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Институт за прогресивно образование (ИПО) създаде платформата УЧИЛИЩЕ ЗА УЧИТЕЛИ, за да 
предостави на педагогическите специалисти в България богата палитра от обучителни програми 
по актуални за съвременното образование и начин на живот теми. 

Обучителните програми са вписани в ИРОПК на МОН и дават съответните квалификационни 
кредити, а обучителите ни са с богат и дългогодишен опит в обучаването и изграждането на 
умения. ИПО е сертифицирана организация по ISO 9001:2015. 

 

ФОРМИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 

Обучението по всяка програма се основава на концепцията за учене чрез преживяване и опит. 
Процесът на общуване обединява преживяването и знанието, ума и емоциите. Всички учители 
имат своя уникален опит, често са автори на уникални подходи, комбинират редица методи в 
търсене на ефективни решения. Редуването на теоретична с практическа работа в процеса на 
обучението помага на учителите да оценят своите усилия по позитивен начин, осигурява 
възможност за упражняване и прилагане на придобитите знания, за развиване на творческото 
мислене, мотивация за екипна работа и прилагане на иновации в процеса на организиране на 
ученето. Теорията в процеса на обучение се използва като стимулен и организационен момент, в 
който се актуализира и надгражда уникалният опит на всеки учител. Водещи методи са всички 
интерактивни методи, подбрани спрямо целта на всяка конкретна работна сесия.  

Обучителните програми комбинират дистанционна и присъствена част. Те се организират в 
различни комбинации, с които целим да отговорим на потребностите на конкретни групи за всяко 
обучение. Съотношението присъствената към дистанционната част е най-често 50:50. 
Продължителността на обучението в академични часове съответства на 1, 2 или 3 
квалификационни кредити.  

Дистанционната част се използва за самоподготовка и работа с обучителни материали, 
предоставени от обучителя. В зависимост от конкретния начин на организиране на обучението, тя 
може да бъде преди и/или след присъствената част. Дистанционната част е свързана с изпълнение 
на конкретни задачи, които се документират с попълване на онлайн формуляр с въпроси или други 
подходящи форми за удостоверяване на работата с разбиране. 

Присъствената част се провежда на място, изнесено или онлайн синхронно присъствено в 
електронна среда. За всяко обучение се изготвя съответната програма по дни и часове, като 
съответния брой академични часове се разпределя в различен брой дни в зависимост от формата 
на организиране на конкретното обучение. 
 

НАЧИН НА ЗАВЪРШВАНЕ НА ОБУЧЕНИЯТА 

Всички форми на обучения завършват с практическа задача, защита на проект или друга 
подходяща форма, която може да бъде индивидуална или групова в зависимост от формата на 
конкретното обучение. Успешно завършилите участници получават удостоверение, което дава 
съответния брой кредити. 
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О Б У Ч И Т Е Л Н И    П Р О Г Р А М И 

Програма 1: JUMP Мath - иновативна система за преподаване на математика 

 

 
 

КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 2  
 

JUMP Мath (Junior Undiscovered Math Prodigies - Млади неоткрити математически таланти) е 
иновативна система за обучение по математика, създадена от екип канадски математици и 
когнитивисти. Системата позволява да се развият математически умения у всяко дете, придава 
динамика на учебния час, гарантира разбиране на материала от всяко дете, а децата получават 
подкрепа във всеки един момент, не се страхуват да опитват, да грешат и имат повишена 
мотивация да учат. 

Програмата JUMP Math осигурява на учителите умения за прилагане на подхода на “guided 
discovery“ или „насочено откривателство“, като им позволява да адаптират урока към нивото на 
разбиране на своите ученици. Учебните материали по JUMP Math осигуряват подробни 
разработки на уроците, подходящи за групова и индивидуална работа, стратегии за проверка на 
разбирането и на знанията, техники за диагностициране на бариерите и различни подходи за 
преодоляването им. Учителите, преминали през обучението подобряват своите педагогически 
нагласи и умения и обогатяват знанията си за прилагане на нова методика по математика. 
Изследване на резултатите на учениците по JM показва по-ниско ниво на тревожност към 
математиката, по-високи нагласи за полезност на математиката в бъдеще и по-висока увереност, 
че могат да се справят с математиката. След обучението участниците ще могат да прилагат JUMP 
Math в различни форми на учебна организация от ПГ до 5 клас и да използват учебните материали 
по JUMP Math с подробни сценарии на уроците, подходящи за групова и индивидуална работа. 
Учебните материали по JUMP Math се разработват, издават и разпространяват от Института за 
прогресивно образование. 

ОБУЧИТЕЛИ: ОЛГА ТРАЯНОВА, ЕЛЕНА ГЕНЧЕВА, МЛАДЕН ВЪЛКОВ 
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Програма 2: CinEd – Кинообразование в училище 

 
 
КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 2  

CinEd e дългосрочна програма, чиято основна цел е повишаване визуалната култура на учениците 
на възраст от 7 до 19 години. Базирана на кинематографичната визия чрез старателно подбрани 
кинообразци, анализирани от професионалисти в областта на киното, тя е напълно достъпна за 
учителите и техните ученици. За тази цел създадохме обща педагогика на базата на колекция от 
европейски филми, представящи различните държави, участващи в проекта. CinEd и идеята за 
кинообразование в училище се вписват като иновативен педагогически инструмент, който 
формира различен и критичен поглед към визуалната среда, която ни заобикаля и влияе върху 
възприятията ни.  

Предлагайки тази дейност, учителите поставят началото на вертикален процес, в който повишават 
мотивацията на учениците, свикнали с употребата на образи под различни форми. По този начин, 
те катализират определен интерес, обогатявайки познанията на младежите и развивайки своите 
собствени в процеса на откриване, гледане, споделяне и анализиране на филмите, които проектът 
предлага.  

Европейската програма за кинообразование CinEd съвместява културни и образователни аспекти, 
тъй като в основата му стои работата с кинопроизведения и поднасянето им по подходящ 
образователен начин на публиката от ученици в три възрастови групи. Той осигурява 
преференциални условия за прожекции в класната стая, чрез освободени от права филми и 
педагогически материали, разработени от европейски експерти. 

Обучението ще създаде благоприятна възможност за конкретна работа с учениците, без да са 
нужни предварителни познания в областта на киноезика, поставяйки по интуитивен начин 
основите на анализа на киноезика, който да бъде надграждан чрез теория и практика, чрез игри и 
упражнения. 
 
ОБУЧИТЕЛИ: РАЛИЦА АСЕНОВА, ДАНИЕЛ СИМЕОНОВ 
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Програма 3: Ангажиране на ученици в час и позитивно образование 

 
КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 3 

Обучението цели да повиши ангажираността на учениците в час и да създаде атмосфера на 
позитивни взаимоотношения, базирайки се на световно доказани практики, като Love and Logic 
TM, идеите на Тим Бърнс и сър Кен Робинсън. Обучението представя концепцията за позитивно 
образование и дава богат набор от практики и идеи за интервенции. Повечето учители правят 
успешни стъпки в посока решаване на трудностите, свързани с управлението на процеса на учене 
и взаимоотношенията, но има и много трудности. Фокус на програмата са важни аспекти от 
позитивното образование, осигуряващи подкрепа на педагозите за справяне с предизвикателства 
в ежедневната работа. Чрез подходящи методи се обсъждат проблемите, свързани с 
ангажирането и поддържането на интереса на учениците в процеса на учене. Акцент са и 
решенията, които могат да бъдат приложени и с стратегии за осъществяването им.  

Чрез практически упражнения учителите придобиват компетентности за:  
- прилагане на практики за ангажиране на учениците в началото и края на часа, практики за смяна 
на фокус или управление на вниманието на учениците при възникнали дисциплинарни въпроси;  
- използване на подходите на ангажиране на ученици за справяне с проблемите без стрес чрез 
кратка работилница по световно призната техника за справяне с трудни ученици Love and Logic. 

Предвижда се всеки педагог да получи комплект с инструменти и практики (игри, работни листа и 
упражнения от методите на Ангажиране на ученици). 

Обучението цели да повиши компетентността на педагозите да ангажират учениците в час, както 
в учебния и академичен процес, така и в решаване на проблеми, свързани с дисциплината и 
взаимоотношенията. Тъй като това може да бъде труден преход, обучението се фокусира върху 
изграждане на план стъпка по стъпка за реализирането му без сътресения и чрез адаптиране на 
практики за съответния контекст, в който педагозите преподават. 

ОБУЧИТЕЛ: ОЛГА НИНОВА-ТРАЯНОВА, 

Обучението е разработено в партньорство с Елица Костова и Фондация ЕдуКомпас.
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Програма 4: Възможности за STEM обучение в мултикултурна среда 

 

 
КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 2 

Изграждането на компетентности по математика и преодоляване на страхът от нея е важна 
начална точка за справяне със социалните неравенства и изграждане на един по-мъдър, 
добронамерен и справедлив свят. Чрез математиката децата се научават да виждат модели, да 
мислят логично и системно, да правят аналогии, да разбират отношението причина-следствие, да 
изграждат аргументи, да откриват скрити предположения, да правят заключения – все 
изключително важни умения, които са в основата на изследователския подход и интересът към 
науките.  

Програмата осигурява на учителите умения за прилагане на подхода „насочено откривателство“, 
като им позволява да адаптират урока към нивото на разбиране на своите ученици. Това е много 
важно условие за изграждане на увереност и повишаване на успеха в детски градини и училища с 
мултикултурна среда. JUMP Math е иновативна система за обучение на математика, базирана  на 
убеждението, че всички деца могат да успяват, да развият чувство на увереност и когнитивни 
способности, за да се покрият очакваните резултати по математика. По този начин се прави 
основна стъпка в създаването на нагласа за полагане на усилия, изследване, преодоляване на 
грешките, което е в основата на обучението по STEM.  
Обучението цели да подпомогне участниците да стратегии за насърчаване на ученето, чрез които 
ученикът и позитивното му окуражаване са в центъра на образователния процес. Това повишава 
удовлетвореността на учениците и намалява страха от грешки. Програмата създава възможности 
за използване на мултикултурната среда като средство за изследване и откриване на нови неща и 
за междупредметно обучение. 
 

ОБУЧИТЕЛИ: ОЛГА ТРАЯНОВА, МЛАДЕН ВЪЛИКОВ, МАРИАНА БАНЧЕВА
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Програма 5: Дигитални ресурси в училищното обучение по математика 

 

 
 
КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 1  
 
Обучението се базира върху използването на дигитални ресурси в часовете по математика. 
Разглеждат се примери с динамични образователни среди в образованието по математика, 
динамичен математически софтуер и др. – Geo Gebra, Wolfram Mathematica и др. По този начин се 
комбинира развитие на дигиталната компетентност при изучаване на геометрични фигури, 
стереометрия, задачи от математически състезания, функции и др., които са част от подготовката 
на учениците по математика, като и използване на дигиталната компетентност в комбинаториката  
и математическите игри. 
Целта на програмата е учителят да: 
- познава иновативни образователни технологии, техники и методи на преподаване и оценяване;  
- използва възможностите на информационните и комуникационните технологии и механизмите 
за интегрирането и приложението им в образователния процес; 
- познава техники и начини за формиране в децата и учениците на комуникативни умения, 
критично и конструктивно мислене, за ефективно търсене, извличане, подбор и преценка на 
полезността на информация от различни източници; 
 - може да дефинира ясни образователни цели, планира подходи и техники за учене и мотивиране 
на децата/учениците, за реализиране на вътрешнопредметни и междупредметни връзки; 
- изгражда умения у децата/учениците за самооценка, самокритичност и самоусъвършенстване; 
 - организира, координира и контролира дейностите по време на преподаването, поддържа 
необходимата дисциплина и работна атмосфера в класа/групата, цели постигане на планираните 
резултати, работи с всички групи (изявени и напреднали, с обучителни трудности, с пропуски и 
др.), обобщава постигнатите резултати. 
 
