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Съчетайте обучение с кредити с творческо общуване в колегиална среда и релакс! 
 

КЪДЕ? гр.Велинград 
Настаняване в хотел „Камена”  http://kamena.bg/ 

 Всички стаи са добре отоплени, с бани, телевизори,  мини бар 
 Безплатно ползване на закрит и открит басейн с топла минерална вода и фитнес; 
възможности за спа процедури   

 Безжичен интернет на територията на целия комплекс 
 

КОГА? 28 февруари – 1 март 2020   
          или    1 март – 3 март 2020 г. 
 
КАКВО? МОДУЛЕН  СЕМИНАР 
 „ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТРАЕКТОРИИ: ХХІ  ВЕК ”  
 

Каним: педагози и директори от всички образователни институции - училища, 
детски градини, извънучилищни звена, както и всички, които работят в 
областта на образованието. 
 

МОДУЛИ : 
 

  (1) РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ И ЛИЧНОСТНИТЕ УМЕНИЯ 
НА УЧЕНИЦИТЕ. Водещи: Светлана Нанчева, Юрий Анджекарски, 
основатели на 151 СОУПИ и сдружение „ПФО”. (1  кредит) 

 

 (2) РАЗВИТИЕ НА „МЕКИТЕ УМЕНИЯ” НА ПЕДАГОГА. Водещ: 
Иглика Ангелова, ЦДО – БАН, обучител към сдружение „ПФО”. (1 кредит) 

 

 (3)  ХЛЕБНО ИЗКУСТВО: УЧЕНЕ ЧРЕЗ ПРЕЖИВЯВАНЕ, 
КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ, АРТ ТЕРАПИЯ. Водещ: д-р Надежда 
Савова-Григорова, културен антрополог (Университет „Принстън“, САЩ), 
основател на Международна мрежа на Хлебните къщи, обучител към 
сдружение „ПФО”, и екип. (1 кредит) 

  

 (4) ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРИВЛЕКАТЕЛНО ОБРАЗОВАНИЕ. 
Водещи: Иван Господинов,Розалина Лъскова, сдружение „Образование без 
раници”. (1 кредит) 

 

 (5) ТРУДОВО-ПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО 
Водещ: адвокат Янко Янков, Център за обучение и квалификация на 
педагогически специалисти. (1 кредит) 
  

 

И ОЩЕ: 
• Уъркшопове на Гост-лектори – практици, новатори, визионери. 

Следете фейсбук събитието Зимна педагогическа академия 2020, за да узнаете кои 
са гост-лекторите и темите им 

• Индивидуални консултации на обучителите с всички желаещи относно 
разработка и участие в проекти, реализиране на иновации и др.  

• Информация за подходящи проектни схеми, конкурси, конференции, 
форуми, партньори, нови книги, филми и др.  

• и други интересни педагогически неща 
 

Учебна такса: 60 лв на човек за получаване на 1 сертификат за избрана от вас програма. За получаване на сертификат за 
втора програма се доплащат 30 лв. Всички участници ще получат материали в електронен вид и линкове към ресурси. Учебните 
такси се заплащат на сдружение ПФО по банков път, IBAN: BG30UBBS88881000117581. 
 

Настаняване: 160 лв на човек. Цената важи за настаняване на 2 човека в стая и 3 в апартамент и включва 2 пансиона (1-ви ден 
– настаняване след 14:00 ч. и вечеря, 2-ри ден – закуска, обяд и вечеря, 3-и ден – закуска и освобождаване на стаите до 12:00 ч.) 
Настаняването се заплаща на туроператор „ПроЛог 2015” ООД, IBAN: BG55UBBS88881000672165. 
Курсистите могат да се придружават от лица, които не участват в обучението - те заплащат само настаняването. 
Има възможност за пътуване с организиран транспорт София-Велинград и обратно, цената е 28 лв на човек общо за отиване 
и връщане. За допълнителна информация и записване се свържете с нас по телефона, е-mail или фейсбук. 

Местата са ограничени, не отлагайте! 
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Водещи на модулите 
 
 

(1) РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ И ЛИЧНОСТНИТЕ 
УМЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ: Комуникативна култура, 
ценностни ориентации, групов климат 

Местата са ограничени, не отлагайте! 

Водещи обучители: Юрий Анджекарски и Светлана Нанчева 
 
Юрий Анджекарски е философ и социолог, визионер, създател и 
директор на  първото авторско чартърно училище в България—
151 СОУПИ (София, 1990-2002). Учредител и председател на 
сдружение «Професионален форум за образованието» (от 2002), член 
на Комисията на МОН за Иновативните училища (от 2019) и STEM 

Коалиция (от 2017).  
 

