ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
УДОСТОВЕРЯВА СЛЕДНИТЕ ДЪРЖАВНО ПРИЗНАТИ
ДОКУМЕНТИ:

УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА КРЕДИТИ

•
•

УДОСТОВЕРЕНИЯ КЪМ НАПОО
•

СЕРТИФИКАТИ

Контакти
За връзка с отдел «Семинари»
Анелия Мартинова
тел. 0882/79 99 61
email:
hr.institute@abv.bg
или
edu@institutehr.com

качествена подготовка
Представяне

СЪДЪРЖАНИЕ

КРЕДИТИ:

1. Представяне
2. Топ

•

теми  найважното на едно място!

3. Агресия
4. Прояви

и агресивно поведение в училище
на тормоз в училище

5. Изграждане

на ефективна училищна среда

6. Управление

на дисциплината в класната стая

7. Мотивация

ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ има изграден център за
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• В центъра се извършват обучения по професии и/или част от професия, както
и валидиране на знания, умения и компетенции.
• При успешно завършено обучение се полага държавен изпит и се издава
държавна диплома за завършено професионално образование, което дава право
да се практикува съответната професия.
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„ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ издава удостоверения с
брой кредити, издадени от ИСК към Университета за национално
и световно стопанство, включени в регистъра на акредитираните
висши училища към МОН в РБ.

„ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ предлага
специализирани в няколко основни направления:

обучения

и

тренинги

• обучения в сферата на човешките ресурси и безопасните условия на труд;
 Към: ЗБУТ;

• обучения, насочени към педагогическите екипи;
 Към: Топ теми  найважното на едно място!
• обучения по професии; *издава се държавна диплома за завършено
професионално образование; при интерес ще Ви изпратим подробна информация
/виж контакти/;
• мотивация на екипи, системи за оценка и атестация на служители, подбор на
персонал, управление на стреса.
• тиймбилдинг и сплотяване на екипи.
 Към: Тренингови форми на работа в училищната дейност

21. Продължителност на специализираните обучения и ценови
пакети
1
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Нашият екип:

Методология
съставен от опитни професионалисти с практически и теоретичен опит в
направленията, в които всеки от тях се е специализирал.

•

• привлечени са висококвалифицирани лектори, професионални експерти и психолози

Подходът

в обученията по конкретните теми.

за изпълнение е мултидисциплинарен. Темите са насочени към прилагане на
педагогически методи и стратегии включващи широк набор от инструменти,
съобразени с конкретните, специфични нужди и дейности на педагогическите екипи
в училищата.

• с цел осигуряване на максимално високо качество и експертност ние имаме сключени
договори с външни специалисти и консултанти, които можем да включим на различни
етапи от нашата дейност.
Целева група:

• специализирани обучения на училищните комисии;
• учители по професионална подготовка;
• учители в: гимназиален, прогимназиален, начален етап;
• училищни психолози, ресурсни учители;
• педагогически съветници;
• директори и кандидатдиректори на училища и детски градини;
• групи от ученици и родители. *При желание, от страна на директорите на учебните

Методът
на обучение е интерактивен – лекции, презентации, самооценъчни методики, учебни
материали, практически упражнения, дискусии, казуси, ролеви игри, симулации и
примери за добри практики, които ще дадат възможност за използване на реалния
потенциал на всеки участник и развитие на неговия професионализъм и опит,
разширяване професионалните и личностните компетенции на участниците.

Иновативност в процеса на обученията:

заведения, могат да бъдат организирани тренинги, семинари, лекционни курсове и за групи
от ученици и родители.

Работим успешно по програми и проекти, финансирани от Европейски съюз, свързани
с допълнителна квалификация на учителите и подобряване на училищната среда.
Нашата цел е: Надграждане на умения чрез инициативи, каузи и екипни
проекти.

избрани са атрактивни и гъвкави модели за преподаване с акцент върху постигнатите
резултати. Работи се с интерактивни форми и методи на обучение в насока
разработване на методически модели за работа в учебния час.

Цел на обученията:
надграждане на компетенции на учителите, с които да могат покрият нуждите на
различните ученици (включително компетенции за управление на конфликти);
положителна подкрепа за различните стилове на преподаване, насърчаване и
подпомагане на учителският растеж; развитие и професионално израстване на всеки
един от колектива.

Обучения, насочени към педагогическите екипи
Каталогът е с примерни теми за обученията. Нашето найголямо желание е да
отговорим максимално на вашите очаквания, да предложим работещ модел за
справяне със съвременните и актуални проблеми в българските училища!
Предлаганите от нас обучения имат за цел да повишат професионалната
компетентност на учителите. Работейки в тази насока предлагаме възможност: вие да
зададете проблематиката на семинара и/или акценти на желаната тема (спрямо
нуждите по квалификационен план).

Прилагането на ефективни техники и методи за справяне с
неизброимите казуси в реална среда е ключ към постигане на
реални резултати!!!

Цените/цени/са за обучение на място в учебното заведение, за съответните групи
участници, или в случай, че желаете сами да организирате настаняване за
/Изнесени обучения/, а ние да осигурим лектор по предпочитаната тема.
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Изграждане на ефективна училищна среда

Топ теми  найважното на едно място!

Възможно ли е да направим училищната среда
привлекателна за учениците?
Качеството на учебния процес до голяма степен зависи от
средата, в която се осъществява. Когато говорим за ефективна
училищна среда ние визираме начините за създаването и', чрез
методите за пречупване на негативните нагласи, техниките за
справяне с проблемни звена, за управление на дисциплината,
създаване и запазване на позитивна среда и ефективни
мотивирани звена.

Агресия и агресивно поведение в училище
Какво е агресия? Винаги ли включва насилие?
Вероятно найшироко приемана е дефиницията на Робърт
Барон (Baron, 1977): „Агресията е всяка форма на поведение,
насочено към целта да се навреди или да се нарани друго
живо същество, което е мотивирано да избегне такова
поведение“.
Значи ли това, че агресията е само регистър от поведения, насочен
към нанасяне на вреда на другия или на себе си? Какво включва
агресията? Вродена, инстинктивна или неволева е тя? Кое е
водещо? Поведение, намерение, нагласи? Има ли положителни
прояви? Как да приложим тези знания при справяне с проблемите в и извън училище при
работа с ученици, родители и учители.

