
  

Сдружение "Образование без граници - БГ 2012" 

  

ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

  

1. Наименование на програмата: 

Методика на обучението по безопасност на движението по пътищата 

2. Програмата е насочена към: 

          Учители – начален етап 

          Учители – прогимназиален етап 

          Учители – гимназиален етап 

          Директори 

          Заместник-директори 

          Ръководител направление ИКТ 

          Педагогически съветници, психолози 

          Възпитатели в общежитие 

          Учители - предучилищно образование 

          Учители - целодневна организация 

3. Анотация на програмата: 

3.1. Кратко описание на програмата 

Обучаемите се запознават с проблемите на ПТП с деца и тяхната правна защита. 

Предлага се система от цели на обучението по БДП в образователните институции. 

Прилага се педагогическа технология, която позволява да се изградят 

професионалните умения на учителите за опазване живота на децата и учениците като 

участници в движението. 

3.2. Цели на програмата 

Да се изградят професионалните умения на учителите за ефективно обучение и 

възпитание в различни възрастови групи. Да се формират професионалните умения на 

учителите за изброяване и обясняване на различията в статуса на учениците като 

участници в движението по пътищата. 

3.3. Методи на обучение 

Интерактивни и ситуационни методи на обучение. Дидактически методи за обучение 

и възпитание. 

3.4. Индикатори за очаквани резултати 

Положителната статистическа информация за намаляване на броя на ПТП с участието 

на деца и ученици. Повишаване на равнището на знанията, уменията и компетенциите 

на учителите за възпитанието и обучението на децата и учениците, с цел да се запази 

животът на децата като участници в пътното движение. 

3.5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата: 

Специализирана площадка за обучение на деца и ученици по БДП. Компютърни и 

информационни технологии. 

3.6. Съотношение между теоретична и практическа част: 

Теория-60%, практика-40%. 



4. Компетентности, които ще бъдат придобити 

          Педагогическа 

          Организационна 

          Комуникативна 

5. Форми на обучение: 

          Присъствена 

          Дистанционна 

6. Продължителност на обучението : 32 

7. Брой квалификационни кредити : 2 

87630032 

8. Начин на завършване на обучението:           Презентация 

9. Списък на обучителите*: 

  Име Презиме Фамилия 

2 Доц. Пламен Колев Денев 

* Документите по реда на т. 2 от Заявлението - Приложение № 29 към чл. 90, ал. 1 от 

Наредба 12, са приложени отделно към Заявлението 

10.   Лице за контакт: 

Име, презиме, фамилия: Георги Спасов Шошев 

Актуален адрес: ул. "Ангел Кънчев" 2 

Телефон: +359877787903 

Адрес на електронна поща: shoshev03@gmail.com   

  

  

  

 