 
ОБУЧИТЕЛИ: МЛАДЕН ВЪЛКОВ 
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Програма 6: Дизайн мислене в образователната сфера 

 

КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 3  

Програмата предоставя методология, процес и конкретни инструменти за стимулиране на 
творческата увереност, креативен потенциал и експериментаторско мислене на учители, 
възпитатели и администрация. Участниците получават обхватен и мощен метод за разрешаване 
на множество въпроси и предизвикателства в образователния процес по иновативен начин - 
създаване и промяна на учебни програми и тяхно съдържание, подобряване на училищната среда, 
оптимизиране на процеси (взаимоотношения с родители, набиране на нови учители) и развитие 
на системата на образованието. Три основни модула с теоретична и практическа работа по групи 
по зададен казус в сферата на образованието: 1.Опознаване - основните принципи на 
методологията; интерактивна дискусия за предизвикателствата в образованието, водещи 
примери за иновативни училища от цял свят; 2.Дизайн спринт 1- практическа работа по екипи по 
леснодостъпна тема, свързана пряко с работата на училището. Базови принципи на дизайн 
мисленето заедно с най-често използваните инструменти за откриване на потребителски нужди, 
формулиране на проблеми, генериране на креативни идеи, прототипиране и тестване на решения; 
3.Итерация на решението и дизайн спринт 2 - след тестването на решението в реална училищна 
среда, следва итерация, за да го подобрят, чрез набор от инструменти за оценка на резултата. 

Целта на програмата е да предостави на експертите в сферата на образованието водещата 
методология за иновации в глобален план, например: Учебно съдържание - свързване на 
съдържанието между множество учебни дисциплини по интересен начин, създаване на 
материали за проектно-базирано обучение, адресиране на групи със специфични потребности; 
Учебни пространства - оптимизиране на физическото пространство и подобряване на 
взаимодействието с него, стимулиране на съвместна работа между учителите, подобряване на 
подкрепящите услуги; Процеси и инструменти - подобряване на административни процеси, 
ангажиране на родителите в учебния процес; Системи - по-ясно отчитане на нуждите на всички 
заинтересовани страни в учебния процес, по-добра комуникация с външната среда, отчитане на 
спецификите на конкретното учебно заведение, развитие на способностите на учениците, връзка 
с непосредствената среда около училището, взаимодействие с бизнес общности.  
 
ОБУЧИТЕЛИ: ЦВЕТЕЛИНА КАМОВА, ГЕОРГИ КАМОВ 
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Програма 7: Дизайн мислене за образователни специалисти 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 1 

Програмата предоставя конкретни инструменти за стимулиране на творческата увереност, 

креативен потенциал и експериментаторско мислене на учители, възпитатели и администрация. 

Участниците в програмата получават обхватен и мощен метод за разрешаване на множество 

въпроси и предизвикателства в образователния процес по иновативен начин - създаване и 

промяна на учебни програми и тяхно съдържание, подобряване на училищната среда, 

оптимизиране на процеси, взаимоотношения с родители и др. Програмата е структурирана като 

двудневно обучение с три основни модула: Опознаване - представяне на основните принципи на 

методологията, поставяйки я в контекста на образователната среда и нейните специфични 

предизвикателства; въвеждаща интерактивна дискусия за предизвикателствата в образованието, 

подкрепена с водещи примери за иновативни училища от цял свят. Дизайн спринт - практическа 

съвместна работа по екипи по леснодостъпна тема, която обхваща целия процес на дизайн 

мислене и е свързана пряко с работата на училището. Целта е участниците да усвоят базовите 

принципи на дизайн мисленето заедно с най-често използваните инструменти за откриване на 

потребителски нужди, формулиране на проблеми, генериране на креативни идеи, прототипиране 

и тестване на решения. Дизайн мислене в учебна среда - в този етап участниците ще надградят 

процеса, като задълбочат знанията и уменията си с допълнителна работа по няколко ключови 

инструмента от дизайн мисленето с казуси, ориентирани около учебната среда. 

 

ОБУЧИТЕЛИ: ЦВЕТЕЛИНА КАМОВА, ГЕОРГИ КАМОВ
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Програма 8: Динамично лидерство 

 

КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 3 

Обучението „Динамично лидерство“ е свързано с темата за ситуационното управление, където 

няма добри и лоши стилове на управление на хора, както няма и „родени лидери”. Определен 

стил на управление на хора може да бъде, както успешен, така и неуспешен. Резултатът от 

прилагането му зависи от конкретна ситуация, която се определя от нивото на зрялост на 

ръководените хора и сложността на задачата, която те трябва да осъществят.  

Зрелостта на екипа не е по принцип, а варира от конкретния организационен контекст. Така 

например един „директор на училище” може да има високо ниво на зрялост по отношение на 

планиране и администриране на образователните и административни задачи и ниско ниво на 

зрялост по отношение на мотивиране на педагогическия екип.  

Участниците в обучение изследват характеристиките на четирите нива на зрялост на учителите. 

Нивото на зрялост се определя от това, каква е степента на ангажираност и компетентност на 

учителя да се справи с дадена задача. Когато става въпрос за ангажираност се отчита до каква 

степен той (учителя) се идентифицира с училището, като организация, в която работи и до каква 

степен е мотивиран (иска) да се справи с конкретната задача. 

Програмата помага на всеки да открие лидерските си черти и на всички участници – как да станат 

успешен екип. 

ОБУЧИТЕЛ: ЙОРДАН ТАНКОВСКИ 
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Програма 9: Емоционална компетентност и развитие на самооценката при 
децата 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 2 

Семинарът се фокусира върху актуална и дефицитна тема, свързана с развитието на 
емоционалната компетентност на децата и уменията на учителите да разпознаят и управляват 
водещите емоции в детска възраст. По практичен и адаптиран за училищна среда начин се 
представя динамиката на емоционалните състояния, влиянието им върху общуването и 
развитието на саморегулацията. Емоционалната компетентност е в основата на самооценката и 
бъдещите избори на детето. Емоциите са подтици за действие. Колкото по-наясно сме с тях и по-
добре ги разбираме, толкова повече  сме способни да управляваме ситуациите.  

За да бъдем наясно с емоциите си, трябва да ги признаваме и да им придаваме смисъл. Децата 
ще се научат да показват това, което е приемливо в тяхното семейство и да потискат това, което 
не е позволено.  

Съществуват три аспекта в схващането и управлението на емоциите:  

1. Осъзнаване на това, което чувстваме: разгневен, уплашен, щастлив и н.н 

2. Изразяване чрез нагласа, поведение или говор: показвам, че съм уплашен, тъжен, 
разгневен или щастлив.   

3. Действие: прегръщам, удрям, тичам, скривам се.  

Най-често не умеем да разпознаваме какво чувстваме. Ако не знаем какво чувстваме, ще ни бъде 
трудно да изразяваме преживяванията си. Понякога не минаваме през първите два аспекта, а 
направо към действието. В обучението се разглеждат  стратегии за различаване на емоциите, 
адекватна самооценка, решаване на конфликти, подобряване на взаимоотношенията.  Авторите, 
на които се базира са Клод Щайнер, Фанита Инглиш, Харви Карп, Ерик Бърн и др.  

 

ОБУЧИТЕЛИ: МИЛЕНА МАНОВА, БИЛЯНА КОСТАДИНОВА ГЕОРГИЕВА, ЕЛЕНА АЛЕКСОВА 
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Програма 10: Ефективни взаимодействие с родителите 

 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 2 

Програмата е базирана на идеите на известни психолози и педагози в образованието и развитието 
на човешките отношения като Томас Гордън, Карл Роджърс, Рудолф Драйкърс, Роджър Харт, както 
и на водещи съвременни практики в привличането на родителите като активни партньори в 
образованието от Испания, Франция, Италия, Турция и България. Те разработват модели на 
ефективна комуникация възрастен–дете и учител-родител, позитивно дисциплиниране, 
партниране между фамилната и училищната системи. Към програмата е направен наръчник „Нови 
перспективи в обучението на родители“, състоящ се от 32 обучителни сесии помощ на учителите, 
които биха искали да направят „Училище за родители“.  

Цели насочени към развитието на учителите, спрямо професионалния им профил  

 Развиване на познания и умения у учителите за ефективна комуникация с децата и техните 
семейства.  

 Приобщаване на родителите към образователната среда на децата и включването им в 
училищния живот.  

 Умения за разпознаване, дискутиране и търсене на решения при възникнали конфликтни 
ситуации в класа и в родителската общност.  

 Овладяване на стратегии за провеждане на ефективна родителска среща и фамилно-
групова конференция с даване на развиваща обратна връзка към родителите.  

 

ОБУЧИТЕЛ: МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА 
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Програма 11: Изграждане и укрепване на училищната общност 

 

 

 
КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 1 

Програмата е базирана на основни теории в областта на общностната психология, възрастовата 
психология, управление на доверието и управление на групов процес. Участниците ще бъдат 
запознати с принципите на взаимодействие в общностите, възможностите за въздействие върху 
процесите в общността, разпределението на ролите в това взаимодействие и връзката му с 
развитието на децата в различните възрасти и представянето им в училище. Особен акцент се 
поставя върху взаимоотношенията между родителите и училището и възможностите за включване 
на родителите в училищния живот. 

Обучението развива: 

- комуникативната компетентност на участниците; 

- уменията за екипна работа за партниране между педагогическите специалисти в 
училищния екип и изработване на цялостен училищен подход към развиване на 
училищната общност; 

- уменията за работа с родители - приобщаване на родителите към училищната общност, 
включването им в училищни дейности, развиването на родителските умения за адекватна 
подкрепа на децата. 

 

ОБУЧИТЕЛИ: ЦВЕТАНКА БРЕСТНИЧКА, МАРИЕТА РАДУЛОВА, ЯНА АЛЕКСИЕВА, ЕВЕЛИНА 

ЛАФЧИЙСКА 
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Програма 12: Изследването като педагогически подход и проектно 
базираното обучение 

 
 

КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 3 

Изследването и проектно-базираното обучения са водещи педагогически подходи в 
съвременното образование. Те позволяват на учениците да бъдат активно ангажирани със 
собственото си учене и да поемат отговорност за него, защото им осигуряват възможност да се 
развиват по начин и с темп, специфични и индивидуални за него/нея.  