Ефективната училищна среда трябва да мотивира и вдъхновява
учениците, да бъде привлекателна за тях. Училищната среда се
определя и трябва да бъде система от влияния и условия за развитие на личността на
ученика. Тази система е набор от фактори като взаимодействието между училищеродители
ученици; ефективно класно ръководство; комуникационни бариери и методи за
преодоляването им. Чрез взаимоотношенията в семейството и тези извън него, децата
научават повече за социалните очаквания. Прилагането на ефективни техники и методи за
справяне с неизброимите казуси в реална среда е ключ към постигане на реални резултати.

Към раздел: Агресия и агресивно поведение в училище

Към раздел: Изграждане на ефективна училищна среда

Управление на дисциплината в класната стая
Прояви на тормоз в училище
Какво е тормоз? Защо смятаме, че проблемът заслужава
внимание в отделен раздел от този за „Агресия и
агресивно
поведение
в
училище“
Тормозът в училище е реален и актуален проблем. Какви са
формите на тормоз? Вербален, физически, а вече и т.нар. „он
лайн форма на тормоз“.
Как да идентифицираме основните характеристики на тормоза в
дадено училище: честота, форми, „горещи“ точки в училище,
основни канали за комуникация и тяхната ефективност, статуси на потенциалните
участници, реакции на тревожност и безпокойство по повод на тормоза, както и възможни
действия при случай на тормоз.
Към раздел: Прояви на тормоз в училище

Изследователи и практици, интересуващи се от проблемите
на дисциплината и мениджмънта на класа, се натъкват
на богат асоциативен поток в съзнанието на учители и
ученици, когато ги конфронтират с въпроси от типа „Какво
разбирате под дисциплина?”
Проблемите, свързани с училищната дисциплината, са един от онези
аспекти на педагогическата теория и прагматика, за който не е
пресилено да кажем, че през годините запазва своята
актуалност. Проблемът за управление на дисциплината в класната
стая е аспект от много пообхватен въпрос – този за мениджмънта на
ученическия клас като комплексна образователна среда. Според едно
валидно съвременно определение на т.нар. „мениджмънт на класа” става дума за „интеграция
на знания и опит от страна на учителя по посока конструиране и запазване на нормативните и
комуникационни структури в ученическия клас, както и за уменията му да осъществява
ангажирано включване на учениците в обучението, осигурявайки по такъв начин ефективен
фундамент на ученето.
Към тема: Управление на дисциплината в класната стая
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Мотивация за учене. Фактори и модели
Какво е мотивацията?
Методи за създаване на положителна перспектива?
Създаване и запазване на позитивна среда и ефективни
мотивирани звена в учебната дейност?
Проблемът за мотивацията заема централно място в
педагогическата психология. Мотивацията е един от най
критичните компоненти на ученето и е сред найтрудните за
измерване.
Какво знаем за съвременната проблематика на мотивацията? За
постигането на резултати, когато е необходимо да прилагаме в процеса
на обучение интерактивни техники и можем ли да ги съчетаваме с
традиционните? Готовността да се вложат усилия в ученето е продукт
на много фактори. Как учителите да събудят, открият, поддържат
мотивацията на учениците, ангажирайки ги в дейности, които водят до
учене? Кое е определящо  личността и способностите на ученика или характеристиките на
определени учебни задачи, стимулите за учене, средствата и поведението на учителя?

Диагностика и работа с ученици с различна степен на обучаемост
Нашата философия е чудесно представена в следният цитат:
„Всички деца са обучаеми. Някои имат нужда от по
различен подход, за да се развиват. Всяко дете има основно
право на образование и трябва да получи възможност да
достигне и овладее приемливо ниво на знания и умения“.
Б. Рикева

Обученията от този раздел представят креативни стратегии, методи и подходи за успешна
работа с деца с различни характеристики. Как да предложим индивидуална и комплексна
подкрепа на деца с обучителни затруднения? Възможно ли е приложение на информационни
технологии при обучение на деца и ученици със специални образователни потребности.
Към раздел: Диагностика и работа с ученици с различна степен на обучаемост.
Към: Приложение на информационни технологии при обучение на деца и ученици със СОП

Мултикултурна среда

Към: Мотивация за учене

В какво се изразява мултикултурното
образование?

