищни PR екипи, училищни 
медии, обучава стажанти от СУ «Св.Кл.Охридски». От 2006 г. 
провеждаме ежегоден безплатен семинар за училищния PR и 
реклама под мотото „Училището в търсене на партньори”.  
 
Цели на програмата 
Основната цел на програмата е, участниците в курса да осъзнаят важността 
на целенасоченото изграждане и управление на имиджа на образователната 
институция и да се запознаят с някои основни инструменти на пиара и 
рекламата, приложими в дейността на образователните институции. 
 
Програмата е насочена към развитие на следните компетентности на 
педагогическите специалисти: 
● Академична компетентност - опознаване на нови образователни технологии, 
информационни и комуникационни технологии; развитие на умения за критично 
и конструктивно мислене, за ефективно търсене, извличане, подбор и преценка 
на полезността на информация от различни източници 
● Педагогическа компетентност - развитие на творческо мислене, на уменията 
за прилагане на информационни и комуникационни технологии и формиране на 
дигитални умения у учениците; развитие на уменията за презентиране 
● Комуникативна компетентност - развитие на умения за работа в екип, 
работа с родители и други заинтересовани страни 
● Организационна компетентност - развитие на уменията за стратегическо и 
оперативно планиране, визия за развитие на ефективни  политики за 
управление на качеството 
● 

училищни , 

Административна компетентност - развитие на уменията за 
ротиводействие на действия, п уронващи престижа и доброто име на 
институцията (вкл. кризисен пиар) 
 
 

Тематичен кръг на програмата: 
 

 Нашата рекламна визия – качество и послания. Елементи на графичния 
адиз йн и визуалната комуникация. Фотографски практикум. Практикум за 

създаване на рекламни проекти.  
 PR и реклама 2.0. Уеб пространство, социални и мобилни мрежи, нови 

я и нестандартни кампании. Как да преобразим 
а , Flash 
b

медии. Дигитален отпечатък. Безплатни ресурси и възможности. Модерни 
подходи: QR код, допълнена реалност, реклама на клик, хаштаг и др.      

 Специални събити
тр диционните ритуали? Модерни подходи в ивент рекламата - Guerrilla
mo , стрийт арт и др.  



 Ефективност на рекламните бюджети. Проекти. Fundraising.  
равление на институционалния имидж и партньорствата 

уция. 
 Изграждане и уп

на образователната инстит
 
 
Методи на обучение 
● Лекции и презентации 
● Практически занятия в малки групи, екипи и индивидуално - фотографски практикум, графичен практикум, 

 с документация на разработени проекти, ще могат да консултират свои 
роектни идеи, ще получат информация за различни конкурсни, фестивални и други инициативи, в които могат 

ртиен и електронен вид курсистите ще получат различни формуляри и 
тациите, на базата на които се провежда курсът. Успешно преминалите 

са

копирайт практикум, работа в социалните мрежи и др. 
● Анализ и конфериране на рекламни проекти и продукти 
● Защита на проект 
 
частниците ще се запознаятУ
п
да участват ученици и педагози. В ха
еферентни документи, както и презенр
кур  получават сертификат.  
 
 
Индикатори за очаквани резултати: 
 
● Всички участници в курса да направят анализ на публичното присъствие и имидж на своята образователна 

 рекламен проект за своята образователна институция 
институция 
● Всички участници в курса да разработят минимум 1
     
 
Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата: 
За по-ефективното протичане на курса биха допринесли: 
● наличие на устройства, с които могат да се правят фотографии и клипове - фотоапарати, мобилни телефони, 
таблети 
● наличие на възможности за цветно принтиране 

 

Съотношение между теоретична и практическа част: 
50 % теоретична част, 50% практическа част 

 

Продължителност на обучението:  16 часа 

 

Брой квалификационни кредити:  1 кредит  

 

На на завършване начин  обучението: Защита на проект 

 

Обучители, включени в програмата: 

● Светлана Нанчева 

● Ефрем Ефремов 
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Тема:  
(3) ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ  

 
Цели на програмата:  
Авторът на концепцията за Емоционалната 
интелигентност, Даниел Гоулмън (Daniel 
Goleman) в едноименната си книга я пределя така: 
„Емоционалната интелигентност включва 
следните елементи: да осъзнаваме чувствата си и 
да се справяме добре с разрушителните емоции, да 
проявяваме емпатия към чувствата на другите, да 
притежаваме уменията да поддържаме нашите  
взаимоотношения с останалите. Това са много 
важни способности за пълноценен живот. 
Основите на емоционалната интелигентност би 
трябвало да се учат в училище.” Това са и 
основните цели на програмата.  
 
Целите на програмата са насочени към развитие на 
следните компетентности на педагогическите 
специалисти: 
•  Академична компетентност - познаване на 

особеностите на емоционалното развитие на 
учениците от различни възрастови групи; познаване 
на собственото си емоционално развитие и 
самоусъвършенстване в тази посока 

•  Педагогическа компетентност - развитие на умения за отчитане на емоционалните 
особености на учениците в практиката на образователния процес, развитие на умения 
за разкриване на личностния потенциал на учениците, за осигуряване на позитивна 
образователна среда, насърчение на учениците, даване на конструктивна обратна 
връзка, умения за прилагане на техники за превенция и справяне в конфликтни ситуации, 
за формиране на позитивен климат в учебната общност 

•  Комуникативна компетентност - развитие на умения за работа в екип и с различни 
заинтересовани страни 

 
Описание и тематичен кръг на програмата: 
 
В курса обсъждаме и се опитваме да постигаме 5-те умения, които включва 
Емоционалната интелигентност : 
• Осъзнаване на собствените емоции и на емоциите на другите 
• Управление на емоциите 
• Самомотивиране 
• Емпатия 
• Изграждане на добри връзки с останалите в групата 
 
 
 



 
Ще научим също:  
•  Какви са особеностите на емоционалното развитие на учениците в различни 
възрастови групи, както и на възрастните (педагозите, родителите) 
•  Какво представлява груповият процес и как да го направляваме 
•  Какво представляват и как се използват в заниманията различни интерактивни 
техники: работа в малки групи, групова памет, групови проекти, асоциативни и 
метафорични методи, упражнения с представи, невербални упражнения, 
драматизация на казуси, работа с текстове и нетекстови помощни материали, 
споделяне в групата, групови игри и симулации и т.н.  
•  Как да измисляме игри и упражнения 
 
В курса се използва опитът от програма "СТИЛ" (Социални техники и изкуства на 
личността) - една от малкото авторски програми за развитие на личностните и 
социални умения на учениците, разработвана и реализирана в периода 1990-2002г. в 
151 СОУПИ (София) от Педагогическата служба, ръководител на която беше 
С.Нанчева. 
Участниците в семинара ще имат възможност да участват в екипни 
интерактивни дейности и ще получат пакет от печатни и електронни материали, 
както и сертификат за преминатото обучение. 
 
Методи на обучение 
* Лекции и презентации 
* Интерактивни занимания: работа в малки групи, групова памет, групови проекти, 
асоциативни и метафорични методи, упражнения с представи, невербални 
упражнения, драматизация на казуси, работа с текстове и нетекстови помощни 
материали, споделяне в групата, групови игри и симулации и т.н. 
 
Индикатори за очаквани резултати: 
* промени в самооценката и личния план на участниците 
* изразени нагласи във формите за обратна връзка 
 
Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата 
* Цветни разпечатки на подбрани фотографии 
* Игра "Dixit" и други настолни игри 
 
Съотношение между теоретична и практическа част: 
50 % теоретична част, 50% практическа част 
 
Продължителност на обучението:  16 часа 
 
Брой квалификационни кредити:  1 кредит  
 
Начин на завършване на обучението: Форми за обратна връзка 
 
Обучители, включени в програмата: 

● Д-р Ирена Димитрова 

● Светлана Нанчева 

● Теодор Карайончев 

● Цвета Балийска 
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Тема: 
(4) ИНОВАТИВНОТО УЧИЛИЩЕ.  
ПРОЕКТНА РАМКА НА УЧИЛИЩЕН МОДЕЛ.  

 
Цели на програмата:  
 
Програмата е разработена от създателите на 
екипа на на първото чартърно училище в България 
по авторски модел – 151 СОУПИ, София (1990 г.). 
Целта на програмата и разработената проектна 
рамка е да помогне на всички, които имат желание 
да създадат авторско, или иновативно училище, да 
структурират проекта си и да не пропуснат да 
обмислят и проектират съществени елементи от 
училищната система. Същевременно, тя няма за 
цел да вкара проектите в някакви задължителни 
рамки.  

 
Целите на програмата са насочени към развитие на следните компетентности на 
педагогическите специалисти: 
•  Академична компетентност - познаване на елементите на учелещната система, 

връзките и зависимостите между тях, базовите образователни технологии и 
методи 

•  Педагогическа компетентност - познаване на държавните образователни 
стандарти (учебен план, общообразователна подготовка, профилирана 
подготовка, професионална подготовка), учебни програми; развитие на умения 
за дефиниране на образователни цели и планиране на образователния процес 

•  Организационни и управленски компетентности - развитие на умения за 
стратегическо планиране, визия за ефективни училищни политики, умения за 
управление на ресурси 

 
Тематичен кръг: 

 
1. Кратък преглед на иновативните модели в българското образование в последните 40 

години. Модели и концепции на д-р Г.Лозанов (сугестопедия), Проблемна група по 
образованието (акад.Б.Сендов), проф. М.Митрополитски (Обучение по мениджмънт и 
предприемачество в средното училище), 98 НУ София (Г.Матвеев, с използване на методи на 
Ш.Амонашвили, Х.Плакроуз и др.), Ю.Анджекарски (151 СОУПИ) и др. Ниво, обхват, 
структура на иновативните елементи и процеси в училището.   

 
2. Обща структура на проектната рамка на Училищен модел. Целеви блок на проекта. Обща 

цел на училищното образование. Мисия и ценности на училището, което проектирате. Целева 
група на проекта. Социокултурен контекст.  

 



3. Проектиране на организационна рамка на училищния модел. Вид на училището, което 
проектирате. Организационна структура: учебни общности, учебно време, учебни единици, 
график на учебния ден. 

 
4. Учебен план. Задължителни дейности. Профилирана и професионална подготовка. Дейности 

по интереси. Матрица на учебния план. (1 учебен час) 
 

5. Образователни методи и технологии. Педагогически системи, методи, методики, 
технологии, похвати Педагогически инструменти за възпитателна работа Системи и начини 
на  проверка и оценяване на резултатите от образователните дейности. 

 
6. Образователна среда. Функционални елементи на средата. Образователни средства и 

материали.  
 

7. Управление и самоуправление. Екип на проекта. Участие на родители, ученици, партньори. 
Публичност, връзки с обществото, социална отговорност. Добавена стойност и 
устойчивост.  

 
8. План за действие. Бюджет и ресурси.  

 
Методи на обучение 
* Проектен подход 
* Структурирани дискусии 
* Интерактивни методи - брейнсторминг, невербални техники 
 
Индикатори за очаквани резултати: 
•  Набелязани от всеки участник в курса зони за възможно иновативно развитие 
 
Материално-технически и информационни 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: Защита на проект, тест, презентация 
 
Обучители, включени в програмата: 

● Светлана Нанчева 

● Юрий Анджекарски  

● Ефрем Ефремов 

● Генадий Матвеев 
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Тема:  
(5) КОУЧИНГЪТ В ОБРАЗОВАНИЕТО 
 
 

Тематичен кръг:  
● 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 
фективен педагогически инструмент - коучинг подход.  