Прилагането на различните видове изследователски подходи са възможни за всички ученици и 
могат да се надграждат в зависимост от опита на учителите и учениците. Изследването е най-
успешно, когато тематиката и проблемите са интересни и в голяма степен инциирани от 
учениците, като в същото време отговорността на учителя е да види и направи значимите връзки 
с изучавания учебен материал. 

Проектно базираното обучение по правило надхвърля тесните задачи на учебното проучване, 
което предполага точно фиксирани цели и очаквани крайни резултати, а създава предпоставки за 
отворени идеи, гъвкаво целеполагане, сложни методи за събиране и анализ на информация, както 
и процедури за публично представяне на резултатите от проучванията на учениците. То е по-тясно 
свързано с уменията за учене през 21-ви век, отколкото с всяка друга форма на учене, а новите 
технологии в класната стая могат да бъдат използвани в своя потенциал пълноценно.  

Двата подхода отварят широки възможности за създаване на интердисциплинарни проекти, за 
формулиране и представяне на идеи и решения, които надхвърлят границите на учебното 
съдържание по конкретни учебни предмети, за правене на връзка между интересите и живота на 
учениците и желанието на училището за постигане на високи образователни резултати. 
 

ОБУЧИТЕЛИ: МАРИАНА БАНЧЕВА, ОЛГА ТРАЯНОВА, МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА, ИГЛИКА АНГЕЛОВА
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Програма 13: Интегрален подход на обучение “Учим се да учим и живеем с 
радост” 

 
 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 2 

Съвременните тенденции в прогресивните методи на образование насочват вниманието си към 
развиването на личностни качества и умения за адаптация, за приспособяване на децата в бързо 
променящия се свят. Качества като творческо мислене, интелигентно разширяване на рамките на 
собствените възможности, способност да оценяваш стойността на своите таланти, да уважаваш 
различията в другите, практическата приложимост на различните принципи в академичните 
науки, това са важните неща, на които се държи в добрите педагогически примери по света. В 
програмата са почерпени знания от древната система на йога, която е имала и има за цел да 
помогне за развиване на пълния потенциал на човека. Инструментите за постигане на 
благоприятно въздействие върху тялото и ума, с които си служи йога хилядолетия наред, вече са 
потвърдени и от съвременната наука през последните 50 години в анатомията, физиологията и 
психиката на човека. 

Прилагането в детската градина и училището има отношение към следните ефекти и по отношение 
на децата и учениците: 

- Развива се личностния потенциал на всяко дете/ученик, творческото мислене и мотивация, 
водещи до подобряване на образователните резултати;  

- Придобиват се умения за работа в екип, независимост по пътя на споделен опит, умения за 
решаване на проблеми;  

- Улеснява се възприемането на учебния материал, повишава се концентрацията и мотивацията, 
засилва се паметта.  

В обучението по програмата се демонстрира практически как тези цели могат да се впишат в 
контекста на стандартната организация на учебното време. 
 

ОБУЧИТЕЛИ: МИЛЕНА МИЛЕВА, ЕЛИ КОЛЕВА 
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Програма 14: Интерактивни методи за обучение 

 

 
КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 1 
 

Интерактивно обучение (идва от англ. interation – взаимодействие), обучение, основаващо се на 
взаимодействието между фасилитатора (педагог) и учениците с учебната среда, която служи като 
област, в която се усвоява опита. 

Тези методи разглеждат ученика като пълноправен участник в учебния процес и неговия опит 
служи за основен източник на ученето. Интерактивните методи работят с ума, с нагласите, с 
емоциите и с поведенческите модели.  Целта им е да накарат участниците в дадено обучение чрез 
преживяване и емоционална рефлексия на различни ситуации да учат като придобиват умения за 
живота.  

Интерактивните методи на обучение изискват моделиране на жизнени ситуации, използване на 
ролеви игри, съвместно решаване на даден проблем. Изключва се доминирането, на който и да е 
участник в учебния процес или на която и да е идея. Това е основа на хуманния, демократичен 
подход към обучението. 

Важен елемент в процеса е даването на непрекъсната обратна връзка и споделяне по време и след 
реализиране на дадена интерактивен метод. Те освобождават обучаемия от предварителните 
задръжки и притеснения в обучителния процес и му дават пълна свобода на изказа и неговото 
участие.  

Програмата показва, че няма добри и лоши методи – всичко зависи от целта, контекста и опита на 
учителя. Обучението помага на учителите добре да структурират методите, да ги съпоставят със 
своята практика и да се научат да ги използват в правилните моменти, последователност, 
комбинации и с правилното планиране на времето. Участниците откриват силата на тези методи 
и всевъзможните начини, по които могат да ги използват в своята практика. 

 
ОБУЧИТЕЛИ: МАРИАНА БАНЧЕВА, ЙОРДАН ТАНКОВСКИ
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Програма 15: Интердисциплинарни проекти с дизайн мислене 

 

 
 

КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 3  

В учебна среда Станфордският метод дизайн мислене е водещ процес за създаване и управление 
на проекти, като им помага те да отговарят на изискванията за висококачествени проекти с висока 
ефективност за децата и учителите. Интердисциплинарните проекти, създадени с дизайн мислене, 
помагат на учениците да развиват и надграждат уменията на 21 век в три направления: 1. да 
подобрят своите функционални грамотности по включените в проекта предмети от 
задължителното учебно съдържание; 2. да развият своите компетенции за работа в екип, 
презентиране и комуникация; 3. да надградят ефективно своите личностни качества като воля, 
постоянство, организираност, управление на времето, инициативност, лидерски умения. 
Програмата е организирана в три основни модула, които съчетават теоретична и практическа 
работа: 1.Опознаване - запознаване със “златния стандарт” за проектно-базирано обучение в 
света и с методологията дизайн мислене, в контекста за планиране и управление на 
интердисциплинарен проект; 2.Дизайн спринт - практическа съвместна работа по екипи за 
планиране, създаване, критика и надграждане на концепции за два интердисциплинарни проекта 
в рамките на учебната година; 3.Провеждане на двата интердисциплинарни проекта - в този етап 
участниците ще планират и проведат проектите с децата, след което ще ги дискутират в 
създадената общност от учители. 

Планирането и провеждането на интердисциплинарен проект с дизайн мислене ще спомогне на 
учителите по активен и практически начин да развият своите умения да фасилитират екипна 
работа, да напътстват учениците сами да достигнат до решението на дадено предизвикателство, 
да развиват усета си за интерактивно и увлекателно представяне на информация, което провокира 
любопитство, действеност и ангажираност към процеса. По този начин, чрез прилагане на 
инструменти за групова работа по дадено предизвикателство и адаптиране на учебен материал за 
неговото по-атрактивно и интерактивно представяне, учителите развиват напълно различна 
настройка и отношение към самия образователен процес.  

 
ОБУЧИТЕЛИ: ЦВЕТЕЛИНА КАМОВА, ГЕОРГИ КАМОВ
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Програма 16: Как да преподаваме с „различието на ум“, изграждайки 
нагласа за развитие и умения за устойчивост 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 1 

Образованието е цялостен процес, който в днешно време изгражда и предава не само академични 
знания, но и умения, компетентности и нагласи, които са приложими в различни полета на 
познание и етапи на образование. Учениците растат и се развиват в бързо променящ се и 
динамичен свят, като много често семейната среда, социално-икономическите особености дават 
предпоставки за неравен достъп до възможности, които образователната система и училището 
имат за цел да уравновесят. Учителите от своя страна имат най-предизвикателната задача, а 
именно да балансират и изградят стимулираща, развиваща знания, умения и нагласи, подкрепяща 
и приобщаваща среда за учене, академично и личностно израстване на учениците, адаптирайки я 
според конкретните образователни потребности и емоционални специфики на всеки ученик. 
Програмата има за цел да подпомогне учителите да разбират какво означават ключови понятия 
като травма, „възстановяването на справедливостта“ в училищната общност, устойчивост и 
резистентност, като се базира на последните изследвания и педагогически иновации в сферата на 
когнитивистиката, позитивната психология и педагогиката. Разгърнатите теории и практически 
стратегиите са приложими от учителите и различни специалисти в сферата на образованието в 
разнообразни сфери на обучение и организиране на дейности в училището. 

 

ОБУЧИТЕЛИ: ОЛГА НИНОВА-ТРАЯНОВА, МАРИАНА БАНЧЕВА 
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Програма 17: Кариерно ориентиране на учениците 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 2 

Обучението за кариерно ориентиране в класата стая помага на учителите да подкрепят своите 

ученици в осмислянето на научния материал, осъществяване на взаимовръзки между наученото 

и приложенията му, отвъд строго утилитарния поглед „нужно ми е да разбирам от математика, 

защото ще стана програмист“. 

Обучението позволява на учителите да реализират кариерно ориентиране както в часа на класа, 

така и в часовете по общообразователни предмети и да насочват учениците си към подходящи за 

тях кариерни пътеки. Обучението дава ресурси и начини за прилагането им, които предлагат 

отговор на въпросите „Какво е кариерното ориентиране и развитие в 21-ви век?“, „Каква е 

динамиката на пазара на труда, как кризите се отразяват на развитието на индустриите?“ 

Учителите се научат да прилагат активности, с които да разкрият талантите, ценностите, силните 

страни на характера и нагласата на учениците и да им помогнат да създадат личен профил. По 

време на обучението се прилага играта МОЯТ КАРИЕРЕН ПЪТ и след това всяко училище получава 

пакет с една игра, която може да ползва в час на класа или друг час. 

Учителите получават достъп до въпросници и проекти за изследване на ползите и връзките на 

изучавания на материал в класната стая с реалния живот. Обучението е подходящо за учители по 

всички предмети от 6-ти до 12-ти клас. По време на обучението се тестват методите за кариерно 

ориентиране и се адаптират спрямо контекста. 

ОБУЧИТЕЛ: ОЛГА НИНОВА-ТРАЯНОВА, МАРИАНА БАНЧЕВА
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Програма 18: Класният ръководител и изграждане на сплотена общност в 
паралелката 

 

КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 2 

Класният ръководител има няколко много съществени задачи. Една от тях е да превърне 

формалния сбор от деца в общност, която споделя общи ценности и правила и има свой уникален 

живот и дух. Това не може да стане без планирани и фокусирани усилия, насочени към 

опознаването на и между децата. Това означава, че класният ръководител следва да отдели 

достатъчно време, в което да опознае своите ученици, като в същото време реализира такива 

дейности, в които и децата да могат да разберат по-добре себе си и другите. Само с общи усилия 

и дейности се изгражда чувството за принадлежност, свързаност и значимост в дадена група. 

Много учители прилагат различи форми на групова работа. Тя дава възможност на децата и 

младите хора да изследват проблеми, да търсят решения, да предизвикват собствените си 

познания и умения, като в същото време се научават на сътрудничество, толерантност и доверие. 