Стимулиране на когнитивни способности у учениците
Как да стимулираме когнитивните способности у
учениците? Какви методи да използваме?
За да се създадат адекватни правила за работа и поведение в
образователна среда е много важно да се познават особеностите в
когнитивното функциониране на учениците – как те възприемат,
обработват, запомнят, мислят, преживяват и използват получената
отвън информация. Когато учениците добре разбират целта на
учебната работа, тогава те могат да я извършват напълно съзнателно и
целенасочено. В подобни случаи целевата ориентация на индивида се основава на готовността
му да извършва продължителна и задълбочена учебна работа, дори и когато учебното
съдържание е твърде сложно и трудно за усвояване. Тук на помощ идват т.н. интерактивни
методи. Те се основават на идеите на хуманистичната психология, а резултатността им се
подкрепя и от изследванията на невропедагогиката и когнитивните науки. Основната идея е,
че подобре се запомня и интегрира в личния опит това, което е емоционално натоварено и
преживяно. Интересен факт е, че тази част от мозъка, която отговаря за движението е
отговорна и за ученето, т.е. ако обвържем този процес с повече активност от всякакъв
характер, то той (процеса на учене) е порезултатен.
Към: Стимулиране на когнитивни способности
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Мултикултурната класна стая все повече започва да
става норма за съвременното училище. Съвместният
живот и дейности на ученици, родители и учители
от различни култури изисква от учителя ясна
позиция към мултикултурността и нейните ефекти. Как се създават положителни и
благоприятни отношения с всички ученици, как се стимулира тяхното личностно развитие и
потенциала им за самоактуализация. Кой трябва да създаде условия за положителен
социален климат и за адекватна комуникация. Ние осъзнаваме, че тези наболели въпроси не
засягат само учители и ученици. Чувствителността към културните различия на учениците се
изразява в комуникационните канали между родителиучителиученици, които са сякаш
нарушени в съвремието. Ето защо е необходима гъвкавост на прилаганите методи на
обучение и възпитание. При интерактивният модел на обучение, който се разпространява през
последните години, доминира потребността от търсене и усвояване на нова информация,
която текущо може да се трансформира в подходящ и годен за непосредствена употреба важен
стратегически ресурс за решаване на проблеми. В основата на проблема са самостоятелните
усилия и усърдната работа на учителите, които не са достатъчни. Нужни са активните
взаимодействия между обучителиобучаемиродителисреда, както и обратна връзка, която
постоянно да циркулира между тях.
Раздел: Мултикултурна среда
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Иновативни форми и методи в процеса на обучението
Достатъчни ли са традиционните
форми на обучение в днешния свят?
Съжителстването на
стари и нови модели на дейности,
отношения и взаимоотношения в образователните среди водят до
все поголяма актуализация на иновативните форми и методи, в
нашите училища. Процеса на обучение приема нова форма, ново
съдържание. Нова е ролята на учителя в образователния процес.
Дългогодишната му традиционна роля на водещ и
недвусмислен авторитет, съдия и експерт постепенно се измества от тази на умел модератор
на група и консултант. Учителят е нужно да отстъпи от познатата водеща, активна позиция
към тази на попасивния и подпомагащ консултант, чиято цел е да направлява обучаемия
сам да достигне до желаните резултати на дадения етап. Значи ли това, че традиционните
методи не могат да бъдат съвместими с иновативните/интерактивни методи в учебния
процес?

качествена подготовка
нарастващото знание; нарастване на образователните аспирации, свързани предимно с
демократизирането и масовизирането на образованието; професионална мобилност, налагаща
готовност на педагогическите кадри за съдържателно и технологично вариране с оглед
насочването на учениците към различни професионални области; нарастване ролята на
науката и техниката, което означава скъсване с репродуктивния модел на подготовка на
учителите, обучение по иновационно и алтернативно мислене, широка готовност за боравене
с дидактически техники; акселерационни процеси, засягащи многостранното развитие на
децата; развитие на средствата за масова информация, които влизат в единната и усложнена
система на въздействие върху всички; скъсване със системата – учителското обучение да е
просто отражение на обучението в училище.” За всичко това ще ви разкажат нашите лектори,
но няма да пропуснат и реалността:

Нашата цел е учителите да усъвършенстват своите умения за разработване и прилагане на
методически модели за работа в час чрез използване на иновативни техники/интерактивни
методи, самостоятелно или в съчетание с традиционните и наличните ресурси.
Осъществяването на тази цел се крие в необходимостта учителят да притежава знанията и
уменията на водещ, психологически да е подготвен да наблюдава и анализира на няколко
нива и да умее както да направлява процеса на обучение в групи, така и да отчита
индивидуалните различия и собствения темп на развитие на всеки един участник в учебния
процес. Нашите лектори умело демонстрират как се случва това с помощта на иновативните
форми и методи в процеса на обучението.
Към: Иновативни форми и методи в процеса на обучението

Професия „Учител“ актуални проблеми!!!
Лесно ли е да си учител в България?
Предизвикателство или изкуство е да бъдеш добър
учител? Какви са тайните на професията?

Раздел: Професия „Учител“  актуални проблеми

Проблемите
за
професионалната
характеристика
на
педагогическия труд и функциите на учителската професия са
само част от актуалните проблеми на темата. Учените говорят
за „информационен взрив, налагащ готовност не само за
рационален избор, но и за преобразуване и представяне на
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Водене на документация в работата на учителя

Професионален стрес

Какви са добрите практики във воденето на
документацията?
Как
да
се
справим
с
нововъведенията?
Съществува
цяла
наредба
касаеща
задължителната
документация, която трябва да се води от учителите и
училищата.
Изискванията към формата, съдържанието, и съхранението на
задължителната документация също се определя с държавното образователно изискване за
документите за системата на народната просвета и с други нормативни актове. Освен тези
нормативи, в темата на обучението се разглеждат и някои от найчесто допусканите грешки и
пропуски, както и начините за редуцирането им и добри практики във воденето на
документацията.

Какво

е

професионален

стрес? Опасен

ли

е?

Според NIOSH професионалният стрес е съвкупност от негативни
физически и емоционални реакции, които възникват при
несъответствие между изискванията на работата и способностите,
средствата
или
потребностите
на
работещия.
Дали
професионалният стрес е опасен не може да се отговори
еднозначно. Отговорът е поскоро “не”, ако служителят може да
управлява поне част от условията на труд, ако разполага с достатъчно социална подкрепа и
ако е добре възнаграден за полаганите усилия. Целта на нашите лектори е да докажат, че
когато служителят има усещането за контрол над ситуацията, стресът може да се окаже
мотивиращ, а не заплашващ.
Към тема: Професионален стрес

В този раздел се предлага и тема: Важни моменти при прилагането на промените
в новия закон за предучилищното и училищното образование и прилежащите му
стандарти (към темата).

Работа в екип
Нужен ли ни е екип? И за какво ни е нужен?

Към: Водене на училищна документация в работата на учителя

Инструменти за оценка и самооценка на дейността на учителя
Има

ли

надеждни

инструменти

за

оценка?

Учителското портфолио въведено като техника и практика за
оценяване и удостоверяване на учебните постижения може да служи
и за целите на професионалното диференцирано оценяване на
качеството на учителската дейност.
Найобщо професионалното портфолио на педагогическият специалист отразява постигнатите
компетентности, то е съвкупност от материали, отразяващи работата на преподавателя.
Портфолиото съотнесено към учителската професия е доброволно лично оценяване и
рефлексия – отразяване на професионалното израстване по време на продължителен процес,
подпомага атестирането и самооценяването.