чени към развитие на следните компетентности на 
пед

•  

е
 
Целите на програмата са насо

агогическите 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 

Ме
 

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

Ин к
 

ди атори за очаквани резултати 
•  Подобрена самооцен а и нагласи за личностно развитие 

подобрени у
к  

•  мения за слушане, даване на обратна връзка, оценяване, 
мотивиране 

чески ресурси, специфични за програмата:
 
Материално-техни  
е са необходими Н

 

Съотношение между теоретична и практическа част: 

0% теоретична част, 50% практическа част 5
 
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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 Тема: 
  (6) ЕФЕКТИВНИ МОДЕЛИ ЗА РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ  

 
Тематичен кръг: 
 
• Доминиращи нагласи във взаимоотношенията между 
училището и родителите. Очаквания и не-очаквания от двете 
страни. Традиционни форми на взаимодействие – послания, 
съдържание, резултати, ефективност. 
 
• Цели на взаимодействието на училището и родителите: 
интересите на двете страни и интересите на детето. 
Конфигурации, противоречия, комуникации.  
 
• Детето – част от системата Семейство. Как да помогнем на 
родителите да помагат на детето. Родителски стилове. 
Конфликти и тяхното разрешаване. Проблемни точки при 
децата: девиантно поведение, СОП и др. Проблемни точки при 
родителите: липсващи родители, родители със заболявания и 
др. 
 
• Родителите като част от училищната общност: потенциал на 
родителите и потенциал на общността.   

 
 

Цели на програмата  
Основната цел на програмата е да развие у педагозите нагласи 
за сътрудничество и умения за конструктивно и ефективно 
взаимодействие с родителите. 
 
Целите на програмата са насочени към развиване на следните компетентности на 
педагогическите специалисти: 
•  Академична компетентност - развитие на уменията за опознаване и оценка на 

особеностите на когнитивното, емоционалното и физическото развитие на децата и 
учениците 

•  Педагогическа компетентност - развитие на уменията за планиране на дейности за 
подкрепа на деца и ученици в различни специфични условия; развитие на умения за 
включващо обучение, превенция и справяне с конфликтни ситуации, за разпознаване на 
причини и фактори за агресивно, асоциално и антисоциално поведение и съответно 
противодействие 

•  Комуникативна компетентност - развитие на уменията за приобщаване на родителите 
за постигането на образователни цели, за организиране и реализиране на дейности и 
проекти, за подкрепа и поощрение на усилията на родителите на деца и ученици със 
специални образователни потребности, с обучителни трудности или в неравностойно 
положение за справяне с различни социални проблеми – изолацията, бедността и др. 

•  Организационна компетентност - развитие на уменията за създаване и прилагане на 
политики за подкрепа за личностно развитие на детето и ученика, за изграждане на 
позитивен организационен климат и утвърждаване на позитивна дисциплина 



 
 
Методи на обучение: 
•  Лекции и презентации 
•  Групови дискусии 
•  Симулации, драматизации, решаване на казуси 
•  Игрови техники, невербални упражнения 
 
 
Индикатори за очаквани резултати: 
•  Променени нагласи в отношението и очакванията към родителите 

 
 

Материално-технически и информационни 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: Защита на проект, тест, презентация 
 

 
Обучители, включени в програмата: 
● Генадий Матвеев 
● Светлана Нанчева 
● Юрий Анджекарски
● Теодор Карайончев 
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Тема:   
(7) ДИДАКТИКА 3.0 
 

Програмата на курса е разработена от екип на сдружение 
„Професионален форум за образованието” и няма аналог. Тя е 
предназначена за педагози, които имат желание да развият 
уменията си за дизайн на учебно съдържание и образователен 
процес: създаване на учебници, помагала, спомагателни учебни и 
научнопопулярни текстове, антологии; генериране на въпроси, 
теми и задачи за ученици, педагози, родители;създаване на  
електронни текстове – презентации, хипертекстове, уеб 
текстове и др.; разработване на игри, упражнения, сценарии на 
образователни единици (уроци, модули и др.) 
 

Тематичен кръг :  
 

• Из историята на дидактиката. Ян Амос Коменски, Й.Хербарт. 
Съвременната дидактическа структура на учебния процес в 
българското училище: Учебен план - ДОС – учебни програми – 
учебници – помагала. Типологизация на учебните дисциплини и 
области.  

• Базови дидактически принципи в действащите в момента стандарти, 
учебни програми и учебници в българското училище. 

• Ценностен и целеви бекграунд на действащите в българското 
училище учебни планове и учебни програми. 

• Алтернативни дидактически принципи и подходи при организация 
на учебно съдържание и дизайн на образователен процес. От 
енциклопедичното структуриране на учебното съдържание, от 
дефинитивността и директивното налагане на готови тези и знания 
към проблемно, моделно, проектно, вариативно, 
индивидуализирано учебно съдържание. 

• Педагогическият текст: специфика и характеристики; критерии, 
инструментариум и умения за анализ на педагогически текст; 
умения и техники за генериране и структуриране на педагогически текст. 
Електронни инструмети за създаване на педагогически текстове. 
Визуализацията – технология на моделното и креативно мислене. 
Педагогическата условна реалност - кодиране, макетиране, моделиране. 
Тренинг, конферанс, екипни и инивидуални задачи. Развитие на способността 
на ученика за самооценяване и оценяване. 

• Творчески практикум.  
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Цели на програмата:  
Основната цел на програмата е да разкрие на педагозите принципите, структурата и взаимовръзките при 
организирането на учебно съдържание и дизайна на образователния процес, както и да насочи тяхното 
мислене към възможностите на педагога за творческа интерпретация на дидактичната рамка.  
 
Целите на програмата са насочени къв развитие на следните компетентности на педагогическите 
специалисти: 

• Академична компетентност - теоретични знания в областта на педагогиката, психологията, 
методиката, включително свързани с най- 

• новите постижения; познаване на иновативни образователни технологии, техники и методи на 
преподаване и оценяване 

• Педагогическа компетентност - Познаване на държавните образователни стандарти, учебния 
план и учебните програми; развитие на уменията за дефиниране наобразователни цели, планиране 
на подходи и техники за учене и мотивиране, за реализиране на  вътрешнопредметни и 
междупредметни връзки; развитие на уменията за педагогическо писане и създъване на учебници, 
учебни помагала, учебни и дидактически материали 

• Комуникативна компетентност - развитие на уменията за работа в екип, за професионално 
творческо общуване 

• Административна компетентност - познаване, разбиране и прилагане на държавните 
образователни стандарти и други нормативни изисквания 

 
Методи на обучение 

• Лекции и презентации 
• Анализи и дискусии 
• Творчески задачи 
• Симулации 

 
Индикатори за очаквани резултати 

• Създадени от участниците в обучението творчески разработки 
• Изразена удовлетвореност от обучението 

 
 
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 кредит  
 
Начин на завършване на обучението: Защита на проект, тест, презентация 
 
Обучители, включени в програмата: 
● Светлана Нанчева 
● Юрий Анджекар
● Ефрем Ефремов 

ски 
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Тема:   
(8) КУЛТУРА НА ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО.  
НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА КАУЗИ.  
 
По наши наблюдения, малко училища у нас 
истински работят с доброволци. 
Образователните институции у нас не са 
отворени за партньорства, особено за такива на 
тяхна територия. За разлика от Европа и САЩ, 
при нас родителите и местната общност са извън 
училищния живот. Помощта от родители, 
фирми, НПО се предпочита в паричен или 
предметен вид; идеята за реализиране на 
училищна кауза със съвместен доброволен труд на 
ученици, родители и други участници е малко 
позната. Програмата е насочена към промяна на 
политиката на затвореност, цели да помогне на 
педагозите да формулират каузи и да отворят 
врати за доброволна помощ, така че този опит да 
е положителен и устойчив. 
 
Тематичен кръг: 

•  Защо хората стават доброволци? Мотивация и 
ползи. Доброволчеството като ценност. 
Икономика на споделянето. Човешки мрежи.  

•  Училището и неговите партньори: карта на 
взаимодействията и взаимовръзките. Отвореност 
и затвореност на институцията. Пасивен дар и 
активен обмен.  

•  Имаме ли каузи, които искаме някой да сподели? Как да ги комуникираме? Стъпки на 
доброволчеството: планиране, набиране, включване, приобщаване, участие, устойчив 
контакт.  

•  Инструменти за управление на доброволческия процес. Фасилитиране на процеси. Грижа за 
доброволческата общност.  

•  Инструменти за набиране на ресурси и средства. Fundraising и Crowdfunding. Дарителство, 
благотворителност,  корпоративна социална отговорност.  

•  Споделяне на опит, казуси, добри практики   
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Цели на програмата:  
 
Целите на програмата са насочени къв развитие на следните компетентности на педагогическите 
специалисти: 

•  Академична компетентност – развитие на уменията за себепознание, личностно развитие 
•  Педагогическа компетентност - развитие на уменията за дефиниране на цели, мотивиране, за 

формиране и развитие у учениците на умения и нагласи за успех, за междуличностно и 
междукултурно общуване, вземане на решения, съпричастност, отговорност за собствените 
действия, за критично и креативно мислене, за саморефлексия  

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

•  Организационна и управленска компетентност – развитие на уменията за управление на ресурси, 
средства и хора,  уменията за планиране, предвиждане на рискове, вземане на решения 

 
Методи на обучение 

•  Лекции и презентации 
•  Учене чрез преживяване 
•  Проектен подход 

 
Индикатори за очаквани резултати 

•  Създадени от участниците в обучението творчески разработки 
•  Изразена удовлетвореност от обучението 

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

Съотношение между теоретична и практическа част: 

40% теоретична част, 60% практическа част 
 
Продължителност на обучението:  16 часа 
 
Брой квалификационни кредити: 1 кредит  
 
Начин на завършване на обучението: Защита на проект, тест, презентация 
 
Обучители, включени в програмата: 
● Светлана Нанчева 
● Юрий Анджекарск

 
и 

● Генадий Матвеев
● Цвета Балийска 
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Тема: 
(9) УЧИТЕЛЯТ:  
СПРАВЯНЕ С ПРОФЕСИОНАЛНИЯ СТРЕС 
 
 

 
Педагогическата професия е постоянен низ от стресови 
ситуации. Известен факт е, че повечето хронични 
заболявания, характерни за  съвременния живот, 
възникват и се развиват на фона на силни емоционални 
преживявания, и остър или хроничен стрес. Всички 
статистики сочат, че педагозите се намират в групата 
профессии с повишен риск за здравето. Както повечето 
хора, педагозите са склонни да омаловажават и крият 
своя стрес от околните и от самите себе си. 
Същевременно, има достъпни начини, с помощта на които 
ние можем самостоятелно да намалим стреса, 
предизвикан от външната среда, както и да смекчим 
нашите собствени реакции и преживянания. Особено 
добър ефект имат тези техники при групово прилагане. 
 