Внимателното планиране дава възможност на класния ръководител по-лесно да се ориентира в 

динамиката на взаимоотношенията между децата. Независимо от влиянието на технологиите 

върху живота ни, децата са социални същества и имат фундаментална потребност от общуване, 

приемане и зачитане. Социалното влияние на групата върху членовете й се осъществява чрез 

груповите норми, груповите роли, груповата кохезия и специфичните характеристики на групата. 

Всички те, в своята цялост, свързват членовете на групата един с друг и изграждат усещането за 

общност, в която всеки има своето уникално място 

ОБУЧИТЕЛИ: ГЕНАДИЙ МАТВЕЕВ, МАРИАНА БАНЧЕВА 
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Програма 19: Компютърно моделиране със Scratch за учители 

 

KВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 2 

Компютърното моделиране влиза като задължителен предмет за преподаване в 3 клас в учебната 
2018-2019 година. Това поставя всички учители в начален етап на образованието пред 
необходимостта да обогатят знанията и уменията си за да могат по най-интересния и ангажиращ 
начин да представят материала пред своите ученици.  

Програмата „Компютърно моделиране със Scratch за учители“ подготвя учители за преподаване 
по предмета посредством безплатни и налични онлайн инструменти, които са разработени 
специално за деца в тази възрастова група.  

Благодарение на това обучение, учителите ще могат да използват знанията и уменията не само по 
предмет „компютърно моделиране“, а и интердисциплинарно при подготовката на учениците за 
уменията на бъдещето. 

 

ОБУЧИТЕЛИ: СВЕТЛИН НАКОВ 
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Програма 20: Коучинг подход в образованието 

 

 

KВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 1 

През последните десетилетия популярността на коучингът нараства много, с което нараства и 
приложението му в различни професионални сфери. Тимоти Галуей, който се смята от един от 
„бащите“ на коучинг подхода казва: „Коучингът е отключване на потенциала на хората, за да се 
максимазира тяхната успеваемост.“. Коучинг подходът се превръща в изключително подходящ и 
ценен инструмент в образованието, тъй като дава конкретни практически стратегии и техники за 
работа в педагогическата среда.  

Философията на коучинга се основава на вярването, че всеки на база на опита и процеса на учене 
носи в себе си нужните ресурси, знания и умения, които ще го доведат до успеваемост. Така 
съдържанието е налице в училищната среда в директори, учители и ученици, а коучинг 
инструментите дават структурата и насочват за достигане на тези ресурси за справяне. Програмата 
предлага допълнителна квалификация за педагогически специалисти на различни позиции – 
училищните лидери, учители, възпитатели, педагогически съветници и др. Коучинг подход може 
да се планира в стратегията за изграждане на устойчиви и ефективни професионални общности в 
училище, и да се прилага в различни педагогически ситуации в класната стая с ученици в различни 
етапи на образованието. 

 

ОБУЧИТЕЛИ: ОЛГА НИНОВА - ТРАЯНОВА 
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Програма 21: Културни различия и училищни практики – родители и учители 
заедно за успеха на децата 

 

КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 2 

Програмата изгражда компетентности за : 

- Разбиране на основните концепции за влиянието на културата, ценностите и 
принципите на работа в мултикултурна среда. 

- Откриване на социалния характер на ученето, взаимообвързаността между езика и 
мисленето, значимостта на рефлексивната активност на детето или ученика. 

- Приобщаване на родителите за постигането на образователните цели чрез общо 
положително въздействие върху децата и учениците. 

- Прилагане на подходи и методи за подкрепа на родителите на деца и ученици със 
специални образователни потребности, с обучителни трудности или с различен 
етнически или национален произход за справяне с различни проблеми. 

- Откриване на плюсовете и минусите от използване на различни равнища на участие на 
родителите. 

- Разпознаване на видовете родителски стилове и изграждане на конструктивни 
модели на комуникация. 

- Разбиране и уважение към разнообразието на формите, ценностите и нагласите и на 
сложната динамика на взаимоотношенията в различните семейства. 

- Изграждане на споделено разбиране със семейството относно целите на 
образованието, обучението и възпитанието. 

- Поддържане на постояенен диалог за създаване на споделена представа за 
интересите на детето и поставянето им в центъра на решенията, които детската 
градина или училището взима съвместно със семейството. 

ОБУЧИТЕЛИ: ГЕНАДИЙ МАТВЕЕВ, МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА, МАРИАНА БАНЧЕВА, ОЛГА НИНОВА-
ТРАЯНОВА
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Програма 22: Мултикултурната среда - средство за учене и изграждане на 
компетентности 

 

 
 

КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 3 

Нашата култура влияе на начина, по който възприемаме света по видими и невидими начини. Тя 
формира моделите на мислене, влияе върху възприятията, разсъжденията, ценностите, 
мотивацията и резултатите в работата. Затова тя стои в основата на изграждането на 
идентичността на всеки човек.  

Програмата въвежда участниците в едно вълнуващо изследване на връзките между културата и 
идентичността, стиловете на учене и уменията на 21.век. Тя предлага широк набор от дейности, в 
които мултикултурността може да вдъхнови творчеството, да стимулира иновациите, да се 
превърне в източник на изследване, прилагане на проблемното обучение и проектно-базираното 
обучение.  

Програмата изгражда компетентности за: 
- Осмисляне на основните концепции за влиянието на културата, ценностите и принципите на 
работа в мултикултурна среда. 
- Разбиране на ученето като търсене и създаване на смисъл в процеса на свързване на нови 
знания с налични знания. 
- Прилагане на стратегии, насърчаващи активния характер на ученето - знанията се усвояват 
активно от учещия, а не пасивно отвън. 
- Разбиране на социалния характер на ученето, взаимообвързаността между езика и мисленето, 
значимостта на рефлексивната активност на детето или ученика. 
- Осигуряване на процес на учене, съобразен с индивидуалните способности на всяко дете. 
- Използване на подходи, за да се “достигне” до учениците, които имат проблеми при 
традиционните методи на преподаване. 
- Разбиране на ключови идеи и концепции, свързани с постигане едновременно на 
краткосрочните цели в ученето, но и на дългосрочните цели на образованието. 
 
ОБУЧИТЕЛИ: МАРИАНА БАНЧЕВА, ОЛГА НИНОВА-ТРАЯНОВА 
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Програма 23: Основи на метода Монтесори 
 

 

КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 2 

Обучителният метод за деца, създаден от д-р Мария Монтесори, печели все повече 
привърженици благодарение на универсалните му идеи, чиято ефективност е подкрепена от 
съвременни научни изследвания. Монтесори описва система за обучение, която има три основни 
характеристики: особености на детското развитие, стимулиращи материали и насоки за това как 
педагогът да подкрепи детето по подходящ начин. Програмата „Основи на метода Монтесори“ 
осигурява базови знания за детското развитие, свързани с понятията за „попиващия ум“ 
(означаващ умението на детето бързо и лесно да придобива нови знания и умения) и за 
„сензитивните периоди“ (означаващи периоди от развитието на детето, в които то развива 
определени умения с особена лекота). Участниците ще се запознаят с Монтесори материали от 
петте области на развитие „Практически живот“, „Развитие на сетивата“, „Език“, „Математика“ и 
„Наука и изкуство“ и ще имат възможност за практически занимания с тях. Заложени са дискусии 
на казуси от практиката и на развитие на меки умения, необходими за успешното прилагане на 
метода. 

Програмата е насочена към възпитатели и помощник-възпитатели, осигуряващи грижа за деца на 
възраст между 3 и 7 години, и развива техните умения и компетентности в няколко посоки. 
Предвидените теоретични и практически занимания повишават чувствителността на участниците 
към индивидуалните потребности и възможности на всяко дете и съответно осигуряват по-
ефективно планиране на образователния процес. Запознаването на участниците с конкретни 
дейности и материали позволява интегрирането в работата им с деца на нови занимания, които 
отговарят на нуждите на групата. Повишават се и комуникационните им умения чрез изследване 
на различни подходи за справяне в предизвикателни ситуации от практиката на участниците. 
Програмата осигурява различни обучителни ресурси по отношение на когнитивното и 
емоционално развитие на деца. 

 
ОБУЧИТЕЛИ: ЦВЕТА БОРИСОВА, ВИОЛЕТА ТРЪПКОВА
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Програма 24: Основи на програмирането за учители 

 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 2 

 

Програмирането се застъпва все повече в общообразователната и профилираната подготовка на 
учениците. Основи на програмирането със C# за учители представя света на програмирането и 
технологиите по лесен и разбираем за всеки начин. Тази програма помага на участниците да 
навлязат в основните концепции в програмирането с езика C# и лесно да приложат уменията и 
знанията си в часовете по информатика или извънкласни дейности с учениците. 

Програмата дава начални умения по програмиране с езика C# и среда за разработка Visual Studio. 
Това включва писане на програмен код на начално ниво, работа със среда за разработка (IDE), 
използване на променливи и данни, оператори и изрази, работа с конзолата (четене на входни 
данни и печатане на резултати), използване на условни конструкции (if, if-else, switch-case) и цикли 
(for, while, do-while, for-each). В курса се разглеждат накратко и по-сложни концепции като методи, 
масиви, списъци и стрингове. Основната цел на обучението е учителите бъдат достатъчно уверени 
за да преподават програмиране с езика C# в своите часове. 

 

ОБУЧИТЕЛ: СВЕТЛИН НАКОВ 
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Програма 25: Погрижи се за себе си, за да можеш да даваш на другите – 
емоционална интелигентност за учители 

 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 2 

Обучителната програма “Погрижи се за себе си, за да можеш да даваш на другите“ е насочена към 
развитие на емоционалната интелигентност на учителите чрез разпознаване и даване на 
пространство на техните собствени потребности и преживявания. Теоретичните модули са 
заимствани от един от основните автори по темата за емоционалната интелигентност – Даниел 
Голдман, според който тя има следните елементи: себеосъзнаване, управление на собственото 
поведение, социална осъзнатост и управление на взаимоотношенията. В модулите с практическа 
насоченост с помощта на психотерапевтични техники (от психодрама и гещалт терапия) 
участниците ще бъдат подкрепени в опознаване на вътрешния си свят, (пре)откриване на базовите 
си нужди и способността да ги заявят по уважителен за другите начин, така че да създадат 
атмосфера, в която да работят с удоволствие. 

Програмата цели чрез повишаване на емоционалната си интелигентност учителите да придобият 
по-удовлетворяващо себеусещане в работата си и по-ефективно общуване с хората, с които 
работят. Застъпени са уменията учителите да разпознават и управляват собствените си емоции, да 
изграждат ефективни поведенчески стратегии, да разпознават емоциите на децата, учениците и 
колегите си и да реагират по подходящ начин, да създават взаимоотношения на базата на взаимно 
уважение и разбиране. Грижата за учителите и техните потребности и емоционален свят, за да 
могат те да се погрижат за децата по най-добрия възможен начин, е в основата на създаването на 
по-хармонично бъдеще за всички. 