В настоящата действителност, нагласите на хората често
могат да се свържат със страх и нестабилност по отношение на
професионалното им бъдеще. При такива ситуации принципът
на поединично спасяване не работи и на преден план излиза
необходимостта от обединяване на силите и ресурсите, за да
може
да
се
реагира
адекватно
на
предстоящите
предизвикателства.
Според речника MerriamWebster,
екипна работа означава "работа, свършена от няколко
сътрудника, като всеки от тях изпълнява определена част, но
всички подчиняват личната си изява на общата ефективност."
За това е нужен не един човек, а екип, с общи стимули, цел и
кауза. Нужни са водещи умения, които членовете на екипа да
развият, за да имат успех като ЕКИП. Не на последно място са
важни възможностите на т.нар. teambuilding, който освен
резултати предлага и възможности за снемане на стреса и
много забавни моменти.

Към: Инструменти за оценка и самооценка дейността на учителя
Към тема: Работа в екип
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• Технология на изготвяне и използване на интерактивни презентации за обучението по
различни дисциплини.

Тренингови форми на работа в училищната дейност
Какво е тренинг?
Интересни отговори на този въпрос са получени при
експеримент с мозъчна атака на родители и учители. Те са
отговорили, че тренингът е: "нестандартен начин за
общуване, ефективно взаимодействие, учиш се от другите,
изграждат се умения за работа в екип, положителни
контакти и взаимодействия, обмяна на информация,
провокира вниманието, развива въображението, свободно
изразяване на мнения, атмосфера на доверие между участниците и т.н." Ако вникнем
внимателно в същността на тези характеристики ще открием същността и на самия тренинг
– първо, че той е процес, второ, че има ярка връзка между цел и резултати, третооткроява се
единството между теоретично знание и практическо умение. И може да е забавен!!!

•

Работа с интерактивна дъска.

•

Приложение на информационни технологии при обучение на деца и ученици със СОП.

Към: Използване на електронни ресурси в образованието

Спортна психология
Спортна психология във всяко училище?
Сложните взаимоотношения между възприятията,
познанието и движенията представляват един сложен
за разрешаване пъзел. Движението е основна
характеристика на всички живи същества. Въпреки
че не сме найбързите, ние притежаваме богат
репертоар от движения.

Към раздел: Тренингови форми на работа в училищната дейност

Използване на електронни ресурси в образованието

Заедно с развитието на обществото се развива и
спортът.
Основна
тенденция
е
неговата
диверсификация.

Какво включват обученията?
Електронните образователни ресурси са универсално
средство за организация на технологичното обучение в
новата информационна среда. Чрез тях може да се
получи в разнообразна форма учебна и справочна
информация, да се организира процеса на усвояване на
знания, да се придобият умения и навици за
самостоятелна учебна и практическа дейност, ефективно
да се контролират резултатите от обучението.

Обученията са обвързани с нивото на подготовка на участниците и включват:

• Приложение на ИКТ в образованието, на дигиталните технологии във всички учебни
предмети. Основни възможности и методически решения за използване на дигитални
технологии и електронни ресурси.
•

Той не се свързва само с професионалния спорт и високото
спортно майсторство, а също така и с физическото възпитание и спорта в свободното време, с
организирания детскоюношески спорт, с оздравителната и възстановителна двигателна
активност. Разностранното развитие на спорта налага необходимостта и от диверсификация
на спортната психология. Психологическите потребности на различните сфери на двигателна
активност и спорт са специфични и спортната психология отговаря с адекватни програми,
подходи и методи на всяка от тях.
Програмата включва и акценти за здравословното хранене, необходимостта от движение и др.
и
е
подходяща
не
само
за
спортни
училища
и
заведения!!!
Към: Спортна психология

Формиране на основни умения за работа с бази от данни.

• Изготвяне на дидактически материали с Word или Exel за обучението по различни
дисциплини.
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Изнесени обучения

Примерни теми за обучения
*теми и акценти към темите могат да бъдат зададени спрямо нуждите по квалификационен
план на училището

Раздел: Агресия и агресивно поведение в училище
Тема 1. Дефиниция на проблема ”Агресия в училищна възраст“.
Разлика между тормоз, насилие и агресия. Прояви на детска агресивност. Стратегии за
справяне с агресивното поведение.

Тема 2. Методи за корекции на агресивното поведение.
Профил на агресивните деца. Усвояване на техники за справяне с агресията в
училищна среда. Видове агресивност във възрастов и полов аспект.

Тема 3. Девиантно поведение.
Диагностика на агресивно, конфликтно, наркоманно и/или поведение на алкохолно
зависимите, ранно забременяване и социално отчуждение. Обучаване на децата в
умения за разрешаване на конфликти.

Тема4. Справяне с проблемите на агресията в и извън училище при работа с
ученици, родители и учители.

Запишете се за изнесено обучение сега, за да се възползвате от
специалните оферти на нашите партньори!!! Ние ще организираме за вас
качествено обучение и приятна почивка в планината или на море!

*При интерес към тези обучения ще Ви бъде изпратена актуална информация с примерни
дестинации и цени за "Премиум пакети" за една/две или повече нощувки, с включени 
обучение, настаняване, допълнителни услуги на съответният хотел. При зададена дестинация
от Вас или конкретен хотел, имаме ангажимент да организираме обучение и да осигурим
максимално удовлетворяващ Ви вариант, съобразен с желанията на колектива Ви и бюджета.
В случай, че желаете сами да организирате настаняването, а ние да осигурим лектор по
предпочитаната тема, може да разгледате каталожните цени за обучения на място в учебното
заведение.

Агресията като регистър от поведения, насочен към нанасяне на вреда на другия и на
себе си. Вродена, инстинктивна, неволева агресия. Разрешаване на конфликти, методи
и стратегии за справяне с проблемите в и извън училище при работа с ученици,
родители и учители.

Тема 5. Как Спортната психология може да ни помогне при справянето с
агресията при учениците?

Раздел: Прояви на тормоз в училище
Тема 1. Прояви на тормоз в училище.
Дефиниция на проблема за тормоза в училище и училищната политика за справянето
му. Формиране на емоционална интелигентност у учениците.