Тематичен кръг на програмата:    
 

 Психофизиологичните последици от стреса. Основни стресови 
фактори в педагогическата професия. 

 Признаци и причини за стресово напрежение. Диагностициране 
на стресови състояния.  

 Противодействие на стреса: справяне, управление, 
профилактика.  

 Какъв е нашият стил на живот: стресов или антистресов? 
Упражнения и техники за снемане на напрежението.  

 Какъв е нашият стил на преподаване: стресов или антистресов? Възможно ли е обучение без 
стрес? Антистресови техники за учебния процес. 
 
 
Цели на програмата 
Основната цел на програмата е педагозите да развият практически умения за разпознаване 
на стреса у себе си и у другите и за справяне с него.  
● Академична компетентност – задълбочаване на познанията за емоционалното развитие на 
децата и възрастните; развитие на уменията за самооценка 
● Педагогическа компетентност – развитие на умения за създаване на позитивна 
образователна среда, превенция и справяне в конфликтни ситуации 
● Комуникативна компетентност – развитие на уменията за работа в екип, за поддържане 
на ефективни и конструктивни професионални взаимоотношения 
● Организационна и управленска компетентност – развитие на уменията за изграждане на 
позитивен организационен климат и на условия за сътрудничество, ефективна комуникация и 
отношения между всички участници в процеса на образование и училищната общност 



 
 
 

бучениеМетоди на о  

 Презентации  

● Тренинг 
● Дискусии 
●
 
 
Индикатори за очаквани резултати: 
 
● Намален стрес у участниците в обучението 

 Набелязани лични мерки за профилактика на стреса от всички участници в обучението    ●
   
 
Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата: 

•  Няма специфични ресурси  

 

Съотношение между теоретична и практическа част: 
30 % теоретична част, 70% практическа част 

 

Продължителност на обучението:  16 часа 

 

Брой квалификационни кредити:  1 кредит  

 

Начин на завършване на обучението: Защита на проект, тест, презентация 

 

 

Об ители, включени в уч програмата: 

● Теодор Карайончев 

● Светлана Нанчева 

● Генадий Матвеев 

● Цвета Балийска 
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Тема: 
(10) УЧИЛИЩНИЯТ КЛИМАТ  И ЕФЕКТИВНОТО УЧИЛИЩЕ 
 
 

Тематичен кръг:    
 

•  Фактори, влияещи върху училищния климат: 
вътрешни и външни.  
 

•  Комуникативната ситуация в училището. 
Педагози, ученици, родители. Анализ на взаимовръзките 
и взаимоотношенията и нуждите от промяна. 
Типология на училищните култури. 

 

•  Граници на училищната общност. Партньори на 
училището. Социокултурен контекст, местна 
специфика. Анализ на партньорското поле и нуждите 
от промяна.   

 

•  Образователната среда и училищният климат. 
Естетика, информационна натовареност, 
здравословност, дейнстна стойност, комфорт на 
образователната среда.   
 

•  И още: споделяне на собствен опит, добри 
практики, разглеждане на конкретни казуси, 
консултации, коучинг по конкретни въпроси и др. 

 
 
 
Цели на програмата 
Основната цел на програмата е педагозите да анализират институционалния клемат на 
своята институция, да идентифицират важни нужди от промяна и да набележат стъпки за 
действие. 
 

Целите на програмата са насочени към развиване на следните компетентности на 
педагогическите специалисти: 
● Академична компетентност – задълбочаване на познанията за когнитивното, 

 физическото въ  емоционалното и  развитие на децата и зрастните
● Педагогическа компетентност – развитие на умения за създаване на позитивна 
образователна среда, превенция и справяне в конфликтни ситуации 
● Комуникативна компетентност – развитие на уменията за работа в екип, за поддържане 
на ефективни и конструктивни професионални взаимоотношения,за работа с родителите и с 
други заинтересовани страни 
● Организационна и управленска компетентност – развитие на уменията за изграждане на 
позитивен организационен климат и на условия за сътрудничество, ефективна комуникация и 
отношения между всички участници в процеса на образование и училищната общност 
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Методи на обучение 
● Лекции с презентации 
● Дискусии 
● Игри и невербални техники 

 Коучинг сесии ●
● Решаване на казуси 
 
 
Индикатори за очаквани резултати: 
 

 ● Идентифицирани нужди от промяна в комуникативната ситуация и набелязани стъпки за действие 
 и набелязани стъпки за ● Идентифицирани нужди от промяна на партньорското поле на институцията

действие       
 
Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата: 

•  Няма специфични ресурси  

 

Съотношение между теоретична и практическа част: 
50 % теоретична част, 50% практическа част 

 

Продължителност на обучението: 16 часа 

 

Брой квалификационни кредити: 1 кредит  

 

Начин на завършване на обучението: Защита на проект, тест, презентация 

 

 

Об ители, включени в пуч рограмата: 

● Светлана Нанчева 

● Юрий Анджекарски 

● Генадий Матвеев 
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 Тема:  
(11) УЧИЛИЩЕТО И НЕГОВИТЕ ПАРТНЬОРИ 

 
ПЕРСПЕКТИВИ, ИНОВАЦИИ  И  НОВИ МОДЕЛИ  

В РАЗВИТИЕТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 
 
 

Тематичен кръг: 
 

•  Необходими ли са на училището партньори и за какво? 
Партньорството и мрежите – новата социална философия за 
хората и институциите. Възможностите и ползите от 
изграждането на партньорски мрежи.  

 

•  Училището и неформалното образование.  Неформалното 
образование – какво представлява, какви са неговите перспективи, 
какви са възможните му взаимодействия с училището. 
Представяне на водещи практики и субекти на неформалното 
образование в България. 

 

•  Образованието и бизнесът.  Успешни модели и перспективи  на 
взаимодействие на бизнеса и образованието у нас и в други страни 
(ЕС, САЩ, Русия). Програми за корпоративна социална 
отговорност, стажантски и стипендиантски програми и др. 

 

•  Родителите и бившите ученици като партньори на училището. 
Модели и добри практики от България и други страни (ЕС, САЩ, 
Русия). Фъндрайзинг – набиране на средства за реализиране на 
училищни проекти и каузи.  

 

•  Учениците като партньори: възможно ли е? Мит ли е 
ученическото самоуправление. Какво да правим с ученическата 
инициатива, когато тя ни харесва, и когато тя не ни харесва. 
Проблемът с отговорността и приучената безпомощност. Да 
развиваме ли личностните и социални умения на учениците? 

 

•  Социалният свят на интернет и нашето присъствие в него. 
Каква информация има за нас в интернет, колко е достъпна, колко 
е достоверна. Как направляваме информационните потоци за нас 
в интернет? В кои социални мрежи присъстваме и колко сме 
активни? Как общуваме с нашите партньори?  

 

•  И още: споделяне на собствен опит, добри практики, 
разглеждане на конкретни казуси, консултации, коучинг по 
к нкретни въпроси и др. о
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Цели на програмата 

итуция, да идентифицират важни нужди от промяна и да 
Основната цел на програмата е педагозите да анализират партньорското поле и 
взаимоотношение на своята инст
набележат стъпки за действие. 
 

Целите на програмата са насочени към развиване на следните компетентности на 
педагогическите специалисти: 
● Академична компетентност – познаване на иновативни образователни технологии, тех
методи на преподаване и оценяване, познаване на възможностите на информационните
комуникационните техн

ники и 
 и 

интегрирането  пр имологии и механизмите за  и иложението  в 
образователния процес 
● Педагогическа компетентност – развитие на умения за създаване на позитивна 
образователна среда 
● Комуникативна компетентност – развитие на уменията за работа в екип, за поддържане 
на ефективни и конструктивни професионални взаимоотношения,за работа с родителите и с 
други заинтересовани страни 
● Организационна и управленска компетентност – развитие на уменията за изграждане на 
позитивен организационен климат и на условия за сътрудничество, ефективна комуникация и 
отношения между всички участници в процеса на образование и училищната общност 

 
 

Методи на обучение 

ехники 
 Коучинг сесии 

•  Лекции с презентации 
•  Дискусии 
•  Игри и невербални т
•
•  Решаване на казуси 
 
 
Индикатори за очаквани резултати: 
 
● Идентифицирани нужди от промяна на партньорското поле на институцията
действие       

 и набелязани стъпки за 

 
Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата: 

•  Няма специфични ресурси  
 

Съотношение между теоретична и практическа част: 
50 % теоретична част, 50% практическа част 

 

Продължителност на обучението: 16 часа 

 

Брой квалификационни кредити: 1 кредит  

 

Начин на завършване на обучението: Защита на проект, тест, презентация 

 

Об тели, включени в проучи грамата: 

● Светлана Нанчева 

● Юрий Анджекарски 

● Генадий Матвеев 

● Ефрем Ефремов 

● Д-р Ирена Димитрова  
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Тема:  
(12) ТЕАТЪРЪТ В ПЕДАГОГИЧЕСКАТА РАБОТА  

 
Използването на изкуството в образователната и 
социалната сфера е мощен инструмент за работа в 
различни аспекти. Методите, използващи 
изобразяване и метафорично пресъздаване позволяват 
да се работи с чувства, емоции, преживявания, които 
нямат вербален израз или вербален еквивалент. 
Подходите, базирани на използване на изкуството 
/рисуване, пластилин/, позволяват да се разширят 
възможностите за специалистите, извън познатите 
и утвърдени методи на педагогическата работа. 
 
Тематичен кръг на курса: 
• Театърът и  педагогиката във формалното и 
неформалното образование. Разнообразието на 
театрални инструменти, подходящи за интегриране в 
образователния процес: класически театър, театър с 
кукли, мюзикъл, пантомима, психодрама, форум театър, 
плейбек театър и др.  
• Интерактивни и социометрични игри за 
запознаване. Кръгът като защитено и креативно 
пространство за споделяне. Интерактивни игри за 
изграждане на доверие и емпатия. Интерактивни игри за 
работа в екип. Техники за себепознание, себе-приемане и 
себе-и зразяване. Играта като път и процес за по-добро 
разбиране на себе си и другите. Драма техники при 
работа с приказка.  
• Куклена анимация. Арт техники за създаване на 
собствена кукла. Изразяване на възможностите на 
куклата. Процес на идентификация, проектиране и 
анимиране. Създаване на характер. Изграждане на 
монолог. 
• Форум театър. Театър на угнетените: един проблем - 
различни гледни точки – много решения. Имидж театър – скулптури с 
човешки тела, изразяващи: чувства, напрежение и конфликти. Техники на 
образователната драма. Работа върху казуси. Представяне на казусите в 
три стопа. Интервенции от публиката с цел намиране на по-добро 
решение. Ролята на жокера – водещия на форума. Интервенции и 
дискусии. Къде можем да прилагаме форум театър? 
• Работа в групи. Сътворяване на собствено пространство и измисляне на 
обща история. Представление. 
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Цели на програмата 
Основната цел на програмата е педагозите да се запознаят с разнообразни театрални 
инструменти, подходящи за интегриране в образователния процес,, и да започнат да прилагат 
техни елементи в работата си. 
 