Чуйте интервю с Юрий Анджекарски тук: http://bnr.bg/
Вижте интервю с Юрий Анджекарски тук: https://www.bloombergtv.bg/video/yuriy-andzhekarski-za-
inovatsiite-v-obrazovanieto

 
Светлана Нанчева е педагог, понастоящем докторант в 
ИФС – БАН.  Участник е в екипа на 151 СОУПИ, където 
създава и ръководи първата в България Училищна 
педагогическа служба (1990-2002 г), разработила и 
реализирала професионалната роля „педагог-съветник” и 
авторска програма за развитие на социалните и личностни 
умения, наречена “СТИЛ” (Социални техники и изкуства на 
личността). През 2019 г. излезе книгата на С.Нанчева 
„Неучебен предмет”, с около 150 сценария на занимания по 
програмата СТИЛ.  

 
Вижте фрагмент от книгата на Светлана Нанчева тук: За програмата СТИЛ   

     Вижте интервю със Светлана Нанчева тук: https://www.facebook.com/beglikafreefest/videos/1013818808814998/?t=0  
 
 

 

(2) РАЗВИТИЕ НА „МЕКИТЕ УМЕНИЯ” НА ПЕДАГОГА 

Водещ обучител: Иглика Ангелова 
 
Иглика Ангелова е педагог и психолог, автор на мултимедийни помагала за 
ученици от начална училищна възраст, обучител на педагогически специалисти и 
докторанти в областта на меките умения, ненасилствената комуникация, 
емоционалната интелигентност, проектно-базирано обучение. Съучредител е на 
Център за творческо обучение и първи представител в България на Space Camp 
Turkey - един от трите космически центъра за обучение на деца в света, 
създадени по модел на NASA (https://spacecamp.cct.bg/) В момента подготвя 
докторската си дисертация.    

 
Запознайте се с Иглика тук: http://www.kultura.bg/bg/article/view/11612
 

http://bnr.bg/horizont/post/100383819/urii-andjekarski-obrazovanieto-za-da-bade-interesno-trabva-da-tragne-ot-svobodata-na-informiran-izbor
https://www.bloombergtv.bg/video/yuriy-andzhekarski-za-inovatsiite-v-obrazovanieto
https://www.bloombergtv.bg/video/yuriy-andzhekarski-za-inovatsiite-v-obrazovanieto
http://docs.wixstatic.com/ugd/071520_b51ff1fb2a0946f6a586c6254ff3e59b.pdf
https://www.facebook.com/beglikafreefest/videos/1013818808814998/?t=0
https://spacecamp.cct.bg/
http://www.kultura.bg/bg/article/view/11612
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(3) ХЛЕБНО ИЗКУСТВО: УЧЕНЕ ЧРЕЗ ПРЕЖИВЯВАНЕ,  
КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ, АРТ ТЕРАПИЯ.  
Водещ обучител: д-р Надежда Савова-Григорова 
 

Д-р Надежда Савова-Григорова е културен антрополог, доктор от Университета 
„Принстън“- САЩ.  Тя е основател на Международния съвет на самодейните 
средища - световна мрежа от културни центрове (2008), създател на мрежата на 
Хлебните къщи културно-социални центрове – първата е в дома на прабаба й в 
гр.Габрово, а към момента са 9 в цялата страна и програми «Хлебна терапия» в 
над 20 страни на 5 континента. Посетила е 78 държави, през 2012 г. е 
 Пътешественик на Годината на Нешънъл Джиографик. Презентатор, визионер, 
 консултант по културни политики към ЮНЕСКО и други международни 
организации,  иконописец, поет, фотограф, писател и илюстратор на поредицата 
«Книги за деца-Промени света!» ... и най-вече творец с много идеи и енергия, това 

е нашата приятелка Надежда ☺ . 
 

Запознайте се с Надежда  тук: https://video.bnt.bg/bg/a/kulturniyat-antropolog-nadezhda-savova-za-traditsiite-
praznitsite-i-semeystvoto  
 
 

 

Местата са ограничени, не отлагайте! 

