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ЕДНОДНЕВНИ ОБУЧЕНИЯ 

по темите: 
 
ПЪРВИ МОДУЛ: ПОДХОДИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА АГРЕСИЯ В УЧИЛИЩЕ 
Цел на тренинга: запознаване с методи за работа с класа, които ще научат учениците да: 

 разпознават проявите на своята агресия 
 да усвоят нови модели на поведение 
 общуват без агресия 
 реагират адекватно на конфликтни ситуации 

 
 
ВТОРИ МОДУЛ: СТРАТЕГИИ ЗА МОТИВИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 
Цел на тренинга: запознаване със стратегии и развиване на умения за мотивиране на учениците.  
Акценти: 

 Йерархия на мотивите и стратегии за мотивиране по Р. Дилтц  
 Особености на мотивирането по възрасти 
 Позитивна и негативна мотивация – възможности и ограничения 
 Техники за мотивиране на учениците 

 
 
ТРЕТИ МОДУЛ: РАБОТА С РОДИТЕЛИ 
Цел на тренинга: усвояване на нови комуникативни модели, които ще дадат възможност на 
участниците да: 

 преодолеят бариерите в общуването с родителите 
 бъдат максимално добре разбрани, убедителни и авторитетни  в контакта с родителите  
 печелят доверие и да мотивират за съвместна работа 
 се справят по-успешно в конфликтни ситуации 

 
 
ЧЕТВЪРТИ МОДУЛ: МАЙСТОРСТВО В КОМУНИКАЦИЯТА – за педагози  
Цел на тренинга: развиване на допълнителни умения за успешна комуникация с ученици и 
родители. Акценти: 

 Вербални и невербални стратегии за изграждане и отстояване на авторитет 
 Техники за управление на аудиторията 
 Ролеви позиции в общуване с „трудни” събеседници („провокатор”, „манипулатор” и др.) 

 
 
ПЕТИ МОДУЛ: ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА КОНФЛИКТИ В УЧИЛИЩЕ 
Цел на тренинга: развиване на умения за конструктивно решаване на конфликти в училищна среда 
Акценти: 

 Оценка на конфликтната ситуация 
 Модели на поведение провокиращи конфликт и подходи към тях 
 Избор на стратегия при конфликт между ученици 
 Използване на теорията на Е. Бърн за справяне в конфликтна ситуация с родител 

 
 
ШЕСТИ МОДУЛ: ПРОФЕСИОНАЛЕН СТРЕС И СЪХРАНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ 
Цел на тренинга: развиване на умения за справяне с професионалния стрес и “емоционалното 
прегаряне”.  Акценти:  

 Същност и етапи на професионалния стрес 
 Сигнали и характеристики на “емоционално прегаряне” 
 Методи и техники за съхранение на учителите 
 Техники за релаксиране и намаляване на напрежението 
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СЕДМИ МОДУЛ: ТРЕНИНГ „АНТИ-СТРЕС”  ЗА УЧИТЕЛИ 
Цел на тренинга: развиване на умения за овладяване на негативните последици при работа под 
стрес.  Участниците ще научат как:  

 да „отворят психологически чадър” или техники за психологическа самопомощ при стрес 
 да „не носят служебните проблеми в къщи” или умения за поставяне на граници 
 да „не ги изчерпва професията” или упражнения за подобряване на настроението и съхраняване 

на самооценката 
 

ОСМИ МОДУЛ: РАЗВИВАНЕ НА ЕКИПНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (Team Building) 
Цел на тренинга: повишаване на ефективността на екипните взаимоотношения в учителския 
колектив. Акценти: 

 Етапи на развитие и критерии за ефективно взаимодействие в екипа  
 Игрови техники за повишаване нивото на доверие и сплотяване на колектива 
 Позиции, роли и йерархия в екипа, ресурси за справяне в криза 
 Развиване на умения за сътрудничество и съвместна работа 

 
 
 

 

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА ОБУЧЕНИЕ: 
 

ТАКСА 
Такса за един обучаем за модул: 60 лв.  
При заявка за две и повече обучения се ползва намаление от 10% - 54 лв. за един обучаем.  
 
 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ 
Продължителност на всеки от модулите: 16 учебни часа с право на един квалификационен 
кредит, които включват присъствена и дистанционна част.  
 
Възможност за провеждане на място и изнесено. Датите на провеждане се договорят 
допълнително.  
 
 
ФОРМАТ НА ГРУПАТА 
Група от минимум 15 участника 
Максимален брой участници в една група: 25 
 
 
МОДЕЛ НА РАБОТА:  
Обученията са интерактивни с използване на  дискусии, работа в малки групи, ролеви игри, 
кратка лекция, арт-техники, техники за релаксация  и други съвременни методи.  

 
 
Всеки участник получава УЧЕБЕН МАТЕРИАЛ И УДОСТОВЕРЕНИЕ 
 

 
За допълнителна информация и записване:  
тел. 02/ 97 97 040, 0888 67 81 30, 0887 98 33 94 

e-mail: fsc04@abv.bg 
                                   www.centarpliska.com  
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