
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:  
(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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