(4) ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРИВЛЕКАТЕЛНО ОБРАЗОВАНИЕ.  
Водещи обучители: Иван Господинов, Розалина Лъскова 
 
Иван Господинов е завършил философия в Германия, в момента е докторант по 
философия на образованието. Той е инициаторът и главният двигател на 
достъпа на български език до Кан Академи (https://bg.khanacademy.org/ ) – може 
би най-големият и значим световен безплатен образователен ресурс, създаден от 
Салман Кан. Бил е учител по програмата „Заедно в час” в 74 СУ – гр.София, 
понастоящем преподава в ЧПГДН „СофтУни Светлина”. Председател е на 
сдружение „Образование без раници”. 
Запознайте се с Иван Господинов тук: https://www.youtube.com/watch?v=fZpQX_z_X7k  
 
Розалина Лъскова е изпълнителен директор на сдружение „Образование без 
раници“, Преди това посвещава времето си на фондация „Танцово изкуство – 
Илиев“ и на собствената си организация „Шар Жар“, с която иска да срещне 
изкуството с образованието, социалната промяна, активното гражданство, 
иновациите, политиката.  

 
Запознайте се с Розалина тук: https://move.bg/rozalina-lskova-ot-obrazovanie-bez-ranitsi-koyato-prevrshha-
dostpnoto-onlajn-obuchenie-na-blgarski-v-kauza  
 

 
(5) ТРУДОВО-ПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО 
Водещ обучител: адвокат Янко Янков, водещ специалист по трудово-
правните отношения в образователните институции, практикуващ 
адвокат 
 
Професионализмът на адвокат Янко Янков (София) е добре познат и високо 
оценен от над 500 директори на образователни институции, участвали в 
негови семинари. Винаги добре подготвен за всички казуси, които постоянно 
възникват в практиката на училищата и детските градини, г-н Янков е 
необходимият и компетентен консултант.  

https://video.bnt.bg/bg/a/kulturniyat-antropolog-nadezhda-savova-za-traditsiite-praznitsite-i-semeystvoto
https://video.bnt.bg/bg/a/kulturniyat-antropolog-nadezhda-savova-za-traditsiite-praznitsite-i-semeystvoto
https://bg.khanacademy.org/
https://www.youtube.com/watch?v=fZpQX_z_X7k
https://shar-zhar.org/
https://move.bg/rozalina-lskova-ot-obrazovanie-bez-ranitsi-koyato-prevrshha-dostpnoto-onlajn-obuchenie-na-blgarski-v-kauza
https://move.bg/rozalina-lskova-ot-obrazovanie-bez-ranitsi-koyato-prevrshha-dostpnoto-onlajn-obuchenie-na-blgarski-v-kauza
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Тема: 
РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ И ЛИЧНОСТНИТЕ УМЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ: 
Комуникативна култура, ценностни ориентации, групов климат 
  

Семинар на Светлана Нанчева  
и Юрий Анджекарски 

 
Модулът надгражда обучението от Зимна академия-
2019, одобрен е като самостоятелна програма от МОН и 
вписан в ИРОПК  
с отделна Заповед. 
Модулът е базиран на п рограма «СТИЛ» -  
българска програма за личностни и социални умения, 
реализирана в периода 1990-2002г.  
в 151 СОУПИ (София). 

 
Продължителност на обучението: 16 часа 
(8 присъствени, 8 дистанционни) 
Брой квалификационни кредити: 1 кредит  

 
 

Тематичен кръг на обучението:  
 

• Създаване и развитие на учеща ученическа 
общност с позитивен и творчески климат.   
Как учениците в една група могат да станат 
общност? Необходимо ли е това и защо?Етапи на 
изграждане на общностт. Общностни структури и 
ценности.  

• Работа върху комуникативната култура на 
групата. Комуникативни умения; вербално и 
невербално общуване; емоции и тяхното овладяване 
и изразяване; социални роли и ролево поведение - 
родители и деца, учители и ученици, мъжки и женски 
роли; взаимоотношения в общността – лидерство, 
аутсайдерство, групов натиск и др.  

• Решаване на проблеми и конфликти – между 
отделни учениц;  между групи ученици на основата 
на дадени различия, характерни за конкретната 
среда (местоживеене, момичета и момчета, 
етнически, религиозни, културни, социални и др. 
признаци); проблеми между ученици и педагози и др.  

 

• Ценности на общността. Нравствени категории и етика на общността. Отношение към 
родината, хората, природата. Отношение към различията. Правила, свобода, демокрация.  

• Развитие на позитивен групов климат чрез групови творчески дейности. Групови (социални) 
игри; тържества и празници. Групови творчески проекти и представяне пред публика. 
Доброволчески и благотворителни дейности и др. 

