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Развитие на позитивна дисциплина в образователната система.
1.

Наименование на програмата:

Развитие на позитивна дисциплина в образователната система.
2.

Програмата е насочена към:
Учители – начален етап
Учители – прогимназиален етап
Учители – гимназиален етап
Директори
Заместник-директори
Педагогически съветници, психолози
Учители - предучилищно образование
Учители - целодневна организация
3. Анотация на програмата:
3.1. Кратко описание на програмата
Всички учители - начални или гимназиални, опитни или неопитни - са изправени пред
предизвикателствата на дисциплината. Ключът към създаване на положително и
конструктивно поведение в класната стая е в това, да определим точно какво очакват от
нас учениците и какво очакваме ние от тях. Взаимодействието между учител и ученик е
като двупосочна улица: учениците влизат в отношение с нас и ние влизаме в отношение
с учениците. Когато учениците избират да се отнасят към нас чрез лошото си поведение,
ние трябва да бъдем способни да разпознаем предназначението или целта на това
поведение и да можем да реагираме на него както непосредствено, така и в подългосрочен план. Обучителната програма е разработена като отговор на
потребностите на педагогическите специалисти, които срещат трудности с
изграждането на позитивен климат в класната стая. В съдържателно отношение
обучителната програма разглежда основните причини, мотиви и нагласи, които водят
до негативни поведенчески прояви в класната стая и насочва вниманието към
превантивните действия и адекватните педагогически стратегии и методи за
изграждане на позитивен климат и утвърждаване на позитивна дисциплина в класната
стая. Методите на обучение, които ще бъдат използвани дават възможност за
използване на реалния потенциал на всеки участник, опиране на неговите
професионализъм и опит.

3.2. Цели на програмата
Да повишат знанията и уменията си за: използване на модели на позитивно възпитание
и конструктивни подходи за осъществяване на обучение, основаващи се на
сътрудничество за постигане на по-добри резултати; изграждане на позитивен
организационен климат и утвърждаване на позитивна дисциплина; Да повишат и
актуализират знанията и усъвършенстват уменията си за прилагане на адекватни
техники за превенция и справяне в конфликтна ситуация, подбор на методи и подходи,
ориентирани към формиране на съпричастност, ангажираност, солидарност,
съобразяване с личностните и ценностните различия между хората като основа за
взаимно разбирателство.
3.3. Методи на обучение
решаване на казуси обобщаване и екипен анализ теоретичен панел представяне на
техники работа в групи групова дискусия симулационно-ролеви игри с последващ
анализ
3.4. Индикатори за очаквани резултати
1. Повишени знания и умения за използване на модели на позитивно възпитание и
конструктивни подходи за осъществяване на обучение, основаващи се на
сътрудничество за постигане на по-добри резултати; 2. Усъвършенствани умения за
организиране, координиране и контролиране на дейностите по време на
преподаването, поддържане на необходимата дисциплина и работна атмосфера в
класа, постигане на планираните резултати; 3. Развитиe и усъвършенствани умения за
ръководене на класа;
3.5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:
Интернет, работни материали, работни листове, презентации, мултимедия,
лаптоп/компютър.
3.6. Съотношение между теоретична и практическа част:
50% теория, 50 % практическа част
4. Компетентности, които ще бъдат придобити
Академична
Педагогическа
Комуникативна
5. Форми на обучение:
Присъствена
Дистанционна
6. Продължителност на обучението : 16
7.

Брой квалификационни кредити : 1

8.

Начин на завършване на обучението:
Тест
Списък на обучителите*:
Име
Презиме
Аделина
Тодорова
Татяна
Милчова

9.
1
2

Фамилия
Иванова
Алексиева

3
Елена
Иванова
Налбантова
4
Златка
Кръстева
Драгнева
* 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: Ангел Кънчев 2
Телефон: 0877787903
Адрес на електронна поща: shoshev03@gmail.com

