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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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