Тема 2. Превенция на проявите на тормоз.
Превенция на проявите на тормоз между учениците и към учителите в училище.
Усвояване на психологически модели на поведение за управление на сложни, критични
и екстремни ситуации.
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Тема 3. Тормозът в училище. Методи за оценка.
Какви са формите на тормоз. Как да идентифицираме основните характеристики на
тормоза в дадено училище: честота, форми, „горещи“ точки в училище, основни канали
за комуникация и тяхната ефективност, статуси на потенциалните участници, реакции
на тревожност и безпокойство по повод на тормоза, както и възможни действия при
случай на тормоз.
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Тема 1.6 Подпомагане на учителският растеж
Подсигуряване на среда за развитие и професионално израстване на персонала, според
силните страни на всеки един учител. Иновативна литература. Изграждане на скала за
неофициални оценки при постигане на успех или предложение за подобрение.

Тема 1.7. Собствен профил и стил, на учителите, за справяне в конфликтни
ситуации.
Комуникация и емпатия – различната гледна точка. Ефективни техники за
комуникация. Групова динамика – принципи и роли. Изменение на човешкото
поведение в група. Защо аз не съм аз, когато съм в група. Въвеждане и приемане на
иновациите в преподаването. Насърчаване и подпомагане на учителксия разстеж.

Раздел: Изграждане на ефективна училищна среда
I. Ефективна училищна среда
Тема 1.1. Ефективна училищна общност. Начин за промяна на средата
Изграждане на визията и мисия на училището. Как да включим и осигурим общи
дейности за всички учители, членове на общността, членове на настоятелството,
ученици в инициативи, дейности подпомагащи учебната среда, възпитателният процес
и училищната култура. Изграждане на гъвкава среда за комуникация и събиране на
обратни връзки. Политика на отворените врати.

Тема 1.8. Съвременни стратегии на взаимодействие между семейството и
училището.
Успешни модели за партньорство. Технология на взаимоотношенията. Умения/модели
за справяне в конфликтни ситуации. Преодоляване на комуникационните бариери.
Поведенчески модели за изграждане на учителски авторитет.

Тема 1.9. Социални умения в педагогическата практика

Тема 1.2. Стратегии за изграждане на ефективна училищна среда

Приложение на видовете социални умения при взаимодействието с ученици, родители
и колеги. Видове общуване. Принципи на общуването между преподаватели, обучаеми,
родители. Формулиране на проблеми и въпроси. Информационна верига.

Техники за успех при работа с целият персонал всеки е важен. Екипна работа.
Стратегия за насърчаване развитието на иновативността на
учителите. Творчески
класни стаи, индивидуални изяви. Осигуряване на среда за растеж на идеи.

Тема 1.3. Стратегии за позитивно училищно общество
Изграждане на положителна среда, признаване на културните различия. Техники за
успех: Осигуряване на среда за надграждане на компетенции на учителите, с които да
покрият нуждите на различните ученици (включително компетенции за управление на
конфликти).

II. Управление на дисциплината в класната стая. Организация на
учебния процес.
Тема 2.1. Организация на учебния процес
Мениджмънт на класа. Ефективно класно ръководство. Успешно приложение на
поведенчески модели за изграждане на учителски авторитет. Активно слушане и
проактивно говорене. Как да накараме учениците да ни чуят, а не просто да слушат.

Тема 1.4. Стратегии за осигуряване на оптимално време за учене в училищна
среда
Осигуряване на
време за изучаване на учебният материал и покриване на
нормативните изисквания. Контролирана учебна среда и посещаемост. Проблемни
ученици, минимизиране на прекъсванията на учебния процес. Екипна подкрепа и
съгласуваност на преподаването.

Тема 2.2. Стратегия за насърчаване на продуктивността в класната стая
Изграждане на комуникационна политика, която създава връзка с обществеността.
Осигуряване на ресурси и материали, според нуждите и идеите на учителите. Спокойна
работна среда. Прилагане на иновативни техники на преподаване. Създаване на
процедура за решаване на проблемите и подаване на заявки за необходимите ресурси по
дисциплини.

Тема 1.5. Стратегия за насърчаване на сътрудничеството между учителите
Отборен дух и оценка на всеки един от персонала за постигнати резултатиучители,
администрация, помощен персонал.
Ролята на екипа за постигнатите
успехи.
Осигуряване на регламентирано време за комуникация, споделяне на притеснения,
идеи, инициативи и успехи. Създаване на инициативи само за персонала, които целят
сплотяване на колектива.
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Тема 2.3. Институционално взаимодействие и споделена отговорност
Какви са съвременните стратегии за взаимодействие между семейството и училището?
Успешни модели за партньорство. Работа с родители за повишаване на родителския
капацитет  изграждане на умения за общуване с децата и учителите, въвеждането им
в училищния живот.
17
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Тема 2.4. Управление на дисциплината в класната стая.
Ефективно разрешаване на проблеми в няколко стъпки. Постигане на удовлетвореност.
Конструиране и запазване на нормативните и комуникационни структури в
ученическия клас, както и за уменията му да осъществява ангажирано включване на
учениците в обучението. Успешно приложение на поведенчески модели за изграждане
на учителски авторитет. Контролирана учебна среда и посещаемост. Проблемни
ученици, минимизиране на прекъсванията на учебния процес.

III. Мотивация за учене. Фактори и модели

IV. Стимулиране на когнитивни способности у учениците – памет,
въображение, логическо мислене и др.
Тема 4.1. Инструменти за оценка на потребностите и постиженията на
учениците
Тест и анкетен метод като инструменти за оценка на постиженията на учениците.
Стратегии и методи за постигане на резултати в учебната дейност.

Тема 4.2. Извънкласни, творчески и изследователски дейности като методи за
стимулиране на когнитивни способности у учениците

Тема 3.1. Мотивация за учене
Дефиниция. Повишаване на мотивацията на учителите и учениците за изграждане на
принадлежност и идентификация. Значение на мотивацията на работното и учебното
място.

Тема 3.2. Повишаване на мотивацията за учене
Техники, фактори и мотивационни модели. Умения за критикуване  конструктивна
критика и мотивационна критика. Йерархия на потребностите.
Мотивирано и
немотивирано поведение – причинаследствие. Изграждане на мотивационни канали и
развиване на умения в учениците за устойчивост на усвоените знания и умения.