 
Начин за завършване на програмата: разработка на сценарий на занятие по зададен алгоритъм 

Местата са ограничени, не отлагайте! 
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Тема: 

РАЗВИТИЕ НА „МЕКИТЕ УМЕНИЯ” НА ПЕДАГОГА 
 

Семинар  на Иглика Ангелова 
 
Продължителност на обучението: 16 часа 
(8 присъствени, 8 дистанционни).  
Брой квалификационни кредити: 1 кредит  

 

 

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

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

Местата са ограничени, не отлагайте! 

- конфериране - професионално педагогическо 
обсъждане на казус, проблем, ученик, група, дейност и 
други  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;  

 
Начин за завършване: практическа демонстрация на умения  
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Тема: 
ХЛЕБНО ИЗКУСТВО: УЧЕНЕ ЧРЕЗ ПРЕЖИВЯВАНЕ, 

КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ, АРТ ТЕРАПИЯ 
Семинар на д-р Надежда Савова-Григорова  

 
 Продължителност на обучението: 16 часа 

 (8 присъствени, 8 дистанционни).  
 Брой квалификационни кредити: 1 кредит  

 
Програмата е разработена от създателката на 
Международната мрежа на Хлебни къщи и представя 
уникални алтернативни методи за учене чрез 
преживяване и арт терапия чрез процеса на месене на 
хляб. Хлябът е изключителен материал, едновременно 
храна и артистично средство за метафорично 
пресъздаване на образи.  
 
Програмата включва представяне на следните авторски 
методики, основани на хлебно изкуство:  
• Театър на трохите и Кухненска музика  
• Хлябовете и културите на света – изучаване на 

различни страни и култури чрез месенето на съответни 
хлебни изделия. Кулинарен метод за интеграция и 
разбирането и приемане на различията между културни 
групи и етноси - бежанци, чужденци, роми и други 
етнически малцинства и др.  

• Хлебна арт терапия - създаване на защитена и 
креативна среда за споделяне, за предотвратяване и 
справяне с конфликти, за развитие на умения при хора 
с умствени и физически специални нужди (фина 
моторика, говор, въображение, пространствено и 
творческо мислене, сътрудничество и справяне с 
тормоз и агресия и т.н).  

• "3S кариерно ориентиране" - Активиране навътрешния 
потенциал и въображение в търсене на най-добрия 
кариерен път, с представяне на социалното 
предприемачество като иновативна алтернатива. 

 
Методите, различни според целевите им групи и теми, се състоят от три основни етапа: рисуване в 
брашно, замесване и оформяне на тесто и тестени форми/скулптури, представяне на готовите хлебчета 
като актьори в театрално представление. Методът е подходящ за всяка училищна възраст и може да се 
прилага както с образователна цел по различни теми, така и като арт-терапия,  метод за разрешаване на 
конфликти и намаляване на насилието, подобряване на групова динамика, формиране на ценности, 
развиване на творческо мислене, пресъздаване и разрешаване на реални житейски ситуации, 
преодоляване на предразсъдъци и създаване на толерантна среда, подобряване на презентационни 
умения, развиване на емоционална интелигентност. Подпомага качественото общуване във века на 
дигитализацията, в който основна липса е човешката близост и сетивността.  

Местата са ограничени, не отлагайте! 
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Тема: 

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРИВЛЕКАТЕЛНО ОБРАЗОВАНИЕ 
Семинар на Иван Господинов и Розалина Лъскова – 

„Образование без раници” 
 

“Инструменти за привлекателно образование” е програма, която представя  
набор от най-нови технологии, платформи и софтуерни продукти в помощ на учителя и учениците по 

всеки предмет и за всяка възраст. 
 

Програмата е разработена от експерти в областта на образователните технологии, съобразена е с 
учебния процес в българските училища и стъпва на доказни иновации  

от цял свят. 
 

В обучението се разглеждат интернет платформи; образователен софтуер; устройства;  
добри практики и насоки за тяхното използване. Фокусът на програмата е върху това как 

използването на различни инструменти може да направи уроците по-привлекателни и полезни за 
учители и учениците. Акцентира се на важността от сътрудничество и работа в екип, 

межупредментите връзки и проектно-базираното обучение. 
 

Обучението предоставя над 20 разработени пратики изцяло на бълтарски език,  
подходящи за учебни часове и извънкласни занятия  

за ученици от всички възрасти, от предучилищна група до 12 клас. 

Местата са ограничени, не отлагайте! 
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Гост-лектори  

 
 
 

Местата са ограничени, не отлагайте! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/northwestevent/   

https://www.facebook.com/Vylkashin/   
 
 
 
 
 

http://beglika.org/  

... и други ... 

https://www.facebook.com/Vylkashin/
https://www.facebook.com/northwestevent/
http://beglika.org/
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