Целите на програмата са насочени към развиване на следните компетентности на 
педагогическите специалисти: 
● Академична компетентност – познаване на иновативни образователни технологии, техники и 
методи на преподаване и оценяване 
● Педагогическа компетентност – развитие на умения за създаване на позитивна образователна среда, 
развитие на уменията за насърчаване на децата и учениците, за създаване на усовия за упражняване и 
прилагане на знанията, за творчество и изява   
● Комуникативна компетентност – развитие на уменията за работа в екип, за поддържане на 
ефективни и конструктивни професионални взаимоотношения,за работа с родителите и с други 
заинтересовани страни 
● Организационна и управленска компетентност – развитие на уменията за изграждане на 
позитивен организационен климат и на условия за сътрудничество, ефективна комуникация и 
отношения между всички участници в процеса на образование и училищната общност 

 
Мет

 

оди на обучение 
•  Лекции с презентации, наблюдение на видеофрагменти, дискусии 
•  Интерактивни занимания с различни театрални техники, игрови занимания 
•  Представялне пред публика 

ндикатори за очаквани резултати:

 
 
И  

иците в курса  да овладеят някои театрални техники и да започнат да ги прилагат в своята 

заимодействие с 
его като зрители, актьори, режисьори, сценаристи      

 
● Участн
практика 
● Участниците в курса да повишат своя интерес към театъра, да влязат в по-тясно в
н
 
Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата: 
Няма специфични ресурси 

 

Съотношение между теоретична и практическа част: 
30 % теоретична част, 70% практическа част 

 

Продължителност на обучението: 16 часа 

 

Брой квалификационни кредити: 1 кредит  

 

Начин на завършване на обучението: Защита на проект, тест, презентация 

 

Об ители, включени вуч  програмата: 

● Виолина Маркова 

● Светлана Нанчева 

● Цвета Балийска 
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Тема:  
(13) ПОРТФОЛИОТО КАТО ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТ 

 
Основната цел на програмата е педагозите да 
разберат смисъла на портфолиото като 
инструмент за развитие на компетентности, а не 
за събиране на артефакти, и да започнат да го 
прилагат в работата си. 
 
Тематичен кръг: 
 
•  Развитие на идеите и реализациите на 
образователно портфолио:  различни подходи, 
възгледи, функции, цели. Опит за формулиране 
на работно и работещо определение. 
•  5-те процеса, свързани със създаване на 
портфолио (целеполагане, селекция, рефлексия, 
дизайн, презентация). Модел на Хекер. 
Функциониране на портфолиото в различни 
контексти: инструмент за развитие, инструмент 
за оценяване, инструмент за презентиране.  
•  Варианти на структура и съдържание на 
портфолиото на ученика. Хартиено и електронно 
портфолио. Участие на ученика, педагозите, родителите, други субекти в съставянето 
на портфолиото. 
•  Практикум и дискусия.   

 
Цели на програмата 
 

Целите на програмата са насочени към развиване на следните компетентности на 
педагогическите специалисти: 
● Академична компетентност – познаване на иновативни образователни технологии, техники и 
методи на преподаване и оценяване 
● Педагогическа компетентност – развитие на умения за създаване на позитивна образователна среда, 
развитие на уменията за насърчаване на децата и учениците, за създаване на условия за упражняване и 
прилагане на знанията, за творчество и изява   
● Комуникативна компетентност – развитие на уменията за работа в екип, за поддържане на 
ефективни и конструктивни професионални взаимоотношения,за работа с родителите и с други 
заинтересовани страни 
● Организационна и управленска компетентност – развитие на уменията за изграждане на 
позитивен организационен климат и на условия за сътрудничество, ефективна комуникация и 
отношения между всички участници в процеса на образование и училищната общност 
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Методи на обучение 
•  Лекции с презентации 
•  Наблюдение на образци 

 Уъркшоп за изработка на портфолио 

ндикатори за очаквани резултати:

•  Дискусия 
•
 
 
И  

и за съдържанието и 
апочнат да го прилагат в своята практика. 

    

 
● Участниците в курса  да разберат педагогическите цели и смисъл на портфолиото, да овладеят 
някои методи за неговото създаване, да развият собствени креативни иде
формата на портфолиото и да  з
 
 
Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата: 
Няма специфични ресурси 

 

Съотношение между теоретична и практическа част: 
50 % теоретична част, 50% практическа част 

 

Продължителност на обучението: 16 часа   

Брой квалификационни кредити: 1 кредит   

 

Начин на завършване на обучението: Защита на проект, тест, презентация 

 

Об ители, включени в уч програмата: 

● Светлана Нанчева 

● Юрий Анджекарски 

● Ефрем Ефремов 
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Тема:  
(14) ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ КИНО 

 
Основната цел на програмата е да запознае 
педагозите със съвременните практики за 
обучение на учениците чрез екранни форми и да ги 
стимулира да използват елементи от тези 
практики в своята работа. 
 
Тематичен кръг: 
 
� Актуални европейски практики за обучение на 

ученици чрез екранни форми 
� Видове кино - реализиране на познавателни цели 

посредством екранната образност 
� Историческо развитие на киноизкуството - 

систематизация на понятията 
� Естетически характеристики на екранния феномен - 

терминологичен тезаурус 
� Прилагане на нови екранни продукти при работа с 

ученици - практическа педагогика, теренна работа, 
взаимодействие с професионални кинотворци 

� Стилове и жанрове в световното екранно изкуство - 
изграждане на културен контекст за глобалното 
кино 

� Осъществяване на уъркшоп за създаване на екранни творби от учениците 
� Методи за стимулиране на ученическата креативност чрез образи 
 
 
Цели на програмата 
Целите на програмата са насочени към развиване на следните компетентности на 
педагогическите специалисти: 
● Академична компетентност – познаване на иновативни образователни технологии, техники и 
методи на преподаване и оценяване 
● Педагогическа компетентност – развитие на уменията за насърчаване на децата и учениците, за 

и знанията з  създаване на услов я за упражняване и прилагане на , а творчество и изява   
● Комуникативна компетентност – развитие на уменията за работа в екип, ,за работа с 
родителите и с други заинтересовани страни 
● Организационна и управленска компетентност – развитие на уменията за изграждане на 
позитивен организационен климат и на условия за сътрудничество, ефективна комуникация и 
отношения между всички участници в процеса на образование и училищната общност 

 
 
 
 
 
 

mailto:o_forum@abv.bg
mailto:obrazovatelen.forum@gmail.com
http://www.p-acad.4stupki.com/
http://obrazovatelenforum.wix.com/pforumedu


 

 

 
 

Методи на обучение 
� Лекции с презентации 
� Наблюдение на образци 

 Уъркшоп 

ндикатори за очаквани резултати:

� Дискусии 
�
 
 
И  

ладеят някои методи на обучение чрез кино и да започнат да ги 
 

о, да влязат в по-тясно 
заимодействие с него като зрители, актьори, режисьори, сценаристи   

 
● Участниците в курса  да ов
прилагат в своята практика
● Участниците в курса да повишат своя интерес към кинот
в
 
Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата: 
За по-ефективното протичане на обучението би спомогнало наличието у курсистите на снимаща техника – 
смартфони, таблети и др. 

 

Съотношение между теоретична и практическа част: 
70 % теоретична част, 30 % практическа част 

 

Продължителност на обучението: 16 часа   

Брой квалификационни кредити: 1 кредит   

 

Начин на завършване на обучението: Защита на проект, тест, презентация 

 

Об ители, включени в програмата:уч  

● Проф. Мая Димитрова (НАТФИЗ) 
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Тема:  
(15) ФУНКЦИОНАЛНОСТ, ДИЗАЙН И 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА 
 

Програмата е насочена към формиране у педагозите на 
педагогическо отношение към материалната среда и 
умения за нейното педагогическо организиране и 
използване в образователния процес. Разглеждат се 
различните функционални елементи на училищната 
среда, тяхната образователна, дейностна и игрова 
стойност, естетическите, емоционални и ценностни 
внушения; технологичност; здравословност и 
безопасност, комфорт и функционалност; специалната 
роля на средата в някои педагогически концепции - 
сугестопедия (Г.Лозанов), М.Монтесори, С.Френе, 
екопедагогика (П.Фрейре),  Р.Кларк и др. В програмата 
се използват материали от проекта The Language of 
School Design: Design Patterns for 21st Century Schools 
(http://www.designshare.com ), както и богат 
илюстративен материал от училища от целия свят. 
Участниците в програмата имат възможност да 
проектират отговаряща на техните представи 
образователна среда и да я презентират, както и да 
покажат на практика някои елементи от своите 
концепции. 

 
Цели на програмата 

Програмата е насочена към развитие на следните знания, 
умения и компетентности на педагозите,определени в Наредба 
№12/01.09.2016: 

•  Академична компетентност: знания за иновативни 
образователни технологии, знания за когнитивното, 
емоционалното и физическото развитие на отделните 
възрастови групи деца и ученици; 

•  Педагогическа компетентност: знания и умения за подбор и 
прилагане на ефективни, иновативни методи и подходящи 
средства и материали (в т.ч. учебници, учебни помагала, учебни 
и дидактически материали и други източници на информация, 
включително създадени от самия педагог); умения за 
осигуряване на възможности за учениците да упражняват и прилагат придобитите знания, да развиват 
творческо мислене и мотивация за самостоятелно действие; умения за прилагане на ИКТ, умения за 
създаване на позитивна образователна среда, насочена към индивидуалните потребности на учениците; 
знания за изискванията за безопасни условия на обучение, възпитание и труд и умения за създаване на 
сигурна и безопасна среда за учениците 

•  Организационна компетентност: умения за планиране и ефективно управление на материални и 
информационни ресурси 

 

http://www.designshare.com/


 
 
 
Методи на обучение 

•  лекции с презентации 
•  споделяне и конфериране на примери 
•  изработване на проекти 
•  ролеви игри и симулации 

 
 
Индикатори за очаквани резултати: 

•  придобити нови знания за съвременните тенденции при организирането на образователна среда 
•  изпробвани творчески подходи към организиране на средата 
•  набелязани мерки за промяна на реалната образователна среда 

 

Съотношение между теоретична и практическа част: 

70% практическа част, 30% теоретична част 
 

Продължителност на обучението:  16 часа 

 

Брой квалификационни кредити:  1 кредит  

 

Начин на завършване на обучението: Защита на проект 

 

Обучители, включени в програмата: 

● Юрий Анджекарски 

● Светлана Нанчева 
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Тема:  
(16) РАЗВИТИЕ НА МЕКИТЕ УМЕНИЯ НА ПЕДАГОГА: 
КОНФЕРИРАНЕ, МОДЕРИРАНЕ, ФАСИЛИТИРАНЕ, 
ПРЕЗЕНТИРАНЕ 

 

 Програмата е практически ориентирана и е насочена 
към подобряване на няколко от меките, 
интерперсонални умения (soft skills), необходими на 
педагога в неговата професионална дейност. Това са: 

- конфериране - професионално педагогическо 
обсъждане на казус, проблем, ученик, група, дейност и 
др. елементи от педагогическата дейност; 

- модериране - управление на групова комуникация чрез 
следене спазването на установени за конкретната 
комуникация правила за разговор и водене на дискусия 
(регламент), структуриране на изказванията, 
подчертаване на важни моменти, обобщаване и др.; 

- фасилитиране - подпомагане на групова работа, 
насърчаване на сътрудничеството, споделянето, 
дискутирането, търсенето на решения;  