 

ОБУЧИТЕЛИ: ЦВЕТА БОРИСОВА, ВИОЛЕТА ТРЪПКОВА 
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Програма 26: Позитивно образование и ангажиране на учениците в час 
 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 2 

Обучението стимулира практики за активно включване на учениците в учебния процес и 

повишаване на ангажираността им чрез разбиране на връзката „какво уча – как мога да го приложа 

– какво ми дава“. Чрез формат „Световно кафене“ учителите обсъждат въпроси и проблеми, 

свързани с ангажиране на учениците и поддържането на интерес в час и дефинират 3 проблема, 

за които да създадат решение по време на обучението. Учителите се запознават с концепцията за 

позитивно образование и как тя е приложима в час, като избират една практика, която да 

приложат, във връзка с дефинираните по-рано проблеми. По време на обучението се представя 

„Наръчника за позитивно образование и ангажиране на ученици“ с техники и практики а 

ангажиране на учениците в час чрез използване на отворени въпроси, обърната класна стая, 

практики за началото и края на часа, включване на латерално мислене в час и задържане на 

вниманието чрез ритъм на активностите и други. В самостоятелната част на обучението, учителите 

гледат уебинари и изработват план за преодоляване на дефинирате от тях проблеми чрез техните 

за позитивно образование, както и кога и къде да ги приложат. Философията на обучението е 

изготвяне на практики, план и решения, готови за употреба, като по този начин улеснят учителите 

в приложението и внедряването на нови учебни практики и реорганизиране на учебния процес с 

цел по-висока ангажираност на учениците. 

Обучението цели да надгради уменията на учителите и да им даде приложими веднага практики 

за повишаване на ангажираността на учениците в час, подобрение на техните академични 

резултати и преносими умения. Обучението залага на партньорски подход при работа с учениците 

чрез изслушване и насърчаване и взима предвид специфичния контекст, в който работи всеки 

учител. 

ОБУЧИТЕЛИ: ОЛГА НИНОВА-ТРАЯНОВА 
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Програма 27: Превенция на стреса и професионалното прегаряне 

 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 2 

Програмата е насочена към превенция на професионалното прегаряне у учителите. През 

последните години учителството се налага, като една от най-стресовите професии. Към учителите 

са насочени множество разнопосочни очаквания, което често води учителите до емоционално 

изтощение, деперсонализция, или липса на радост и резултатност в работата им. Претоварени от 

отговорности, понякога загубват интерес към работа, неспособни са да регулират отрицателните 

си емоции и натрупват емоционален дискомфорт. Това се отразява, както  на качеството на 

преподаване, така  и на общуване с децата и колегите. Тази програма цели да развие у учителите 

умения управление на стреса и професионалното прегаряне. Обучението стъпва на теориите на на 

Ханс Селие „Стрес без дистрес” и Ерих Фром „Човекът сам за себе си” и немския психолог Матиас 

Буриш.   

Цели насочени към развитието на учителите, спрямо професионалния им профил  

 Развитие у учителите на компетенции за управление на стреса и професионалното 

прегаряне, чрез поредица от инструменти, предоставени от обучителите. 

 Познават симптомите на професионалното прегаряне и на стратегиите за справяне с него.  

 Създаване на рамка за подкрепа в професионалната общност, като предпазва учителите от 

професионално прегаряне.   

 

ОБУЧИТЕЛИ: МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА  
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Програма 28: Прогресивна и позитивна култура на класната стая 
 

 

КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 1 

Програмата подкрепя учителите в посока създаване и поддържане на стимулираща, подкрепяща 

и иновативна учебна среда, базирана на позитивна система от правила и последствия и развиване 

на вътрешна мотивация и нагласа за учене в учениците. Програмата цели да дефинира значението 

и параметрите на позитивната и прогресивна култура на класната стая и да онагледи и снабди 

учителите и всички други специалисти в сферата на образованието с конкретни техники и добри 

практики, директно приложими в работата им с учениците в класната стая. Обучението се основата 

на принципите на позитивната психология и развиването на нагласа за развитие според теориите 

и научно-изследователския труд на Карол Дуек и други видни имена в сферата на педагогиката, 

психологията и когнитивистиката. Обучението дава отговор на въпроси като „Как и до колко да 

хвалим, поощряваме или наказваме нашите ученици?“, като помага на учителите самостоятелно 

да участват в създаването на система от принципи, правила и последствия, където думата 

„дисциплина“ се замества от вътрешната нагласа и стремеж към знание у децата. Фокусът е върху 

вътрешната удовлетвореност от процеса на научаване, правене, изследване и включване на 

учениците, за сметка и в баланс с похвалите, наградите и оценяването, които много често се 

превръщат във вътрешни стимули и стремеж към резултатите и количествените оценки. 

Съдържанието на обучението е приложимо към всички предмети и етапи на училищно 

образование. 

ОБУЧИТЕЛ: ОЛГА НИНОВА-ТРАЯНОВА, МАРИАНА БАНЧЕВА, ЛИЛИЯ БОРИСОВА 
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Програма 29: Проектно-базирано обучение с мисиите на Ред Пейпър Плейн 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 2 

 

Учителите влагат усилия едновременно в две посоки - да запазят ефективността на старите 
системи, като ги допълват и модифицират и да адаптират работата си към новата среда и 
различните умения, които се изискват от учениците в 21 век. В глобален аспект тези 
предизвикателства все по-често се посрещат от проектно-базираното обучение, което отива отвъд 
пасивното получаване на знания. Проблемът е, че липсват практически модели за прилагане на 
такова обучение - учителите са оставени сами да измислят, планират и осъществяват проекти със 
своите ученици. Това отнема допълнително време и ресурси, особено когато няма формат и 
професионален инструментариум, който да подпомогнат учителя в тази дейност и да му дадат 
начини за създаване на проекти и за измерване на тяхната успеваемост.  

Учебната програма на Ред Пейпър Плейн предоставя на учителите готови проекти, наречени 
мисии, които са в включени всички необходими методически, презентационни и работни 
материали за провеждането им. Мисиите са тематични и не са обвързани с конкретен учебен 
предмет, което разнообразява материала, дава различен поглед върху образователния процес и 
допринася за обогатяване на общата култура на учениците. Работата по проекти е основа за 
развитие на по-задълбочено разбиране на изучаваната тема и създава предпоставки за ефективна 
екипна работа и стимулиране на редица социални умения, компетенции и личностни качества у 
всяко дете. 

 

ОБУЧИТЕЛИ: ЦВЕТЕЛИНА КАМОВА, ГЕОРГИ КАМОВ 
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Програма 30: Първа помощ при общуване между учители, родители и 
ученици чрез метода ненасилствена комуникация 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 3 

Все повече учители посочват комуникацията с родители, колеги и ученици като един от най- 

стресовите фактори в своята работа. Тази програма цели да подкрепи учителите като им предложи 

инструменти за подобряване на междуличностната комуникация в училищна среда, разрешаване 

и превенция на конфликти, повишаване на емоционалната интелигентност и емпатията към себе 

си и другия. В курсът се разглеждат теории за ненасилствената комуникация, системния подход, 

емоционалната интелигентност.  

Програмата запознава участниците с основните принципи на метода ненасилствена комуникация, 

разработен от американския психолог Маршал Розенберг като доказано ефективен метод на 

общуване, говорене и слушане, който от една страна помага за ефективното общуване, а от друга 

- спомага за развитието на социални и лични умения.  

Курсът ще предостави теоретично въведение в темата и ще наблегне върху практическите 

упражнения- индивидуална работа за свързване с личните емоции и потребности, разглеждане на 

лични ситуации и казуси, ролеви игри. Участниците ще могат да упражнят практикуването на 

ненасилствена комуникация в реални ситуации в училищна среда, в между-екипните отношения 

и при взаимодействието с родители. По време на дистанционния модул учителите ще бъдат 

подкрепени и консултирани при прилагането на усвоените методи в класната стая. 

ОБУЧИТЕЛИ: ВАНЯ БОНЕВА, ГЕНИКА БАЙЧЕВА
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Програма 31: Развиване на умения на XXI век за ученици 
 

 

КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 1 

Едно от най-големите предизвикателства пред образованието е развитието на т.нар. „преносими“ 
умения, важни за професиите на бъдещето и за ученето през целия живот. Това са умения за 
учене, комуникация и критично мислене, решаване на конфликти, работа в екип и в мултикултурна 
среда, управление на емоциите, гъвкаво преминаване към различни задачи и др. Допълнително 
с разширяване на достъпа до огромното количество информация на фокус е и развитието на 
умения за подбиране, анализ и боравене с информационните ресурси. Фокусирането върху тези 
умения подобрява както академичните постижения на учениците, така и работи за изграждане на 
позитивна атмосфера, увереност и сътрудничество, които са важен фактор за успешното учене на 
всеки. Програмата цели да подкрепи учителите в тази нелека задача, защото е трудно да се 
предвидят предизвикателствата, с които ще се сблъскат учениците на прага на професионалната 
си реализация. Модулите са съобразени с програмата за развитие на уменията на ЕК от 2016 г. 
Чрез подходящи обучения, умения и подкрепа учителите ще могат системно да планират и 
реализират процес за развитие на умения като „критическо мислене“, „аргументативни умения“, 
„умения за решаване на проблеми“, „критическо мислене“, „дигитална грамотност“, „умение за 
работа в екип“, „емоционална интелигентност“, „комуникативни умения“, „креативност и 
иновации“ и други, които могат да се развиват у учениците, независимо от предмета и етапа на 
образование. 

Обучениeто на тема „Развиване на умения на XXI век за ученици“ си поставя следните цели, с които 
участниците: - Ще определят кои са нужните умения на учениците, които ще дообогатят 
предметното знание и ще помогнат на учениците да изградят нагласа за учение и вътрешна 
мотивация. - Ще включат и разпишат избраното умение или умения в така наречената „визия за 
успех на класа“. - Ще разбият умението/уменията на конкретни елементи и аспекти, които 
предполагат проследими дейности за учениците в клас. - Ще дефинират конкретни учебни цели 
за всеки елемент от умението/уменията. – Ще дефинират начини и стратегии за проследяване на 
прогреса по уменията за учениците в клас. 

 

ОБУЧИТЕЛ: ОЛГА НИНОВА-ТРАЯНОВА, МАРИАНА БАНЧЕВА, ЛИЛИЯ БОРИСОВА
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Програма 32: Родителите и учителите – заедно за добруването на детето 
 

 

КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 2 

Родителите са естествения ресурс за училището в процеса на изграждане на ефективно действащи 
демократични общности, в които децата претворяват в живота си ценностите, принципите и 
моделите на поведение, необходими им за пълноценен живот като активни граждани. Ето защо 
изграждането на същностни и съдържателни партньорства между училището и родителите е 
значима тема за детските градини и училищата.  

Начините, по които родителите са участвали и участват имат много измерения, а всяка детска 
градина или всяко училище има своите уникални история, проблеми, традиции и постижения. 
Понякога са налице и противоречия, когато се сблъскват очаквания и стилове на комуникация, 
водещи до конфликти. Има изключително голямо разнообразие на родителски стратегии и 
ценности, семейни модели, нива на трудова миграция и социално разслояване, детската градина 
и училището стават мястото, в което тези тенденции и характеристики се срещат. Нещо повече – 
срещат се и страховете на родителите и учителите. И трябват много търпение, мъдрост и 
постоянни усилия, за да могат да се намаляват страховете, да се синхронизират очакванията, да 
се изграждат споделени идеи и да се отваря пространство за съвместни дейности. Включването на 
родителите в позиция на активен сътрудник с учителите и училищната общност е гарант за 
успешно, пълноценно и ведро развитие децата. Само във всекидневно открито взаимодействие 
педагозите и родителите могат да подготвят младото поколение към успешно реализиране на 
мечтите им. 