Тема 3.3. Методи за създаване на положителна перспектива
Обучението разглежда подходи за мотивация, избор на мотивационна техника в
зависимост от характера на групата, начините за достигане на ангажираност, методи за
пречупване на маса и създаване на устойчиви звена за изграждане на трайни
комуникационни канали и генериране на положителни резултати. Техники за
изграждане на емоционални връзки (трансферни канали). Методи за създаване на
положителна перспектива.

Тема 3.4. Мотивация изградена на основата на социална и
интелигентност

качествена подготовка

емоционалната

Защо трябва да развиваме тези типове интелигентност в учениците? Методи за
мотивация чрез използване на SIEI лидерство, изграждане на знания и умения от нов
тип, използвайки техниките за изграждане на SIEI. Техники за мотивация и
изграждане на самомотивациионни умения в учениците. Методи за създаване на
последователи. Създаване и запазване на позитивна среда и ефективни мотивирани
звена.

Разработване на стратегии за работа с учениците според индивидуалните им
способности, влечения и таланти. Съзнателна и целенасочена учебна работа –
стратегии за постигане на успех и адекватни правила за работа.

Тема 4.3. Съвременни и иновативни преподавателски техники за
стимулиране на логическото мислене, въображението и паметта у учениците
Особености в когнитивното функциониране на учениците – как те възприемат,
обработват, запомнят, мислят, преживяват и използват получената отвън информация.
Интерактивни методи за усвояване на сложен и труден за учениците учебен материал.

Тема 4.4. Ролята на самостоятелната работа в обучението по „Околен свят“
Съставяне на подходяща методика в работата обобщени изводи и препоръки; как да да
се изследва ролята на самостоятелната работа в процеса на обучение. Създаване на
условия за изграждане на самостоятелност, активност и инициативност у децата.

Раздел: Диагностика и работа с ученици с различна степен на
обучаемост. СОП
Тема 1. Диагностика и работа с ученици с обучителни затруднения и с
различна степен на обучаемост.
Разпознаване на обучителни затруднения и комплексна подкрепа на ученици с
обучителни трудности. Креативни стратегии, методи и подходи за успешна работа с
деца с различни характеристики. Как да предложим индивидуална и комплексна
подкрепа на деца с обучителни затруднения?

Тема 2. Работа с деца със специфични образователни потребности
Диагностика и работа с деца със специфични образователни потребности. Работа с деца
със СОП. Подходи, методи и стратегии за индивидуална и комплексна работа.
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Тема 3. Приложение на информационни технологии при обучение на деца и
ученици със СОП
Възможно ли е приложение на информационни технологии при обучение на деца и
ученици със специални образователни потребности? Теоретична и практическа
подготовка за приложение на информационните технологии, с цел подобряване
достъпа до образование и улесняващи обучението на деца и ученици със СОП.
Формиране на умения за работа с вградените средства на операционната система
Windows, подпомагащи достъпа до компютърните системи, така и умения за изготвяне
на електронни учебни материали за реализиране на различни дидактически задачи и
ситуации.

качествена подготовка
Раздел: Иновативни форми и методи в процеса на обучението
Тема 1. Съвременни ресурси за обучение
Интерактивни практики на обучение. Актуални модели на интерактивно обучение в
педагогическата практика /учебен спор, работа по проект, ролеви игри, работа в екип,
шоупрограма и др./.Умения за разработване и прилагане на методически модели за
работа в час чрез използване на иновативни техники/интерактивни методи,
самостоятелно или в съчетание с традиционните и наличните ресурси.

Тема 2. Успешно преподаване чрез себеутвърждаващо поведение
Потребности и способности на личността за саморазвитие. Бързи стратегии на
преподавателя. Система на различните гледни точки на преподавател и учащ.
Наблюдение, анализ и направление на процеса на обучение спрямо индивидуалните
различия или в група. Развитие на учебния процес с помощта на иновативни форми и
методи на обучение.

Раздел: Мултикултурна среда
Тема 1. Работа в мултикултурна среда
Смесената група – модел за социална и образователна интеграция на ученици от
различни възрасти и етноси в образователната институция. Насърчаване интеграцията
на ромите. Прилагане на активни методи на преподаване за оптимизация на
когнитивното функциониране в процеса на обучение в мултикултурната образователна
среда.

Тема 3. Използване на интерактивни методи и елементи на неформалното
образование
Тема 4. Стратегия за въвеждане на иновации в преподаването
Свобода при избора на техники или методи за преподаване, които да бъдат ефективни
в рамките на класната стая. Положителна подкрепа за различните стилове на
преподаване.
Надграждаща квалификация според нуждите на всеки един от
персонала.
Разнообразие и прилагане на различни стилове от педагогиката.
Прилагане на наученото в и извън училищна среда.

Тема 2. Етнокултурна социализация в училищна възраст
Как да помогнем на учениците да преодолеят негативните културни нагласи? Оценка
на ценностите, които са в основата на знанията.
Ефективна комуникация и
сътрудничество, улесняващи преодоляването на предразсъдъците и стереотипите от
различно естество. Отношение на учители и ученици към различни етнически групи.
Как да развием положителни расови и етнически отношения?

Тема 5. Формиране на предприемачески умения на учители в начален и
прогимназиален етап
Дефиниция за предприемачество в училище като възможност за придобиване на
икономическа грамотност и предприемаческа култура. Какво са: финанси, бюджет,
облик на компания, бизнес комуникации (общуване, и учене в действие) и др.
Ефективно презентиране на проблема за мястото на парите в съвременния свят. Как да
„възпитаме“ предприемач по схемата: играобучениебизнес (изследователство,
откривателство, роли в бизнеса, генериране на идеи). Работа в екип, успешно лидерство
и управление на време и задачи – формиране на икономическа култура  създаване на
ценности, бизнес знания и умения и комуникации (учене чрез опита). Как да
презентираме успешно на учениците значението на предприемачеството в идеи и
стратегии за успешна реализация в живота. Поставяне и постигане на цели. Създаване
на проект за „бизнес“. Осъществяване на идеи. Развиване на „малък бизнес” с
адаптирани икономически познания и механизми (сюжетни, ролеви и симулативни
игри). Бизнес „по детски”.