- презентиране - представяне на проект, продукт, теза, 
личност пред аудитория; създаване на въздействащ 
визуализиращ материал (презентация) чрез различни 
дигитални средства 

 
Цели на програмата  
Програмата е насочена към развитие на следните знания, 
умения и компетентности на педагозите,определени в Наредба 
№12/01.09.2016:  

•  Академична компетентност:  умения за оценка на 
собственото си професионално развитие, нагласа за 
собствено личностно развитие и професионално 
усъвършенстване 

•  Педагогическа компетентност: развитие на меките 
умения, дигиталните умения, нагласа и умения за подкрепа 
на развитието на тези умения у учениците 

•  Комуникативна компетентност: умения за работа в екип, 
работа с родители и други заинтересовани страни, 
справяне в конфликтни и кризисни комуникативни 
ситуации; умения за контрол на публичното поведение; 
умения за ефективно целево въздействие над аудиторията; 
умения за справяне с "трудни" партньори в комуникацията 



•  Организационна компетентност: умения за ефективно управление на информационните потоци и на 
времето за максимално постигане на организационните цели; умения за проектиране и реализиране 
на организационни форми за педагогическо общуване 

 
 

Методи на обучение 
•  упражнения за "разчупване на леда", доверие, установяване на контакт с аудиторията 
•  ролеви упражнения 
•  комуникативни игри 
•  анализ на трудни ситуации и грешки 

 
 
Индикатори за очаквани резултати: 

•  подобрени умения на участниците в четирите интерперсонални умения 
•  проиграни ролеви ситуации, илюстриращи четирите роли и процесите, свързани с тях 
•  подобрени дигитални умения, свързани с изработването на презентации и използване на разнообразен 

контент 
 

Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата: 

•  възможност за ползване индивидуални на дигитални устройства (компютри, лаптопи, 
таблети) е предимство 

 

Съотношение между теоретична и практическа част: 

80% практическа част, 20% теоретична част 
 

Продължителност на обучението:  16 часа 

 

Брой квалификационни кредити:  1 кредит  

 

Начин на завършване на обучението: Защита на проект 

 

 

Обучители, включени в програмата: 

● Юрий Анджекарски 

● Светлана Нанчева 

● Теодор Карайончев 
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Тема:  
(17) ТЕХНОЛОГИИ И МОДЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНИ 
РАБОТНИ СРЕЩИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ЕКИП 

 

 Програмата предлага няколко технологии и методи 
за ефективно педагогическо взаимодействие, 
осигуряващи професионално и компетентно 
обсъждане на ситуации и проблеми, свързани с 
педагогически ситуации, казуси, ученици, групи, 
дейности и т.н., както и професионално и 
компетентно вземане на решения по тези въпроси. 
Обръща се внимание и на формалната рамка на 
провеждането на различните видове професионални 
срещи и педагогически съвети - планиране, 
протоколиране, вземане на решения, контрол върху 
взетите решения и др. Специално внимание се отделя 
на срещите на проектни екипи, изпълняващи проекти 
с външно (донорско) финансиране, и на формалните 
изисквания за тяхното документиране. Упражняват 
се редица важни за педагозите меки умения, като 
умения за конфериране, модериране, фасилитиране, 
презентиране.  

 
Цели на програмата  
Програмата е насочена към развитие на следните знания, 
умения и компетентности на педагозите,определени в 
Наредба №12/01.09.2016:  

�Академична компетентност: знания и умения за 
организиране и управление на човешки и материални ресурси. 
Знания за стратегически и програмни документи за 
определяне на приоритети за развитието на институцията и 
общността. 

� Организационна компетентност: развитие на уменията за 
стратегическо и оперативно планиране, за изграждане на 
визия за ефективни училищни политики, за управление на 
качеството, за анализ на резултатите от дейността на 
институцията.  

� Комуникативна компетентност: умения за изграждане на 
партньорски отношения чрез съвместни дейности с училищно настоятелство, обществен съвет, 
социални партньори, институции в образователната система, териториални органи на изпълнителната 
власт, органи на местното самоуправление, неправителствени организации, висши училища, бизнес и др. 
за формиране на ефективна образователна среда 



� Административна компетентност: знания и умения относно нормативната уредба, свързана с 
управлението на училището и взаимодействието с различните вътрешни и външни структури за 
ефективно функциониране на институцията 

 
 

Методи на обучение 
� симулации и ролеви игри 
� работа с образци на документи 
� дискусии 
� споделяне на ситуации и казуси 
� лекции с прозентации 
 
 
Индикатори за очаквани резултати: 
� подобрени умения за конфериране, модериране, фасилитиране, презентиране 
� подобрени умения за документиране на срещи 
� подобрени умения за планиране, подготовка и провеждане на педагогически срещи 
 

Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата: 

� не са необходими 
 

Съотношение между теоретична и практическа част: 

70% практическа част, 30% теоретична част 
 

Продължителност на обучението:  16 часа 

 

Брой квалификационни кредити:  1 кредит  

 

Начин на завършване на обучението: Защита на проект, тест 

 

 

Обучители, включени в програмата: 

● Юрий Анджекарски 

● Светлана Нанчева 

● Теодор Карайончев 
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Тема:  
(18) ИНОВАТИВНИ МОДЕЛИ НА ИЗВЪНКЛАСНИ  ДЕЙНОСТИ  
ПО ИНТЕРЕСИ 

 

Тематичен кръг на програмата: 

•  запознаване на педагозите с различни 
иновативни модели на дейности по 
интереси във всички предметни области: 
науки, изкуства, технологии, 
предприемачество, ИТ, спорт, екология, 
социални и лични умения, гражда нско 
образование, здраве и др.; 

•  информация за интернет ресурси, видео, 
необходимите материали за работа, игри 
и играчки, дидактически средства, книги и 
др.; 

•  примерни програми за провеждане на 
извънкласната дейност; 

•  идеи за публични събития, продукции, 
акции; 

•  идеи за изнесено обучение и партньорства, 
свързани с конкретната дейност; 

•  творческа интерпретация от 
участниците на получената информация 

 
Цели на програмата  
Програмата е насочена към развитие на следните 
знания, умения и компетентности на 
педагозите,определени в Наредба №12/01.09.2016:  

•  Академична компетентност: знания за иновативни 
образователни технологии, техники и методи на 
преподаване и оценяване; знания и умения за формиране 
у учениците на комуникативни умения, критично и 
конструктивно мислене, за ефективно търсене, 
извличане, подбор и преценка на полезността на 
информация от различни източници; познаване на 
възможностите и умения за подбор и прилагане на 
ефективни, иновативни методи, средства и материали (в т.ч. учебници, учебни помагала, учебни и 
дидактически материали и други източници на информация, включително създадени от самия него); 
умения за осигуряване на учениците възможност да упражняват и прилагат придобитите знания, да 
развиват творческо мислене и мотивация за самостоятелно действие;  



•  Педагогическа компетентност: умения за прилагане на информационни и комуникационни технологии, 
подпомагане и мотивиране на учениците за формиране на дигитални умения,  умения за насърчаване и 
направляване усвояването на знания, формирането на умения и нагласи за успех у учениците, за 
самостоятелен живот, за междуличностно и междукултурно общуване, вземане на решения, за 
критично и креативно мислене; умения за подпомагане развитието и изявата на личностния потенциал 
на всяко дете/ученик, съобразно индивидуалните му заложби, способности, интереси; 

 
 

Методи на обучение 
•  Лекции с презентации, видеофрагменти, интернет ресурси 
•  демонстрации, уъркшоп, групова, екипна и индивидуална работа с материали, инструменти, игрови и 

дидактически средства 
•  разработване на сценарии и програми за занимания 

 
 
Индикатори за очаквани резултати: 

•  разработени от участниците творчески идеи за нови извънкласни дейности или нови форми и методи за 
съществуващи такива 

•  споделен опит и добри практики 
•  получени знания за източници на информация в тематичната област на програмата 

 
Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата: 

•  съответни дидактически материали, материали за уъркшопове - осигуряват се от водещите 
 

Съотношение между теоретична и практическа част: 

70% практическа част, 30% теоретична част 
 

Продължителност на обучението:  16 часа 

 

Брой квалификационни кредити:  1 кредит  

 

Начин на завършване на обучението: Защита на проект, тест 

 

 

Обучители, включени в програмата: 

● Юрий Анджекарски 

● Светлана Нанчева 
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Тема:  
(19) ЕФЕКТИВНО УЧАСТИЕ НА РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ, ПАРТНЬОРИ В 
САМОУПРАВЛЕНИЕТО НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ  

 

Тематичният кръг на програмата включва 
въпроси, свързани с процесите на създаване, 
функциониране и развитие на различни органи на 
самоуправлението на училищната общност, 
както и на свързаната с тях нормативна уредба. 
Това са: 

- Обществени съвети; 

- Органи на ученическо самоуправление - 
ученически съвети, парламенти и др.;  

- Органи и структури, чиято цел е да подпомагат 
училището по различни начини: Родителско или 
смесено Настоятелство, Алумни (организация на 
възпитаници и бивши служители), Фондация 
или сдружение и др. 

 
Цели на програмата  
Програмата е насочена към развитие на следните 
знания, умения и компетентности на 
педагозите,определени в Наредба №12/01.09.2016:  
 

•  Академична компетентност: знания и умения за 
организиране и управление на човешки и материални 
ресурси. Знания за стратегически и програмни 
документи за определяне на приоритети за развитието 
на институцията и общността. 

•  Организационна компетентност: развитие на 
уменията за стратегическо и оперативно планиране, за 
изграждане на визия за ефективни училищни политики, 
за управление на качеството, за анализ на резултатите 
от дейността на институцията.  

•  Комуникативна компетентност: умения за изграждане 
на партньорски отношения чрез съвместни дейности с 
училищно настоятелство, обществен съвет, социални 
партньори, институции в образователната система, 
териториални органи на изпълнителната власт, органи 
на местното самоуправление, неправителствени организации, висши училища, бизнес и др. за формиране 
на ефективна образователна среда 

•  Административна компетентност: знания и умения относно нормативната уредба, свързана с 
управлението на училището и взаимодействието с различните вътрешни и външни структури за 
ефективно функциониране на институцията 

 



 
 
 

Методи на обучение 
•  лекции с презентации 
•  делови игри и симулации 
•  проектни методи  
•  обсъждане на казуси 
•  разработка на планове и сценарии 

 
 
Индикатори за очаквани резултати: 

•  придобити знания за спецификата на различните органи и ефективните модели на тяхното взаимодействие 
с педагогическата колегия, администрацията на училището и помежду им; 

•  генерирани насоки за развитие на дейности и каузи на различните органи на училищното самоуправление 
•  споделени добри практики и положителен опит 

 
Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата: 

•  съответни дидактически материали, материали за уъркшопове - осигуряват се от водещите 
 

Съотношение между теоретична и практическа част: 

80% практическа част, 20% теоретична част 
 

Продължителност на обучението:  16 часа 

 

Брой квалификационни кредити:  1 кредит  

 

Начин на завършване на обучението: Защита на проект, тест 

 

 

Обучители, включени в програмата: 

● Юрий Анджекарски 

●  Светлана Нанчева

● Генадий Матвеев 

● Ефрем Ефремов 
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Тема:  
(20) ПЛАНИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ФОРМИ ЗА ИЗНЕСЕНО 
ОБУЧЕНИЕ  

 

Настоящата програма включва тематичен кръг, 
свързан с планирането и организирането на 
различни форми на изнесено обучение с ученици от 
различни възрасти. Програмата акцентира преди 
всичко на педагогическия смисъл и съдържание на 
тези форми, но разглежда и административно-
процедурната рамка. В нашето педагогическо 
разбиране изнесените форми на обучение са 
формати на интензивно учене чрез преживяване, в 
която се съчетават традиционни учебни и 
неформални занимания, и се създава позитивен и 
вдъхновяващ емоционален фон (подобни формати са 
международните младежки обмени по програма 
Еразъм+). Самите форми са доста пластични: 
Зелени училища (също така Бели и Сини), 
ваканционни школи в извънучилищна среда; 
образователни екскурзии с различна насоченост и 
продължителност. Участниците в програмата ще 
преминат през целия цикъл на планиране и 
подготовка на изнесени форми - поставяне на 
образователни и възпитателни цели, определяне на 
времева рамка, място на провеждане, правила и 
граници, педагогически и ученически състав, дневно 
разписание, формални и неформални занимания, 
игрови интермедии, индивидуални и групови задачи, 
кулминационни събития, постпродукция и др. 