Обучението помага на учителите да използват по-разнообразни методи, за да изграждат поле на 
съгласие около основните общочовешки ценности като създава необходимите условия 
родителите да правят информиран избор във всички случаи, в които се търси тяхното мнение, като 
подготвя, честна, балансирана и адекватно представена информация.   

 
ОБУЧИТЕЛИ: ГЕНАДИЙ МАТВЕЕВ, МАРИАНА БАНЧЕВА
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Програма 33: Роля на класния ръководител 
 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 2 

 

Обучението се базира на теоретичните модели на известни психолози и педагози в образованието 
и развитието на човешките отношения, като Томас Гордън, Карл Роджърс, Рудолф Драйкърс, 
Роджър Харт. В рамките на 32 часа класните ръководители ще получат познания за успешни 
модели за развитие на класа като общност и ще формират умения за диагностика и сплотяване на 
класа, привличане на родителите, решаване на конфликти, работата с проблемни поведения, 
развитие на социални умения у учениците, убеждаваща комуникация, партниране със 
съмишленици.  

Цели насочени към развитието на учителите, спрямо професионалния им профил:  

 Развитие на знания и умения у класните ръководители за диагностика и разпознаване на 
процесите в класа и създаване на позитивна среда на учене и израстване.  

 Утвърждаване на практики в класа и с родителите, създаващи чувство за общност и 
подкрепа, без конфликти и насилие, с уважение към личността на всяко дете.  

 Запознаване и развитие на умения у класните ръководители за прилагане на позитивни 
стратегии за работа с проблемно поведение.  

 

ОБУЧИТЕЛ: МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА 
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Програма 34: Стратегии за решаване на текстови задачи 
 

 

КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 1 

Математиката е фундаментална наука, която осигурява възможности за успех на всеки човек в 
училище и в живота. В същото време обучението по математика кара много ученици да изпитват 
затруднения и да развиват тревожност. Едно от най-големите предизвикателства са текстовите 
задачи. Програмата дава възможност на учителите да изградят подходящи стратегии, за да 
подпомагат разбирането на текстовите задачи от учениците. Така те стават лесни за усвояване от 
всички ученици и последователно формират математическите представи и модели в съзнанието 
на учениците. Установява се двупосочен преход от практическия опит на децата за разрешаване 
на поставен проблем към абстрактното мислене и формалния похват в математиката. Програмата 
се опира на подхода "насочвано откривателство", който осигурява на учениците възможности 
сами да откриват модели, последователности и структури, като учителят внимателно насочва 
ученето чрез кратки и ясни инструкции, постоянна обратна връзка, упражнения, преговор, 
раздробяване на задачите на стъпки, постижими за справяне от учениците. По този начин 
учениците могат да четат текстови задачи с разбиране като правят анализ и оценка на 
съдържанието, езика и структурата на всяка задача, да извличат структура, да интерпретират и 
обобщават идеи и информация, да правят заключения и да използват наличната данни и идеи за 
намиране на верните решения. 

Обучението дава полезни инструменти, с които учителите да помагат на учениците да развият 
умения за интерпретиране и обобщаване на идеи и информация, анализ и оценка на 
съдържанието, езика и структурата на текста на математически задачи, за намиране на правилни 
стратегии за решаването им.  

 

ОБУЧИТЕЛ: МЛАДЕН ВЪЛКОВ 
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Програма 35: Създай и знай - използване на архитектурната среда като 
образователен инструмент за развитие креативността и 
социалната ангажираност на децата в училище 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 2 

Програмата подготвя учители за разработване на образователни проекти, които предполагат 

критично мислене и самостоятелни решения за средата, в която учениците учат и живеят. 

Придобитите знания и умения помагат на учители и ученици да преосмислят заобикалящата ги 

среда като фактор, влияещ на човешката физика и психика, и като образователен инструмент. 

Разгледаните примери в програмата са базирани на дизайн мисленето в архитектурата и 

позволяват на участниците да разработят успешно интердисциплинарни учебни проекти, чрез 

които да бъдат усвоени и затвърдени знания от предмети от учебната програма през воден от 

учениците дизайн процес за подобряване на физическата среда в училище. Обучителната 

програма е структурирана в четири модула: Същност на обучението чрез архитектурна среда. 

Модели и практики на използването на архитектурната среда като инструмент за учене и развитие. 

Архитектура и сфери на познание по учебни предмети. Дизайн мисленето като метод за развитие 

на креативност и критично мислене у децата. Оценка на съществуваща среда като фактор за 

развитие. Дизайн концепции. Методи за оценка на креативен процес. Материали и техники за 

моделиране и прототипиране на решения. Планиране и разработване на уроци в училище. 

Базиране на практически дейности, свързани с ежедневния живот и интереси на учениците, в 

контекста на съществуваща архитектурна среда /училище, квартал, град/. Разработване и 

реализиране на проект свързан с архитектурната среда в училище с подкрепата на ментор. 

ОБУЧИТЕЛИ: МАГДАЛИНА РЪЖЕВА, АННА КАЛИНОВА 
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Програма 36: ТЕАТЪР ЗА ВСЕКИ. Експресивни методи за превенция на агресия 
и конфликти в училище 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 2 

Програмата предлага комплекс от ефективни методологически инструменти за превенция на 

агресивното поведение, стресови и конфликтни ситуации в училище, базирани на креативна 

експресия в група. Програмата е базирана на идеите и системите, разработени от известни групови 

терапевти, психодраматисти, драматурзи (Аугусто Боал, Джейкъп Морено, Джонатан Фокс и др.). 

Методът форум театър (Аугусто Боал) е лесно приложим и широко използван за превенция на 

агресивно поведение и позитивно повлияване на деца, склонни към агресия. Методологията 

позволява на участниците да преживеят последствията от агресивното поведение и отношение и 

как те влияят на техния живот и живота на другите. Поради лекия и игрови формат, но висока 

степен на съпреживяване и идентифициране със случващото се на сцената, методът е много 

подходящ и ефикасен за всички възрастови групи. Ще бъдат практикувани игрови техники от 

социометрията и социодрамата, драматични имповизации (Джейкъп Морено) за работа с 

конфликтните зони в групата.  

В обучението ще бъдат включени и методи за управление на стреса и повишаване на груповата 

кохезия от playback театъра и импровизационния театър. Теоретичният модул ще запознае 

участниците с причините и факторите за агресивно, асоциално и антисоциално поведение, както 

и с ролевата теория на Морено и театъра на потиснатите на Аугусто Боал. По време на 

последващия дистанционен модул учителите ще бъдат подкрепени и активно консултирани при 

прилагането на усвоените методи в училище. 

ОБУЧИТЕЛИ: ВАНЯ БОНЕВА, ГЕНИКА БАЙЧЕВА 
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Програма 37: Умения за работа в екип 
 

 

КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 3 

Обучението цели да се създадат по-добри условия за изграждане на екипна съвместимост между 
учителите в една педагогическа общност и постигане на по-добра групова кохезия между колеги 
с по-кратък и по-продължителен стаж.  

В това обучение се изследват различни стилове на комуникация в екипа като се търсят тези 
проблеми, които блокират отношенията между хората в екипа. Особено място се отделя на 
получаването и даването на обратна връзка, на неформално и формално общуване. 
Усъвършенстват  се възможностите за подобряване на доверителните отношения на членовете на 
екипа. По време на тренинга се търсят тези нива на ефективна личностна мотивация, насочена към 
другите, и себемотивация, която учителите могат да използват при взаимодействие със своите 
колеги. Целта е да се намерят тези мотиватори, които могат да се поддържат лесно от всички. По 
този начин екипът ще може да създаде свои вътрешни правила на общуване, чрез които ще 
стимулира членовете си за спазването им.  

Важно място в това обучение е изследването на конфликтните зони в екипа, на личностната 
съвместимост (несъвместимост) между дадени членове и възможности за превенция на 
конфликтите, вътрешната конкуренция и какво възпрепятства или способства постигането на 
организационните цели.  

Изследват се лидерските стилове на формалните и неформални лидери в екипа и различни видове  
неформални екипни роли.  
 

ОБУЧИТЕЛИ: ЙОРДАН ТАНКОВСКИ, ГЕНАДИЙ МАТВЕЕВ 
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Програма 38: Управление на иновациите в училището чрез прилагане на 
цялостен модел за развитие на училищни политики 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 3 

Иновацията се определя като нови идея, продукт, практика, услуга, процес или нов начин на 
организация, които трябва да докажат полезността си в практиката. Иновациите в училище винаги 
трябва да бъдат свързани с качествено подобряване на работата в училище и преди всичко на така 
наречените рутинни процеси, които оказват ежедневно най-голямо влияние върху начина, по 
който учим и работим.  

Програмата помага на училищата да изследват потенциала си, който понякога остава скрит сред 
много обичайна работа. Преминавайки през стъпките на програма участниците по нов начин 
осмислят своите силни и слаби страни, откриват неподозирани възможности, намират пресечни 
точки между желанията на различните групи учители, ученици и дори родители.  

Обучението доразвива знания и умения за организиране и управление на процесите в училище за 
осигуряване на качествен образователен процес, като отчита специфичния контекст на училището 
или детската градина, институционалната култура, стратегията за развитието й и новостите в 
образованието. Формира компетентности за прилагане на иновативни теории, модели и 
принципи като свързва стратегическото и оперативното планиране и прилагане на ефективни 
училищни политики. 

Програмата помага на училището да открие мястото на иновацията за подобряване на качеството 
на обучението и да формира нова и ориентирана към непрекъснато подобрени училищна 
политика. Затова програмата е подходяща за училищни екипи, които имат желание и идеи за 
промени. 

 

ОБУЧИТЕЛИ: МАРИАНА БАНЧЕВА, МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА 

http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/innovations/opredelenia_i_primeri.pdf


 
 

43 
 

Програма 39: Управление на стреса в училищна среда 

 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 2 

Стресът оказва съществено влияние върху работоспособността, качеството на живот и 
способността за взимане на решения на хората, работещи с хора. Много изследвания говорят за 
това, че динамичното ежедневие, резките промени в организационния климат, „лошия 
мениджмънт“, бързото взимане на решения, липсата на познавателна гъвкавост (себерефлексия) 
и неспособността да управляваш собствения си живот поставя хората в голяма степен на риск по 
отношение на психическото им натоварване, което пък води до сериозни здравни щети. 
Учителската професия е изключително застрашена от повишаване на здравните щети на 
педагозите в следствие на лоша култура в управление на стреса. Тренингът е насочен към 
изграждане на механизми за идентифициране, оценка, контрол и управление на стреса. Това 
обучение изследва различните видове стрес (травмен, професионален и ежедневен), като фокусът 
е върху професионалния стрес и последствията от него.  