Тема 3. Работа с родители
Повишаване на родителския капацитет  изграждане на умения за общуване с децата и
учителите, въвеждането им в училищния живот. Как да работим със семейства от
ромски произход за постигане на успех на децата им в училище? Стратегия за
превенция и намаляване на дела на отпадащите и преждевременно напусналите
образователната система. Методи за задържане на децата в училище. Адекватни
правила за работа и поведение в образователната среда.

Тема 4. Девиантно поведение
Агресивно поведение, конфликтно поведение, наркоманно поведение, поведение на
алкохолно зависимите, ранно забременяване и социално отчуждение. Особености в
когнитивното функциониране при девиантно поведение  възприемане, обработване,
преживяване и използване на получената отвън информация.

Тема 6. Спортът като инструмент за социализиране на учениците.
Как да провокираме интерес?
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Раздел: Професия „Учител“  актуални проблеми
I. Професия „Учител“
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Тема 2.2. Създаване, интегриране
изследователската работа на учителя.

и

оформяне

на

документи

в

Тема 2.3. Важни моменти при прилагането на промените в новия закон за
предучилищното и училищното образование и прилежащите му стандарти

Тема 1.1. Професия „Учител“

Проблемни области в закона, които изискват допълнително изследване и разяснения;
комуникиране на стандартите към закона; атестиране на учители и други
педагогически специалисти; квалификация и кариерно развитие; учебен план;
учебници и учебните помагала; валидиране на знания, умения и компетентности;
организацията на дейностите в училищното образование и др. Забележка: цените са
различни от каталожните. За информация: отдел «Семинари».

Актуални проблеми на пазара на труда в България. Трудовоправни отношения.
Организация на трудовия процес. Комуникациите при изпълнение на трудовата
дейност.

Тема 1.2. Текучество
Стратегия за превенция и намаляване на дела на напусналите образователната
система учители. Стратегия за превенция и намаляване на дела на отпадащите и
преждевременно напусналите образователната система ученици.

III. Инструменти за оценка и самооценка дейността на учителя

Тема 1.3. Здравословни и безопасни условия на труд в училище
Безопасност на ученика. Превенция на рискове. Травми и злополуки при деца.
Обучение в адекватно поведение при бедствия и аварии.

Тема 3.1. Инструменти за оценка.
Портфолио, проучване на нагласите на учениците, анкети и др. Професионалното
диференцирано оценяване на качеството на учителската дейност. Вербално и
невербално поведение. Инструментариум за проучване на потребностите на учениците.
Анкети, чек листове, тест и др.

Тема 1.4. Безопасност на движението по пътищата
Методика на преподаване.

Тема 1.5. Здравословни и безопасни условия на труд

/ЗБУТ/.

Обучението е задължително за следните категории длъжностни лица по ЗБУТ:

•

1. Лица провеждащи инструктажите;

•

2. Лица по чл. 24 от ЗЗБУТ;

•

3. Членове на КУТ/ГУТ.

Всеки преминал курса, ще получи поименен сертификат, валиден пред Инспекцията по труда
и всички други организации и държавни институции. Обученията се организират с конкретни
дати в гр. София. За поголеми групи на място във вашият град. Цените са различни от
каталожните за педагогически екипи. За информация — контакти/отдел „Семинари“.

II. Водене на училищна документация в работата на учителя

Тема 3.2. Самооценка на дейността на учителя.
Ниво на претенции. Учителско портфолио – самопрезентация и самооценка за
оценяване и удостоверяване на учебните постижения. Вербално и невербално
поведение на учениците. Методи и техники, като надеждни инструменти за оценка на
работата на преподавателя.

IV. Професионален стрес
Тема 4.1. Овладяване и контрол на професионалния стрес.
Управление на емоциите. Как се справяме със стресът в учителската професия?
Управление на условията на труд, социална подкрепа и възнаграждения. Контрол над
ситуацията в образователна и работна среда.

Тема 4.2. Управление на професионалния стрес в училищна среда.
Какво е емоционално прегаряне при учителите? Бърнаут. Стратегии за справяне със
синдрома „Бърнаут“. Контрол над стресови ситуации. Как да превърнем стреса е
мотивиращ. Текучество.

Тема 2.1. Задължителна училищна документация.
Водене на дневник. Електронен дневник. Теоретична и практическа подготовка.
Учителско портфолио – самопрезентация и самооценка. Видове образователно
портфолио според носителя, предназначението си – хартиено, електронно, селектирано
и др.
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Раздел: Работа в екип
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III. Tиймбилдинг и сплотяване на екипи
Тиймбилдингите, които организираме са плод на съвместната работа на психолог,
специалист човешки ресурси, нашите треньори и лектори. Тема може да зададете Вие
спрямо нуждите на екипа Ви или съвместно с нас спрямо необходимостите на
участниците. Могат да бъдат проведени на открито по време на изнесено обучение,
самостоятелно или др., или на закрито на място в учебното заведение или осигурена от
Вас зала. Могат да бъдат още състезателни, според сезона или творчески.

I. Работа в екип
Тема 1.1. Работа в екип.
Методически обединения, междупредметни връзки и извънкласни форми. Екипна
дейност. Лидерство и екипна организация в училище. Мониторинг при изпълнение на
задачите.

Тема 1.2. Усвояване на психологически модели за ръководене на екип.
Принципи при формиране на екипи за изпълнение на определена дейност.
Организация на работата в екипа – разпределение на задачите, взаимодействие,
разпределени отговорности. Мониторинг при изпълнение на задачите.

Раздел: Използване на електронни ресурси в образованието
Тема 1. Иновативни дигитални технологии.
Приложение на дигиталните технологии във всички учебни предмети. Основни
възможности и методически решения за използване на дигитални технологии и
електронни ресурси. Работа с онлайн приложения. Основни параметри.