 
 

Цели на програмата  
Програмата е насочена към развитие на следните знания, 
умения и компетентности на педагозите,определени в 
Наредба №12/01.09.2016:  
 

•  Академична компетентност: знания за 
когнитивното, емоционалното и физическото 
развитие на отделните възрастови групи деца и 
ученици; знания и умения за успешна работа в 
мултикултурна среда, за подкрепа и мотивиране на 
деца и ученици със СОП и заболявания, с обучителни 
трудности или в риск, както и с изявени 
възможности;  знания и умения за формиране у 
учениците на комуникативни умения, критично и 



конструктивно мислене; 
•  Педагогическа компетентност:  умения за дефиниране на ясни образователни цели, планиране на 

подходи и техники за учене и мотивиране на учениците; умения за индивидуална работа и 
подкрепа, умения за използване на иновативни методи за преподаване и оценяване, модели на 
позитивно възпитание и конструктивни подходи, основаващи се на сътрудничество;  умения за 
осигуряване на учениците възможност да упражняват и прилагат придобитите знания, да 
развиват творческо мислене и мотивация за самостоятелно действие; умения за подкрепа на 
развитието и изявата на личностния потенциал на всекиученик; умения за анализ и управление на 
процесите в ученическа общност; 

•  Комуникативна компетентност: умения за работа в педагогически екип и за ефективна 
комуникация с ученици, родители и други заинтересовани страни 

•  Административна компетентност: познаване на нормативната база, свързана с организиране и 
провеждане на изнесено обучение 

 
 

Методи на обучение 
•  лекции с презентации  
•  неформални методи 
•  проектни методи  
•  обсъждане на казуси 
•  разработка на педагогически план на изнесено обучение с използването на зададена рамка 
 
 
Индикатори за очаквани резултати: 
•  разработени педагогически планове за изнесено обучение 
•  споделени и обсъдени казуси, свързани с темата на обучението 
•  самооценка на напредъка на участниците и промяна на нагласите по темите на обучението, 

изразена във форма за обратна връзка 
 

Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата: 

•  съответни дидактически материали, материали за уъркшопове - осигуряват се от водещите 
 

Съотношение между теоретична и практическа част: 

70% практическа част, 30% теоретична част 
 

Продължителност на обучението:  16 часа 

 

Брой квалификационни кредити:  1 кредит  

 

Начин на завършване на обучението: Защита на проект, тест 

 

 

Обучители, включени в програмата: 

● Юрий Анджекарски 

● Светлана Нанчева 

● Генадий Матвеев 

● Ефрем Ефремов 
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Тема:  
(21) ПЛАНИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЕНИНГ ЗА УЧИЛИЩНА 
АДАПТАЦИЯ С НОВОПРИЕТИ УЧЕНИЦИ ИЛИ УЧЕНИЦИ, ПРЕМИНАЛИ 
В НОВА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН 

 

Тренингите за училищна адаптация са интензивни цикли 
от тренингови занимания с ученици, новоприети в 
училището или преминали в нова образователна степен. 
И двата случая учениците претърпяват сериозна 
промяна в училищния си статус и имат нужда от 
подкрепа за справянето с новата среда, както и за 
очертаване на новите граници, правила и възможности. 
За новоприетите ученици това е и тренинг за 
запознаване помежду им, с училището, с учителите, с 
други ученици. Удачно е в част от тези занимания да 
бъдат включени и родители. Подобни цикли са 
подходящи за първите учебни дни (или преди това) на 
учениците от 1 клас; на учениците от 5 клас, които 
преминават от начална степен в прогимназия и 
преживяват цялостна промяна на познатия училищен 
режим, дори и да остават в същото училище; за 
новоприетите паралелките в 8 клас. Най-добър ефект 
тези цикли имат, когато се реализират интензивно в 
последователни дни, без други учебни занимания. 
Тренингите за училищна адаптация дават богати 
възможности за съвместна екипна работа на всички 
педагози, не само на педагогическите съветници и 
психолози. Настоящата програма запознава 
участниците с опита на 151 СОУПИ при 
разработването и провеждането на такива програми в 
периода 1994-2002 г.,  а също така ги насърчава да 
създадат и реализират такива авторски програми, 
отговарящи на спецификата на техните училища и 
ученици.   

 
 

Цели на програмата  
Програмата е насочена към развитие на следните знания, умения и компетентности на 
педагозите,определени в Наредба №12/01.09.2016:  
 

•  Академична компетентност: знания за когнитивното, емоционалното и физическото развитие на 
отделните възрастови групи деца и ученици; знания и умения за успешна работа в мултикултурна среда, 
за подкрепа и мотивиране на деца и ученици със СОП и заболявания, с обучителни трудности или в риск, 
както и с изявени възможности;  знания и умения за формиране у учениците на комуникативни умения, 
критично и конструктивно мислене; 



•  Педагогическа компетентност:  умения за дефиниране на ясни образователни цели, планиране на 
подходи и техники за учене и мотивиране на учениците; умения за индивидуална работа и подкрепа, 
умения за използване на иновативни методи за преподаване и оценяване, модели на позитивно 
възпитание и конструктивни подходи, основаващи се на сътрудничество;  умения за осигуряване на 
учениците възможност да упражняват и прилагат придобитите знания, да развиват творческо мислене 
и мотивация за самостоятелно действие; умения за подкрепа на развитието и изявата на личностния 
потенциал на всекиученик; умения за анализ и управление на процесите в ученическа общност; 

•  Комуникативна компетентност: умения за работа в педагогически екип и за ефективна комуникация с 
ученици, родители и други заинтересовани страни 
 

 
Методи на обучение 

•  техники на групова работа - работа в малки групи, групова памет, групови проекти, асоциативни и 
метафорични методи, драматизация на казуси, работа с текстове и нетекстови помощни материали, 
споделяне в групата, групови игри и симулации и т.н. 

•  неформални методи, проектни методи  
•  обсъждане на казуси 
•  разработка на сценарии на занятия по алгоритъм: тема, цел, предварителна подготовка, материали и 

реквизит, упражнения и задачи, заключение 
 
 
Индикатори за очаквани резултати: 

•  премината от участниците тренингова програма 
•  разработени сценарии на занятия по темите на обучението 
•  споделени и обсъдени казуси, свързани с темата на обучението 
•  самооценка на напредъка на участниците по темата на обучението, изразена във форма за обратна връзка 

 
Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата: 

•  съответни дидактически материали, материали за уъркшопове - осигуряват се от водещите 
 

Съотношение между теоретична и практическа част: 

80% практическа част, 20% теоретична част 
 

Продължителност на обучението:  16 часа 

 

Брой квалификационни кредити:  1 кредит  

 

Начин на завършване на обучението: Защита на проект, презентация 

 

 

Обучители, включени в програмата: 

● Светлана Нанчева 

● Генадий Матвеев 

● Теодор Карайончев 
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Тема:  
(22, 23, 24, 25) РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ И ЛИЧНОСТНИТЕ УМЕНИЯ 
НА УЧЕНИЦИТЕ В ЧАС НА КЛАСА. 
Програмата използва в голяма степен разработките и опита от реализирането на 
програма "СТИЛ" (Социални техники и изкуства на личността) в 151 СОУПИ (1990-2002), 
както и на принципите на педагогика на сътрудничеството. Тъй като тематичният 
обхват на програма СТИЛ е доста широк, за целите на квалификационните обучения сме 
разработили 4 програми, фокусирани в отделните й направления.  които могат да бъдат 
разгледани както в цикъл, така и всяка поотделно.  

 

(22) Комуникативна култура, ценностни ориентации, групов климат 
Тематичен кръг: 
� Комуникативна култура: Стратегии на общуване; вербално и 

невербално общуване; емоции и тяхното овладяване и изразяване; 
социални роли и ролево поведение - родители и деца, учители и 
ученици, мъжка и женска роля; отношения в класа, приятелската 
група, между по-големи и по-малки и т.н.; разрешаване и 
преодоляване на конфликти и др. Решаване на конкретни проблеми 
в рамките на класа – между отделни ученици, между групи ученици 
на основата на дадени различия, характерни за конкретната среда 
(местоживеене, момичета и момчета, етнически, религиозни, 
културни и др. признаци); проблеми между клас и педагог и др.  

� Ценности: нравствени категории; права на човека и 
дискриминация; принципи на демократичното общество; родината 
и светът; толерантност към различията и др.  

� Развитие на позитивен групов климат чрез групови творчески 
дейности: тържества и празници; забавни игри; групови творчески 
проекти и представяне пред публика; доброволчески и 
благотворителни дейности и др.   

 
(23) Самопознание и саморазвитие, лична и битова култура 
Тематичен кръг: 
� Самопознание и саморазвитие на учениците - характер, 

темперамент, черти на характера; интереси и способности; 
възрастови кризи; планове, мечти, амбиции и др; училищно, 
професионално и кариерно ориентиране и консултиране 

� Лична и битова култура на учениците - техника на личната 
работа и умствения труд; организационни и управленчески умения 
(планиране, съставяне на бюджет и т.н.); култура на мисленето и 
изразяването; култура и стил на поведение (етикет, външност...) и 
др. 

 
(24) Рискове и зависимости 
Тематичен кръг:  
� превенция на рискове и зависимости: алкохол, наркотици, тютюнопушене, хазарт и др;  
� рискове на участие в асоциални общности със значителен групов натиск и други социални рискове;   
� оценка на риска и поведение в екстремни ситуации;  
� ценност на здравето и живота, здравословен начин на живот; 



� рискове на сексуалния живот 
 

(25) Институции, държава, общество 
Тематичен кръг: 
� училището като институция;  
� структури на местното самоуправление; държавата и нейните структури; политическа 

система;  
� икономическа система; социална система; 
� правна система,   
� обществени структури;  
� европейски институции и структури и др. 

