Сдружение "Образование без граници - БГ 2012"
ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА
1.

Наименование на програмата:

Организация и методика на обучението по безопасност на движението по пътищата в
образователната институция.
2.

3.

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
Анотация на програмата:

3.1. Кратко описание на програмата
Програмата предвижда квалификация на педагогически специалисти за осигуряване на
дейности по БДП. Съобразена е със заповед №РД09-1289 / 31.08.2016 г. за система за
организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучението по
БДП в системата на предучилищното и училищно образование. Обучението обхваща
няколко модула: 1. Запознаване с нормативната уредба; 2. Организация и провеждане
на обучението по БДП в образователните институции; 3. Методическо обучение на
училищните комисии по БДП; 4. Мониторинг на дейностите; 5.
Обезопасяване на районите на
ДГ и училището, осигуряване на безопасен обществен превоз, 6. Запознаване с
управленски и информационни дейности касаещи БДП
3.2. Цели на програмата
Целта на обучението на децата и учениците по БДП в образователната институция е да
формира знания, умения и компетентности на педагогическите специалисти, насочени
към култура и толерантност на поведението на пътя и опазване живота и здравето на
участниците в движението. Основната цел е да се изградят елементарни представи и
понятия за пътното движение и начални умения за безопасното придвижване като
пешеходци, да се формират и усъвършенстват сензомоторните умения за защита, да
могат да вземат правилни решения за действия в различни ситуации на пътя.
3.3. Методи на обучение
Лекция и самостоятелна практическа работа, работа в групи и ролеви игри, ситуация.

3.4. Индикатори за очаквани резултати
Ориентиране в пътната среда, вербална и моторно двигателна активност, самоконтрол
на пътя, планиране на безопасен маршрут на придвижване, разпознаване на знаци и
участници в движението, безопасно поведение като пътник в обществен транспорт и
лек автомобил, безопасно придвижване с велосипед, формиране на култура на
поведение и отговорност като участник в движението по пътя, правилна преценка на
ситуацията при намалена видимост, нощно време и на кръстовища.
3.5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:
Лаптоп и мултимедия, специфични за обучението табла и магнитни изображения,
маркери и постери.
3.6. Съотношение между теоретична и практическа част: 50%
на 50%
4. Компетентности, които ще бъдат придобити
87630030

Академична
Педагогическа
Организационна
Комуникативна
Административна
5. Форми на обучение:
Присъствена
Дистанционна
6. Продължителност на обучението : 16
7.

Брой квалификационни кредити : 1

8.
9.

Начин на завършване на обучението:
Списък на обучителите*:

1

Защита на проект

Име

Презиме

Фамилия

Владимир

Стойчев

Стойчев

2
Татяна
Милчова
Алексиева
* 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 Шошев
Актуален адрес: София , ул. "Ангел Кънчев" №2
Телефон: 0877787903
Адрес на електронна поща: shoshev03@gmail.com