Тема 1.3. Екипът  постигане на обща ефективност
Екипът – общи стимули, цел и кауза. Какви са необходимите водещи умения на всеки
член на екипа, за да е успешен и непрестанно развиващ се. Как успешната екипна
дейност е свързана със снемането на стреса на работното място. Стратегии за постигане
на ефективна екипна среда.

Тема 2. Работа с интерактивна дъска.
Работа с интерактивна дъска и приложение в учебния процес.

Тема 3. Приложение на ИКТ в образованието.
Формиране на основни компютърни умения за работа с конкретни информационни
технологии. Същност, проблеми и тенденции при електронното обучение. Възможност
за използване на някои съвременни електронни ресурси при преподаването на
предметите.

II. Тренингови форми на работа в училищната дейност
Тема 2.1. Емоционалната интелигентност
Тренинг за успешна реализация в работата и живота.

Тема 4. Формиране на основни умения за работа с бази от данни
Създаване и интегриране на документи – текст, таблици, слайдове, графични
изображения и др. Представяне на основни възможности и дейности.

Тема 2.2. Тренинг за работа в екип
Роли и типове характери в екипа. Проблеми в екипа и решаването им. Директорът 
ключова фигура за ефективно работещ екип.

Тема 2.3. Симулационен тренинг за усвояване на специализирани лидерски и
комуникативни умения.
Тема 2.4. Тренинг за практическо обучение на ученици /или родители/,
ролеви игри и др.
Тема 2.5. Тренинг за усвояване на умения за взимане на решения. Лично
поведение и поведение на участниците в екипа.
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Тема 5. Изготвяне на дидактически материали с Word за обучението по
различни дисциплини.
Теоретична и практическа подготовка за оформяне на структурните елементи на
документи с Word; работа с дълъг текст; вмъкване и позициониране на изображения,
художествено оформяне на текст; създаване на таблици, диаграми, формули,
формуляри и др.

Тема 6. Изготвяне на дидактически материали с Excel за обучението по
различни дисциплини.
Теоретична и практическа подготовка за изготвяне на таблична информация и нейното
графично интерпретиране. Формират се умения за работа с данни от различен тип, за
използване на формули и вградени функции, възможности на Excel за изграждане на
бази от данни и др. Представят се идеи за изготвяне на учебни материали за обучението
по ИТ, по дисциплините от природоматематическия цикъл, за административни
дейности и др.
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качествена подготовка
Тема 7. Технология на изготвяне и използване на интерактивни презентации
за обучението по различни дисциплини.
Практически курс за формиране на умения за проектиране и създаване на
мултимедийни презентации чрез използване на разнообразни информационни обекти
(текстове, снимки, рисунки, диаграми, таблици, видеоклипове, музикални файлове), за
различни типове уроци в обучението. Представят се идеи за реализиране на
интерактивност в обучението чрез използване на компютърни презентации.

качествена подготовка
Продължителност
пакети/цени/

Тема 9. Приложение на информационни технологии при обучение на деца и
ученици със СОП.
Темата е подходяща за ресурсни учители и учители от различни специалности и
степени, които проявяват интерес към проблематиката. Курсът включва теоретична и
практическа подготовка за приложение на информационните технологии, с цел
подобряване достъпа до образование и улесняващи обучението на деца и ученици със
СОП. Чрез практическата подготовка се формират както умения за работа с вградените
средства на операционната система Windows, подпомагащи достъпа до компютърните
системи, така и умения за изготвяне на електронни учебни материали за реализиране
на различни дидактически задачи и ситуации.

Забележка: Предложените курсове от раздел: «Използване на електронни ресурси в
образованието» могат да се организират и проведат с хорариум от 8 или 16 учебни часа
(един или два дни), в зависимост от потребностите и възможностите на желаещите.
Обучението започва при събрана група от 15 и повече човека.

Раздел: Спортна психология. Здрав дух  здраво тяло!
(темата може да се адаптира и за ученически групи)
Тема 1. Как Спортната психология може да ни помогне при справянето с
агресията при учениците?

Тема 3. Психология на спортния отбор
Обект, предмет, задачи, проблеми на Спортната психология. Психологически
характеристики на спортната дейност. Връзката с другите науки. Психически
състояния на спортиста. Личност на спортиста. Темперамент и спорт. Ръководство на
отбора.

специализираните

обучения

и

Големина на
групата:

Хорариум/цена в
лева

Хорариум:/цена в
лева

О,5 кредита

16-20 участника

4
учебни часа/40.00

6
учебни часа/43.00

8
учебни часа/46.00

21-26 участника

4
учебни часа/38.00

6
учебни часа/41.00

8
учебни часа/46.00

27-36 участника

4
учебни часа/36.00

6
учебни часа/39.00

8
учебни часа/46.00

37-50 участника

4
учебни часа/34.00

6
учебни часа/37.00

8
учебни часа/46.00

8+8

16

учебни
часа/58.00

учебни
часа/80.00

за големи групи
цените подлежат
на коментар

Удостоверение
за един кредит
се издава при:

*Цените са за обучение на място /в учебното заведение/ и включват:
• комплект обучителни материали  папки и химикалки, учебни материали,
рекламни сувенири /където е приложимо/.

•

сертификат за успешно преминато обучение, за някои от обученията ИЧР издава
държавно удостоверение за завършена част от професия.

•

кафе пауза за над 4 часови обучения.

*По време на някои тренинги и обучения, всеки участник получава самооценъчна
методика, чрез която ще има възможност сам да определи мястото, ролята и/или
състоянието си, в зависимост от темата на тренинга/обучението.
Например: ако темата е „Професионален стрес“, то всеки участник ще може да види
какво е нивото му на стрес в момента. Резултатите не се обсъждат колективно.
*Важно е предварително да заявите желанието си за тази диагностика.
Забележки:

*За групи под 15 или над 50 участника цените са по договаряне.
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ценови

Обучения с 1 кредит:

Тема 2. Спортът като инструмент за социализиране на учениците
Как да провокираме интерес? Дихотомия на физическата култура и психология. Ползи
и преимущества на движението и здравословното хранене.

на
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