 
 

Цели на програмата  
Програмата е насочена към развитие на следните знания, умения и компетентности на 
педагозите,определени в Наредба №12/01.09.2016:  
 

� Академична компетентност: знания за когнитивното, емоционалното и физическото развитие на 
отделните възрастови групи деца и ученици; знания и умения за успешна работа в мултикултурна среда, 
за подкрепа и мотивиране на деца и ученици със СОП и заболявания, с обучителни трудности или в риск, 
както и с изявени възможности;  знания и умения за формиране у учениците на комуникативни умения, 
критично и конструктивно мислене; 

� Педагогическа компетентност:  умения за дефиниране на ясни образователни цели, планиране на 
подходи и техники за учене и мотивиране на учениците; умения за индивидуална работа и подкрепа, 
умения за използване на иновативни методи за преподаване и оценяване, модели на позитивно 
възпитание и конструктивни подходи, основаващи се на сътрудничество;  умения за осигуряване на 
учениците възможност да упражняват и прилагат придобитите знания, да развиват творческо мислене 
и мотивация за самостоятелно действие; умения за подкрепа на развитието и изявата на личностния 
потенциал на всекиученик; умения за анализ и управление на процесите в ученическа общност; 

� Комуникативна компетентност: умения за работа в педагогически екип и за ефективна комуникация с 
ученици, родители и други заинтересовани страни 
 

 
Методи на обучение 

� техники на групова работа - работа в малки групи, групова памет, групови проекти, асоциативни и метафорични 
методи, драматизация на казуси, работа с текстове и нетекстови помощни материали, споделяне в групата, групови 
игри и симулации и т.н. 

� неформални методи, проектни методи  
� обсъждане на казуси 
� разработка на сценарии на занятия по алгоритъм: тема, цел, предварителна подготовка, материали и реквизит, 

упражнения и задачи, заключение 
 

Индикатори за очаквани резултати: 
� разработени сценарии на занятия по темите на обучението 
� споделени и обсъдени казуси, свързани с темата на обучението 
� самооценка на напредъка на участниците по темите на обучението, изразена във форма за обратна връзка 

 
Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата: 

� съответни дидактически материали, материали за уъркшопове - осигуряват се от водещите 
 
Съотношение между теоретична и практическа част: 
90% практическа част, 10% теоретична част 

Продължителност на обучението:  16 часа 
Брой квалификационни кредити:  1 кредит  

Начин на завършване на обучението: Защита на проект, презентация 

Обучители, включени в програмата: 
● Светлана Нанчева  
● Генадий Матвеев  
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Тема:  
(26) МЕТОДИКИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА САМОАНАЛИЗ И САМООЦЕНКА 
НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ 
 

Програмата е най-полезна за ръководители на 
образователни институции, за представители на 
образователната администрация, както и при сесии с целия 
педагогически екип на училището. Нейният фокус е върху 
формулирането на специфичните цели и задачи на 
училището, стратегия и визия за развитие, проектиране и 
реализация на механизми за устойчивост на развитието и 
проследяване на напредъка на училището като институция 
и общност. Проблемният кръг включва въпроси, свързани с 
управление на качеството, управление на знанието, 
управление на човешки и материални ресурси, оптимизация 
на процеси, решаване на проблеми. В програмата се 
прилагат няколко инструмента за самоанализ и 
самооценка: дърво на целите/проблемите, SWOT, 
EFQM/RADAR, методиката за оценяване на училищата на 
OFSTED (Британският образователен инспекторат, 
https://www.gov.uk/government/organisations/ofsted ) и др. 

 

 
 

Цели на програмата  
Програмата е насочена към развитие на следните знания, 
умения и компетентности на педагозите,определени в 
Наредба №12/01.09.2016:  
 

� Академична компетентност: знания и умения за 
организиране и управление на качествен образователен 
процес, на човешки ресурси, на материални ресурси и процеси. 
Знания за иновативни теории, модели и принципи в 
управленската практика, за стратегически и програмни документи за определяне на приоритети за 
развитието на институцията и общността. 

� Организационна компетентност: развитие на уменията за стратегическо и оперативно планиране, за 
изграждане на визия за ефективни училищни политики, за управление на качеството, за анализ на 
резултатите от дейността на институцията, за разработване и реализиране на програми, мерки и 
механизми за развитие на институцията и повишаване на качеството и ефективността в работата. 
Умения за ефективно организиране на подготовката, дейностите, процедурите, критериите, 
показателите и инструментите за самооценка на дейността на институцията и за атестирането на 
педагогическите специалисти.  

� Педагогическа компетентност: умения за планиране, организиране и ръководене на образователния 
процес, умения за оценяване на напредъка на учениците и групите 

� Комуникативна компетентност: умения за работа в екип, координиране, фасилитиране 
 
 

https://www.gov.uk/government/organisations/ofsted


 
 

Методи на обучение 

� Лекции с презентации 
� Работа в малки групи и самостоятелно с прилагане на конкретни инстументи за анализ, самооценка, 

целеполагане и др. 
� Презентиране и конфериране на групови и индивидуални разработки 
� Дискусии 
� Решаване на казуси 

 
Индикатори за очаквани резултати: 

� набелязани от участниците специфични цели на институцията в зоната за близко развитие и в зоната за 
дългосрочно развитие 

� идентифицирани от участниците конкретни нужди от промяна и точки на въздействие 
� реализирана самооценка на институцията и общността чрез поне 2 от предложените инструменти 

 
Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата: 

� постоянна интернет връзка 
 
Съотношение между теоретична и практическа част: 
50% практическа част, 50% теоретична част 

Продължителност на обучението:  16 часа 
Брой квалификационни кредити:  1 кредит  

Начин на завършване на обучението: Защита на проект, тест 

 

Обучители, включени в програмата: 
● Светлана Нанчева  
● Юрий Анджекарски  
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Тема:  
(27) ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИПЕН ТРЕНИНГ 
Програмата е практически ориентирана и има за цел да 
спомогне за сплотяването и професионалното 
сработване на педагогическия екип, или в по-широк план, 
екипа на училищната общност, като същевременно 
открои същностните приоритети и ценности на 
общността. Програмата протича изцяло в тренингов 
формат и включва основните елементи на тренинга: 
въведение, размразяване, установяване на правила, 
преминаване през групови упражнения с различна 
динамика (по двойки, в малки групи, в голяма група), 
споделяне, групов продукт, рефлексия, заключение. 

 
Цели на програмата  
Програмата е насочена към развитие на следните знания, умения 
и компетентности на педагозите,определени в Наредба 
№12/01.09.2016:  
 

•  Академична компетентност: развитие на уменията за учене 
през целия живот 
•  Педагогическа компетентност: развитие на уменията за 
презентиране, конфериране, модериране, изслушване, оценяване, 
даване на обратна връзка 
•  Комуникативна компетентност: развитие на уменията за 
работа в екип, за успешно изпълнение на на различни роли при 
екипна работа 

 
Методи на обучение 
•  Групов тренинг (team building) 

 
Индикатори за очаквани резултати: 
•  подобрен емоционален климат в екипа, устойчиви позитивни нагласи 
•  пълноценно участие в тренинга на всички членове на педагогическия 
екип, в различни роли 
•  моделиране в хода на тренинга на важни за педагогическия екип 
процеси и ситуации и техни конструктивни решения 

 
Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата: 
•  не са необходими 
Съотношение между теоретична и практическа част: 
90% практическа част, 10% теоретична част 

Продължителност на обучението:  16 часа 

Брой квалификационни кредити:  1 кредит  

Начин на завършване на обучението: попълнена форма за оратна връзка и самооценка 

Обучители, включени в програмата: 
● Светлана Нанчева  
● Генадий Матвеев 
● Теодор Карайончев  
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Тема: 
(28) ПЕДАГОГИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ И  РЕЗУЛТАТИВНОСТ  
НА МЕТОДИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ, 
НАКАЗАНИЕ, НАСЪРЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 
 

 
Един от ключовите проблеми на педагогиката е 
проблемът за методите на педагогическото 
въздействие – как да въздействаме на ученика така, че 
да постигнем желаното от нас поведение и резултати. 
Възгледите по този въпрос са претърпяли значителни 
трансформации въ времето, но въпреки това в нашата 
традиционна практика все още съжителстват 
противоположности – идеите за насърчение чрез 
преживяване на успех и идеите за строги 
дисциплинарни мерки. В настоящата програма се прави 
преглед на концепциите и парадигмите, свързани с тези 
педагогически въздействия, и се проблематизират 
техните цели, с оглед търсене на най-ефективните 
средства и мерки за постигане на определен очакван 
резултат.  
 
В тематичния кръг се засягат също: 
- уменията на педагога за даване на обратна връзка, 

разтърнато качествено оценяване наразлични страни 
от  развитието и напредъка на ученика, използване на 
разл ични парадигми на оценяване; 

- методи и форми на насърчение на ученика и техни ят 
ефект; 

- нормативно описани процедури за налагане на 
наказания и други дисциплинарни мерки, както и 
алтернативни форми за санкциониране на 
нежелателно поведение на учениците – очаквани и 
реални резултати, специфики, примери 

 

 
Цели на програмата 
Програмата е насочена към развиване на следните компетентности 
на педагогическите специалисти:  
● Академична компетентност – знания и умения за традиционни и 
иновативни техники и методи на оценяване и въздействие, знания за 
когнитивното, емоционалното и физическото развитие на 
отделните възрастови групи деца и ученици;  
● Педагогическа компетентност – знания и умения за мотивиране на 
учениците; умения за дефиниране на образователни цели и очаквани резултати; 
познаване на държавните образователни стандарти за оценяване; умения за 
разработка и прилагане на ефективен инструментариум за проверка, оценка, 
диагностика на постигнатите резултати; умения за използване на подходящи 



методи, средства и подходи (в т.ч. и иновативни) за насърчеване на напредъка и 
постигнатите резултати от учениците; за развитие у учениците на умения за 
самооценка, самокритичност и самоусъвършенстване. 
● Комуникативна компетентност – умения за проф сионална педагогическа 
екипна работ

е
а, умения за ефективна комуникация с родители и външни 

 
институции  

Методи на обучение 
● Лекции с презентации 
● Споделяне и решаване на казуси 

 

др
и електронен вид курсистите ще получат различни формуляри и 

езентациите, на базата на които се провежда курсът. Успешно 
ат.  

● Дискусии  
● Практикум 
 
Участниците ще се запознаят с документация на разработени проекти, ще могат да консултират свои 
проектни идеи, ще получат информация за различни конкурсни, фестивални и уги инициативи, в които могат 
а участват ученици и педагози. В хартиен д
референтни документи, както и пр
реминалите курса получават сертификп

 
Индикатори за очаквани резултати: 
 
● Подобрени знания и умения на участниците в областта на избор на адекватни мерки на въздействие и оценка 

т
даване на качествена оценка, оценка на напредъка, 

братна връзка  
лените процедури и мерки 

въздействи

на яхната ефективност 
● Подобрени знания и умения на участниците в областта на 
о
● Подобрени знания и умения на участниците по отношение на нормативно опреде
на е      
 
Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата: 

•  Няма специфични ресурси  

 

Съотношение между теоретична и практическа част: 
50 % теоретична част, 50% практическа част 

 

Продължителност на обучението:  16 часа 

 

Брой квалификационни кредити:  1 кредит  

 

Начин на завършване на обучението: решаване на казус 

 

Об ители, включени вуч  програмата: 

● Юрий Анджекарски 

● Генадий Матвеев 

● Светлана Нанчева 
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Тема: 
(29) ПРЕВЕНЦИЯ И СПРАВЯНЕ С АГРЕСИЯТА И 
ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ 

 

 
Тематичен кръг на програмата:

� Карта на насилието. Агресори, жертви,
контекст, конфликти, заинтересовани страни. 
Емоционални спътници на агресията: гняв, фрустрация, 
чувство за вина. Тормозът – социална агресия. 
� Груповата динамика и комуникативната 
ситуация в училище в различни ракурси и разрези. 
Възможности, методи и техники за подобряване на 
груповия и общностния климат. Тренинги на социалните 
умения и ценностните ориентации. Умения за оценка на 
риска.
� Създаване, установяване, поддържане и 
коригиране на правила и граници за поведението на 
членовете на училищната общност в различни условия и 
ситуации. Ефективност на различни модели и методи на 
контрол и наказание.
� Педагогически методи за фокусирана работа с 
ученици – участници в ситуации, свързани с тормоз и 
насилие, и с техните родители.

