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ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА  

   

1. Наименование на програмата:  

Усвояване на основни умения за общуване при работа с подрастващи  

2. Програмата е насочена към:  

          Учители – начален етап  

          Учители – прогимназиален етап  

          Учители – гимназиален етап  

          Директори  

          Заместник-директори  

          Педагогически съветници, психолози            

Учители - предучилищно образование  

3. Анотация на програмата:  

3.1. Кратко описание на програмата  

В обществото ни се наблюдават факти и доказателства, че умението ни да общуваме и 

разбираме другия е силно нарушено и недоразвито. Липсата на това умение и при 

професионалистите работещи с деца, задълбочава неумението на децата да общуват. 

Програмата е предвидена за подобряване на уменията за общуване в социална и 

професионална среда, с което да се подпомогнат преподавателите в разрешаване на 

конфликти и кризисни ситуации в учебна среда. Нарастващата агресия и  

неразбирателство между учениците може да бъде повлияна при правилно отреагиране 

от страна на учителите с адекватни и правилно приложими умения за общуване. 

Програмата е насочена към изкуството да се общува, което е набор от добре усвоени и 

тренирани умения. Умения за житейско ценностно изясняване, себеразбиране, 

автономност, самоконтрол и асертивност, както и умения за изследване на 

възможности и решаване на проблеми.  

3.2. Цели на програмата  

Провеждане на тренинг за целенасочено непреднамерено учене, свързано с усвояване 

и прилагане на основни качества на общуването. Развиване на социално – 

психологическите компетентности на личността и влияние върху 

социалнопсихологическия климат в ученическия клас. Постигане на умения за градивен 

разговор с учениците и на респект и уважение. Изграждане на умение да се влиза в 

конфронтация и да се прекратява конфликтна ситуация. Въвеждане на умението да се 

разрешават проблеми, индивидуално и съвместно с учениците, в творчески подход с 

определена последователност.  



3.3. Методи на обучение  

Лекция, работа в малки групи, ролеви игри, анализ, обсъждане, дискусия, работа с 

казуси  

3.4. Индикатори за очаквани резултати  

Овладяване на отделни социално –психологически знания Коригиране и формиране на 

социалнопсихологически знания и умения у участниците Развитие на способности 

адекватно да приема себе си и другите Усвояване на техники за психологическо 

декодиране на съобщения, които идват от околните хора и групи Индивидуални методи 

на приемане на междуличностното общуване  

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

Работни материали – работни листове, презентации, мултимедия, лаптоп  

3.6. Съотношение между теоретична и практическа част:  

50% теория, 50 % практическа част  

4. Компетентности, които ще бъдат придобити  

          Академична  

          Педагогическа  

          Комуникативна  

87630031  

5. Форми на обучение:  

          Присъствена  

          Дистанционна  

6. Продължителност на обучението : 16  

7. Брой квалификационни кредити : 1  

8. Начин на завършване на обучението:  

          Тест  

9. Списък на обучителите*:  

   Име  Презиме  Фамилия  

1  Даниела  Иванова  Василева  

* 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: София , ул. "Ангел Кънчев" №2  

Телефон: +359877787903  

Адрес на електронна поща: shoshev03@gmail.com   

   
   