Учителите ще имат възможност да придобият умения как се оказва психологична подкрепа и как 
се прави оценка на риска. Обучението работи и върху защитните механизми (копинги) и как чрез 
използването им може да подобрява качеството на живот на учителите. Директорите и помощник 
директорите имат възможността да изследват своите управленски стилове и начин на 
комуникация и да направят равносметка и избор за промяна на своето поведение (отношение).  

 

ОБУЧИТЕЛ: ЙОРДАН ТАНКОВСКИ, ГЕНАДИЙ МАТВЕЕВ
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Програма 40: Училищна политика за работа с родители 
 

 

КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 2  

Програмата е базирана на основни теории в областта на общностната психология, възрастовата 
психология, управление на доверието и управление на групов процес. Участниците ще бъдат 
запознати с принципите на взаимодействие в общностите, възможностите за въздействие върху 
процесите в общността, разпределението на ролите в това взаимодействие, връзката му с 
развитието на децата в различните възрасти и представянето им в училище и разпределението на 
ролите на значимите възрастни в този процес. Основният фокус е върху взаимоотношенията 
между родителите и училището и възможностите за включване на родителите в училищния живот 
чрез изграждане на цялостна училищна политика за работа с родители. 
Програмата цели подобряване на: уменията за работа с родители - приобщаване на 
родителите към училищната общност, включването им в училищни дейности, развиването на 
родителските умения за адекватна подкрепа на децата; уменията за екипна работа за 
партниране между педагогическите специалисти в училищния екип и изработване на цялостен 
училищен подход за работа с родители и развиване на училищната общност; комуникативната 
компетентност на участниците. 
Преминалият обучението ще умее: да приобщава родителите за постигането на 
образователните цели с оглед увеличаване на възможностите за положително въздействие 
върху децата и учениците и за утвърждаване авторитета на институцията; да привлича 
родителите в организирането и реализирането на дейности и проекти на институцията; да 
сътрудничи с обществения съвет, училищното настоятелство и други партньорски организации 
при изпълнение на съвместни инициативи и проекти в рамките на повишената училищна 
автономност; да създава и поддържа ефективни и конструктивни професионални 
взаимоотношения с колегите и подкрепя ръководния екип на институцията, като участва 
активно в работата на педагогическия съвет, на комисии и др. 
 
ОБУЧИТЕЛИ: ЦВЕТАНКА БРЕСТНИЧКА, ЯНА АЛЕКСИЕВА 
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Програма 41: Учителят – ментор. Целеполагане, мотивация и предоставяне 
на обратна връзка за представянето на ученика в контекста на 
учебния процес. 

 

 
 
 
КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 2  
 

Програмата “Учителят – ментор. Мотивация, целеполагане и предоставяне на обратна връзка за 
представянето на ученика в контекста на учебния процес.” осигурява на участниците 
конструктивни подходи за активиране потенциала на учениците, чрез индивидуално отношение в 
процес на изготвяне на лични за ученика цели, за съответната учебна дисциплина, чрез рефлексия 
и предоставяне на обратна връзка за постижения и ниво на развитие. Мотивацията и резултатите 
при учениците зависят от удовлетворяване на базови потребности в контекста на системата учител 
– ученик. Тези потребности са качествени взаимоотношения, структура и автономност.  

В рамките на обучението, педагогическите специалисти се учат да разбират и оценяват своя 
принос по отношение мотивацията за учене на децата/учениците.  

Обучението запознава участниците с модел на целеполагане и изграждане на визия за успех в 
учениците, с необходимите условия за наличие на вътрешна и външна академична мотивация в 
децата и учениците, като задължително условие за значими и устойчиви резултати в академично 
и личностно отношение. Участниците създават план за оптимизиране на съотношението между 
структура и автономност в общуването с деца и ученици, с цел повишаване на вътрешната 
мотивация за учене. Педагогическите специалисти усвояват и прилагат ефективни методи за 
предоставяне на развиваща и позитивна обратна връзка на учениците и техните родители. 
Програмата дава ясни насоки и създава умения за рефлексия и саморефлексия в посока развитие. 
 
 
 
ОБУЧИТЕЛИ: ОЛГА НИНОВА - ТРАЯНОВА 
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Програма 42: Учителят на 21 век – ключови умения за взаимодействие. 
Общуване с ученици, родители и колеги в контекста на 
образователната среда. 

 

 
 
 
КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 3  
 
Програмата е с фокус усвояване и прилагане на междуличностни умения за ефективно общуване 
в училищната система. Обучението е базирано на принципи в хуманистичната психология, която 
поставя личността в центъра. Предоставя на участниците подходи за мотивиране на учениците, 
извлечени от изследвания на академична мотивация, провеждани от водещи специалисти в 
сферата. Усвоят се умения за подкрепа, за ненасилствена и отстояваща комуникация, мотивиране, 
превенция и разрешаване на конфликтни ситуации. Такива умения са предпоставка за 
положителна учебна среда, повишаване удовлетвореността и авторитета на учителите и 
образователна институция, за възпитаване на свободни и отговорни личности, понижаване на 
стреса при всички участващи страни, повишаване на академичните резултати и намаляване на 
отсъствия от училище. Наученото в последствие се предава на деца/ученици, колеги и родители 
чрез поведението, а може и под формата на целенасочени учебни ситуации с ученици или във 
формат вътрешно-квалификационна дейност с колеги.  
Програмата се реализира, чрез комбинация от дистанционна и присъствена форма, както следва: 
1) уебинар - запознаване с основните парадигми и целеполагане за всеки от участниците; 
литература по предвидените теми; 2) присъствен, практически курс; 3) срещи за рефлексия в 
малки групи и оказване на методическа подкрепа от страна на обучител по програмата за 
постигане на оптимално усвояване на предвидените знания, умения и нагласи. 
 
 
ОБУЧИТЕЛИ: ОЛГА НИНОВА – ТРАЯНОВА, МАРИАНА БАНЧЕВА 
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Програма 43: Хиперактивните деца - практически стратегии за разбиране и 
комуникация с децата със синдром на дефицит на внимание и 
хиперактивност/СДВХ/ 

 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 2 

 

Семинарът цели да информира и осигури инструменти за педагогическа работа на учителите с 
хиперактивните деца. Като правило те са аутсайдерите на класа, с негативна репутация, честа 
смяна на класовете и нарушена комуникация с авторитети и връстници. Заради заниженият 
контрол над поведението децата избират лесно достижими цели, демотивирани са, не влагат 
търпение в по-дълготрайни задачи, а устойчивостта на вниманието страда. Това са част от 
предпоставките, които затрудняват обучението в училищната структурирана среда. Учителите са 
изправени пред предизвикателствата паралелно да контролират и овладяват поведението на 
децата и да преподават. Дефицитите у децата са в изпълнителните функции, които са свързани със 
следването на инструкции, концентрацията над задачата, организацията на етапите на работа и 
планирането, задържането на импулсите. Трудности се срещат на ниво общуване, обучение, 
поведение, бъдещи перспективи. Този синдром повлиява всички области от живота на детето и 
като правило те демонстрират по-ниски постижения и успеваемост, което се отразява на 
реализацията им.   

Обучението въвежда позитивна гледна точка към това поведенческо нарушение и предлага 
адекватни и съвременни комуникативни и поведенчески стратегии за работа с детето, родителите 
и учителя. Фокусът е върху силните страни и способностите на детето.  
 

ОБУЧИТЕЛ: МИЛЕНА МАНОВА 

 

 



 

НОВИ ПРОГРАМИ НА ИПО – 2021/22 г. 

 

No 
Програма 

Кредит
и 

Обучители 

44 Монтесори принципи и практики за деца от 3 до 
6 г. - индивидуална подкрепа за всяко дете чрез 
усъвършенстване на образователната среда и 
ролята на учителя (първо ниво) 

2 Десислава Стоева 

45 Практическо приложение на Монтесори 
педагогиката в начален етап 

1 
Десислава Стоева, Диляна 

Иванова 

46 Компетентностният подход и 
интердисциплинарното обучение 

3 Мариана Банчева, Лилия Стоилова 

47 Компетентностния подход, гражданските 
умения и устойчивото развитие 

2 Мариана Банчева 

48 Развитие на компетентности чрез STEAM 
подхода в обучението 

2 Мариана Банчева, Лилия Стоилова 

49 Модели за развиване на аудио-визуална 
грамотност 

2 
Даниел Симеонов, Силвия 

Марушкина 

50 Модели за насърчаване на момичета за 
реализация в STEAM 

1 
Станимира Делева, Лилия 

Стоилова 

51 
Позитивно образование и образование за 
характер. 

1 
Кристина Николова, 

Екатерина Граменова 
Олга Траянова, Мариана Банчева 

52 Система за подпомагане и проследяване на 
представянето на учениците. 

2 Олга Траянова, Мариана Банчева 

53 Училищни политики за граждански ценности и 
ученическото самоуправление. 

1 Олга Траянова, Мариана Банчева 

54 
Екологично образование в училище - 
изменението на климата и ефектите върху 
икономическите сектори 

2 
Мариана Банчева, Климент 
Минджов, Татяна Митева 

55 
Екологичното образование в училище - влияние 
на изменението на климата върху компонентите 
на околната среда 

2 
Мариана Банчева, Климент 
Минджов, Татяна Митева 

56 
Екологичното образование в училище - 
климатичните промени, природните бедствия и 
здравето на хората 

1 
Мариана Банчева, Климент 
Минджов, Татяна Митева 

57 Дигитални училищни лидери 3 
Иван Даниелов Господинов, 

Венелин Дачков Николов 

58 Въведение в приложното образование 2 
Теодора Любомирова Димитрова, 

Олга Траянова 

59 
Програма за учители за развиване на умения за 
позитивна самооценка и увереност у учениците 

1 
Милена Тодорова, Яна Алексиева, 

Татяна Добрева 

60 
Умно оценяване и проследяване на напредъка 
на учениците 

1 
Олга Траянова, Мариана Банчева 
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О Б У Ч И Т Е Л И 

 
  

Олга Траянова отговаря за обученията и методическата 
подкрепа на учителите в общността на Института за 
прогресивно образование и системата JUMP Math. Тя има 
опит в България и на международно ниво като обучител, 
координатор на проекти за развиване на умения на 21 век 
по Еразъм+, учител в прогимназиален етап и участник в 
програмата Заедно в час.  По образование е педагог и 
магистър социална комуникация, a също така е 
сертифицитан обучител по системите "Преподавай като 
лидер", "Коучинг подход в образование" и life coaching, 
"Research in yoga in education". Олга не спира да се обучава, 
да се запознава с най-актуалните и иновативни 
образователни методики, за да ги прилага в работата си с 
учителите. Вярва, че образованието е най-голямата сила за 
развитие и успех, с която човечеството разполага. 
 