-  
 

 
Цели на програмата  
Основната цел на програмата е да предложи на  педагозите ефективни модели за работа с проявите на 
гресия и тормоз след учениците. а 
Програмата е насочена към развитие на следните знания, умения и компетентности на педагозите, 
пределени в Наредба № 12/01(09.2016: о 

� Академична компетентност: базови знания за емоционалното, когтинивното и физическо 
развитие на различни групи ученици – възрастови, от мултикултурна среда, със СОП и 
заболявания, с обучителни трудности, в риск, с изявени възможности и др; знания и умения, 
свързани с познаването на съвременната социална онлайн и офлайн среда 

� Педагогическа компетентност: насърчаване и формиране на умения и нагласи у учениците за 
самостоятелен живот, за успех, за междуличностно и междукултурно общуване, вземане на 
решения, съпричастност, отговорност за собствените действия, критично мислене, 
саморефлексия, работа в екип, толерантност и сътрудничество и др.; умения за създаване 
на позитивна образователна среда; умения за ръководство на групата/клас; знания и умения 
за превенция и справяне в конфликтна ситуация, знания за причините и факторите за 
агресивно, асоциално и антисоциално поведение и умения за противодействие и реагиране 

� Комуникативна компетентност: умения за ефективна комуникация с родители и други 
заинтересовани страни 

� Административна компетентност: знания в областта на нормативната уредба, 
третираща правата на детето, изисквания за конфиденциалност, дискриминация, различни 
административни и наказателни мерки, приложими към деца и ученици; знания относно 
институциите, имащи отношение към проблемите на агресията и тормоза в училище 

 



Методи на обучение 
� Работа с казуси – споделяне, проиграване, конфериране, генериране
� Игри и невербални техники
� Дискусия
� Коучинг сесия
� Лекции с презентации

 
Индикатори за очаквани резултати: 
� Успешно решени в хода на обучението реални казуси от практиката на участниците
� Идентифицирани слаби места в общностната динамика и комуникативната ситуация на 

училището и набелязани възможности за промяна
� Успешно разработени задачи, възлагани в процеса на обучение – елементи от сценарий на 

групов тренинг, казуси, правила и др.
 

Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата: 
Не са необходими 
 
Съотношение между теоретична и практическа част: 
70% практическа част, 30% теоретична част 
 
Продължителност на обучението: 16 часа 
 
Брой квалификационни кредити: 1 кредит 
 
Начин на завършване на обучението: 
Решаване на казус, разработка на елемент от сценарий 
 
Обучители, включени в програмата: 
� Юрий Анджекарски
� Генадий Матвеев
� Теодор Карайончев
� Светлана Нанчева
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	 Ценности: нравствени категории; права на човека и дискриминация; принципи на демократичното общество; родината и светът; толерантност към различията и др. 
	 Развитие на позитивен групов климат чрез групови творчески дейности: тържества и празници; забавни игри; групови творчески проекти и представяне пред публика; доброволчески и благотворителни дейности и др.  
	(23) Самопознание и саморазвитие, лична и битова култура
	Тематичен кръг:
	 Самопознание и саморазвитие на учениците - характер, темперамент, черти на характера; интереси и способности; възрастови кризи; планове, мечти, амбиции и др; училищно, професионално и кариерно ориентиране и консултиране
	 Лична и битова култура на учениците - техника на личната работа и умствения труд; организационни и управленчески умения (планиране, съставяне на бюджет и т.н.); култура на мисленето и изразяването; култура и стил на поведение (етикет, външност...) и др.
	(24) Рискове и зависимости
	Тематичен кръг: 
	 превенция на рискове и зависимости: алкохол, наркотици, тютюнопушене, хазарт и др; 
	 рискове на участие в асоциални общности със значителен групов натиск и други социални рискове;  
	 оценка на риска и поведение в екстремни ситуации; 
	 ценност на здравето и живота, здравословен начин на живот;
	 рискове на сексуалния живот
	(25) Институции, държава, общество
	Тематичен кръг:
	 училището като институция; 
	 структури на местното самоуправление; държавата и нейните структури; политическа система; 
	 икономическа система; социална система;
	 правна система,  
	 обществени структури; 
	 европейски институции и структури и др.
	Програмата е насочена към развитие на следните знания, умения и компетентности на педагозите,определени в Наредба №12/01.09.2016: 
	 Академична компетентност: знания за когнитивното, емоционалното и физическото развитие на отделните възрастови групи деца и ученици; знания и умения за успешна работа в мултикултурна среда, за подкрепа и мотивиране на деца и ученици със СОП и заболявания, с обучителни трудности или в риск, както и с изявени възможности;  знания и умения за формиране у учениците на комуникативни умения, критично и конструктивно мислене;
	 Педагогическа компетентност:  умения за дефиниране на ясни образователни цели, планиране на подходи и техники за учене и мотивиране на учениците; умения за индивидуална работа и подкрепа, умения за използване на иновативни методи за преподаване и оценяване, модели на позитивно възпитание и конструктивни подходи, основаващи се на сътрудничество;  умения за осигуряване на учениците възможност да упражняват и прилагат придобитите знания, да развиват творческо мислене и мотивация за самостоятелно действие; умения за подкрепа на развитието и изявата на личностния потенциал на всекиученик; умения за анализ и управление на процесите в ученическа общност;
	 Комуникативна компетентност: умения за работа в педагогически екип и за ефективна комуникация с ученици, родители и други заинтересовани страни
	 техники на групова работа - работа в малки групи, групова памет, групови проекти, асоциативни и метафорични методи, драматизация на казуси, работа с текстове и нетекстови помощни материали, споделяне в групата, групови игри и симулации и т.н.
	 неформални методи, проектни методи 
	 обсъждане на казуси
	 разработка на сценарии на занятия по алгоритъм: тема, цел, предварителна подготовка, материали и реквизит, упражнения и задачи, заключение
	Индикатори за очаквани резултати:
	 разработени сценарии на занятия по темите на обучението
	 споделени и обсъдени казуси, свързани с темата на обучението
	Съотношение между теоретична и практическа част:
	90% практическа част, 10% теоретична част
	Продължителност на обучението:  16 часа
	Брой квалификационни кредити:  1 кредит 
	Начин на завършване на обучението: Защита на проект, презентация
	Обучители, включени в програмата:
	● Светлана Нанчева 
	● Генадий Матвеев 

	
	Програмата е най-полезна за ръководители на образователни институции, за представители на образователната администрация, както и при сесии с целия педагогически екип на училището. Нейният фокус е върху формулирането на специфичните цели и задачи на училището, стратегия и визия за развитие, проектиране и реализация на механизми за устойчивост на развитието и проследяване на напредъка на училището като институция и общност. Проблемният кръг включва въпроси, свързани с управление на качеството, управление на знанието, управление на човешки и материални ресурси, оптимизация на процеси, решаване на проблеми. В програмата се прилагат няколко инструмента за самоанализ и самооценка: дърво на целите/проблемите, SWOT, EFQM/RADAR, методиката за оценяване на училищата на OFSTED (Британският образователен инспекторат, https://www.gov.uk/government/organisations/ofsted ) и др.
	Програмата е насочена към развитие на следните знания, умения и компетентности на педагозите,определени в Наредба №12/01.09.2016: 
	 Академична компетентност: знания и умения за организиране и управление на качествен образователен процес, на човешки ресурси, на материални ресурси и процеси. Знания за иновативни теории, модели и принципи в управленската практика, за стратегически и програмни документи за определяне на приоритети за развитието на институцията и общността.
	 Организационна компетентност: развитие на уменията за стратегическо и оперативно планиране, за изграждане на визия за ефективни училищни политики, за управление на качеството, за анализ на резултатите от дейността на институцията, за разработване и реализиране на програми, мерки и механизми за развитие на институцията и повишаване на качеството и ефективността в работата. Умения за ефективно организиране на подготовката, дейностите, процедурите, критериите, показателите и инструментите за самооценка на дейността на институцията и за атестирането на педагогическите специалисти. 
	 Педагогическа компетентност: умения за планиране, организиране и ръководене на образователния процес, умения за оценяване на напредъка на учениците и групите
	 Комуникативна компетентност: умения за работа в екип, координиране, фасилитиране
	 Лекции с презентации
	 Работа в малки групи и самостоятелно с прилагане на конкретни инстументи за анализ, самооценка, целеполагане и др.
	 Презентиране и конфериране на групови и индивидуални разработки
	 Дискусии
	 Решаване на казуси
	Индикатори за очаквани резултати:
	 набелязани от участниците специфични цели на институцията в зоната за близко развитие и в зоната за дългосрочно развитие
	 идентифицирани от участниците конкретни нужди от промяна и точки на въздействие
	 реализирана самооценка на институцията и общността чрез поне 2 от предложените инструменти
	Съотношение между теоретична и практическа част:
	50% практическа част, 50% теоретична част
	Продължителност на обучението:  16 часа
	Брой квалификационни кредити:  1 кредит 
	Начин на завършване на обучението: Защита на проект, тест
	Обучители, включени в програмата:
	● Светлана Нанчева 
	● Юрий Анджекарски 
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	Програмата е насочена към развитие на следните знания, умения и компетентности на педагозите,определени в Наредба №12/01.09.2016: 
	 Групов тренинг (team building)
	Индикатори за очаквани резултати:
	 подобрен емоционален климат в екипа, устойчиви позитивни нагласи
	 пълноценно участие в тренинга на всички членове на педагогическия екип, в различни роли
	Съотношение между теоретична и практическа част:
	90% практическа част, 10% теоретична част
	Продължителност на обучението:  16 часа
	Брой квалификационни кредити:  1 кредит 
	Начин на завършване на обучението: попълнена форма за оратна връзка и самооценка
	Обучители, включени в програмата:
	● Светлана Нанчева 
	● Генадий Матвеев
	● Теодор Карайончев 

	
	Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:
	 Няма специфични ресурси 
	Съотношение между теоретична и практическа част:
	50 % теоретична част, 50% практическа част
	Продължителност на обучението:  16 часа
	Брой квалификационни кредити:  1 кредит 
	Начин на завършване на обучението: решаване на казус
	Обучители, включени в програмата:
	● Юрий Анджекарски
	● Генадий Матвеев
	● Светлана Нанчева