 

Марияна Георгиева е Магистър по Психология  и Педагогика 
от Великотърновския университет. Има трайни интереси в 
сферата на педагогическата психология и професионалното 
развитие на учителите. Разработва и реализира програми за 
развитие на учители и училищна общност. Познава 
образователните системи на водещи държави като 
Великобритания, Финландия, Швеция и Дания.  
Разработвала е наръчници и материали за учители; 
родители; водещи на летни лагери по житейски умения; 
водещи на клубове по професионално ориентиране и 
консултиране, педагогически съветници. В момента 
Марияна Георгиева е докторант по Педагогическа 
психология във ВТУ  “Св. Св. Кирил и Методий” . 



 

 

Младен Вълков 
Младен завършва бакалавърска степен Компютърни науки 
в СУ “Климент Охридски” с отлична диплома, а средното си 
образование в Природоматематическа гимназия “Нанчо 
Попович” – Шумен. Бил е в националния отбор по 
математика с участията си на Балканската олимпиада по 
математика през 2011 г., където взима сребърен медал и 
Младежката Балканиада по математика през 2008 г., където 
също печели сребърен медал. В ИПО отговаря за учебните 
материали и адаптирането им към българските 
образователни изисквания. Той е магистър по оптимизация 
към СУ-ФМИ и му предстои докторантура в ИМИ БАН в 
област методика на преподаване на математиката. 

 

Лилия Борисова натрупа опит с участията си като асистент 
в обученията на учители по JUMP Math. Тя е начален 
учител в 90 СУ, радетел и поддръжник на системата JUMP 
Math, защото учениците са завладяни от математиката и 
развиват и ключови умения, с които израстват като 
успешни и уверени личности на днешното време. Лилия 
вярва, че всяко дете може да развие своя потенциал по 
математика и го доказва с работата си с учениците си, 
намирайки верния път до всяко дете.  Доброволчеството и 
ученето на добродетели са нейната страст. В своята 
ежедневна работа се води от максимата „Търси най-
доброто в другите, давай най-доброто от себе си“. 

 Йордан Танковски има повече от 20 години опит в 
провеждането на обучения в областта на меките умения за 
педагози, училищни психолози, бизнес организации, НПО и 
държавни организации. Сериозна част от портфолиото му 
са обучения за педагози, училищни психолози по темите – 
управление на стреса; интерактивни методи за работа; 
екипна ефективност; управление на конфликти; динамично 
лидерство; превенция на агресията в училище и други. 
Организационен консултант, специализирал в оценката на 
организации и стратегическо планиране. Провеждал е 
множество обучения за младежки лидери, планиране и 
управление на проекти, застъпничество. Обучавал е 
доброволци, работил е с деца от ромски произход. Има 
значим дългогодишен принос към инициативите на БЧК, 
насочени към кризисна интервенция на хора в риск и 
преживяващи екзистенциална криза. Йордан има 
публикации и авторски трудове в областта на здравното 
образование, управлението на проекти и стратегическо 
планиране.  
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Цветелина Камова е създател на Red Paper Plane. Тя 
адаптира метода за креативност и решаване на 
проблеми "дизайн мислене", като създава готови проекти 
(мисии) за директно прилагане у дома с децата, както и в 
клас от учителя. Те се играят в семейства из целия свят и се 
правят от повече от 2000 деца в най-различни училища. 
Майка е на две прекрасни деца, обича да пътува и цени 
много времето със семейството си. 
 

 

 

Георги Камов е специалист в обучение и консултиране за 
иновации и дизайн мислене, лектор и мотивационен 
презентатор, вкл. на четири TEDx събития, експерт по външна 
политика на България и Европейския съюз, автор на 
публикации, свързани с иновациите в публичния, 
корпоративния и неправителствения сектор. Участник е в 
инициативата “40 до 40” – проект за млади лидери, които 
вдъхновяват и играят ролята на положителни модели за 
подражание в обществото и е член на Transformation Thinkers 
- група от млади лидери от цял свят, координирана от 
Bertelsmann Stiftung 

 

Мариана Банчева е магистър по психология, учител по 
философия, психология, етика, естетика. Избира да работи за 
изграждането на организационна култура в училището и 
прилагането на цялостни училищни политики. Работила е в 
сферата на: интеграцията на децата от етническите 
малцинства и децата със СОП; правата и закрилата на детето; 
прилагане на модели за развитие на училищни политики; 
квалификацията на учители; гражданското, здравното, 
интеркултурното и екологичното образование, 
образованието за развитие и глобалното образование; 
превенция на насилието и дискриминацията; развитието на 
лични и социални умения. Обучава учители и училищни 
екипи за въвеждане на проектно-базираното обучение, 
изследователския подход в обучението, прилагане на 
интерактивните методи, изграждане на доверие между 
учителите, родителите и децата.  
 

https://rpplane.us11.list-manage.com/track/click?u=39651ce4bb3662ea5c5b2c699&id=048bebc633&e=d948a59f19
http://www.progresivno.org/wp-content/uploads/2016/10/mariana-bancheva.jpg


 

 

Генадий Матвеев има повече от 30 години опит в сферата на 
образованието и предоставянето на социални услуги за деца 
и млади хора. Основната му експертиза е свързана с: 
консултативна дейност на учители, родители, ученици; 
разрешаване на конфликти; работа с деца със СОП; групова 
работа с деца от рискови група; превенция на отпадане от 
училища; корекция на девиантното поведение; 
професионално ориентиране. Притежава изключителни 
умения в сферата на обучения за изграждане на умения за 
работа в екип, създаване на доверителни отношения между 
учители и родители, формиране на комуникативна култура, 
изграждане на общности в паралелката и училището, 
прилагане на принципите на ненасилствената комуникация.  

 

Милена Манова е психолог и сертифициран практикуващ 
психотерапевт от 2000 г към WAPP. Преподавател и 
супервайзор по психотерапия. Управител на Институт по 
позитивна психотерапия. Председател на БАТА / Българска 
асоциация по Транзакционен анализ/. Дългогодишен 
преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“. Автор на 
книгата „Хиперактивното дете“, съавтор на изданията: 
„Защо все аз?“ – Терапевтични приказки за деца и родители, 
Креативна кутия „Бърза помощ за родители“, както и на 
карти за емоции “ Емоционални карти“ , карти  Позитум, 
Наръчник по Транзакционен анализ. Най- новото й издание 
е интерактивната книга – игра „Усещам, мисля, разбирам --
- своето тяло“.  Лектор и водещ на семинари, участник в тв и 
радио предавания.  
Носител на приз за принос в психотерапията на БАП за 2018 
г.  

 

Цвета Брестничка е част от екипа на Асоциация Родители от 
2009 г. Има богат опит във водене на интерактивни 
обучения на училищни екипи по темите на 
взаимодействието семейство-училище, създаване и 
развиване на училищнато общност и изграждане на 
дигитално-медийна грамотност у подрастващите. Съавтор е 
в разработените от Асоциация Родители методики за 
превенция на реално и виртуално насилие, изграждане на 
училищна общност, както и на наръчници за родители – 
„Добре дошли в 1. клас“, „Добре дошли в 5. клас“, „Добре 
дошли в детската градина“, „10 мита за децата и парите“, 
„За да разцъфтят...“ и др. Автор е на серия детски приказки 
от поредицата „Във вълшебната гора“ и на „Небивалици с 
буквите от А до Я“. 
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Яна Алексиева е част от екипа на Асоциация Родители. От 
години организацията се занимава с професионално водене 
на обучения свързани с взаимодейсвието между училището 
и семейството, развитието на децата, превенция на 
насилието и онлайн безопасност.Яна е завършила СУ „Св. 
Климент Охридски“, със степен магистър по Детско-
юношеска и училищна психология. Член е на Дружеството 
по позитивна психотерапия. Приминала е редица обучения 
за обучител на възрастни и учене чрез преживяване, работа 
с родители, различни психологически аспекти в детското 
развитие. 

 

Ралица Асенова специализира управление на културните 
поликити и практики в областта на кинообразованието в 
Европа. Съучастник е в създаване на фестивала „Срещи на 
младото европейско кино“, чието седмо издание предстои 
през юни 2020 г. Съучредител на сдружение „Арте Урбана 
Колектив“, което инициира проекти, създаващи връзки 
между културния и образователния сектор.  
Ралица е координатор на кинообразователните програми 
CinEd – Европейско кинообразование за деца и младежи, 
иницииран от Френския институт в Париж и „Киното, сто 
години младост“, инициатива на Френската национална 
филморека и е отговорна за успешното им прилагане в 
България. Координатор е и на проектите WoMED и „Кино за 
развитие на социално-емоционални умения“ в 
партньорство с Тръст за социална алтернатива.  
 

 

Даниел Симеонов завършва режисура в НБУ. Проектът му 
за бакалавърска степен е късометражният документален 
филм „Близо”. Магистър „Училищна педагогика – учител в 
прогимназиален и гимназиален етап на обучение“ с 
професионална квалификация „учител по английски език“. 
Педагогически експерт по няколко програми, 
координирани от сдружение „Арте Урбана Колектив“ – 
CinEd, Киното, сто години младост и WoMED. От ноември 
2019 г. е педагогически координатор на проекта „Кино за 
развитие на социално-емоционални умения“, който 
инициира провеждане на  киноателиета по игрално и 
анимационно кино за ученици от 1 до 4 клас в ОбУ „Неофит 
Рилски“.  



 

 

Магдалина Ръжева има магистърска степен по архитектура. 
Ръководи собствено архитектурно студио „Арх Пойнт” в 
София.  
През 2011 г. тя е съосновател на Детска архитектурна 
работилница – сдружение с нестопанска цел, което има за 
цел да вдъхнови и емоционално да ангажира децата в 
дейности свързани с архитектурата. ДАР провежда 
архитектурни занимания в училища и образователни 
центрове, акцентирайки върху ролята на градската среда 
като средство за обучение. Представител на Съюза на 
архитектите в България в работната програма на 
Международния съюз на архитектите „Архитектура и деца“ 
от 2014 г. 

 

 
Анна Калинова е архитект на свободна практика. От 2018 г. 
води работилници за деца в Детска архитектурна 
работилница. ДАР е носител на награда на Международния 
съюз на архитектите в конкурса „UIA Golden cubes awards” - 
2014г. 
Участва в проекти за изкуство в градска среда на Сдружение 
Трансформатори.  
Изследва възможностите на застроената среда като 
образователен инструмент. 
Разработва тренинги за учители за творчески 
интердисциплинарни възможности за обучение на деца.  
 

 

Ваня Бонева е психолог и обучител с дългогодишен опит в 
организирането и провеждането на обучения за деца и 
възрастни по теми: Превенция на агресивното поведение в 
училище; Справяне със стреса и емоционалното прегаряне 
в образователна среда; Ненасилствена комуникация и 
управление на конфликти; Екипна работа, лидерство и 
емоционална интелигентност. Занимава се и с тийм-
билдинг на фирми и организации; фасилитиране на групови 
срещи и събития; организационно развитие; придружаване 
на групи като планински водач.  
Основните методи на работа, които я вдъхновяват са 
свързани с преживелищното учене, в което човешката 
личност участва в нейната цялост - чрез мислене, действия 
и чувстване, което прави процеса на учене много 
ефективен, цялостен и вълнуващ. 
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Геника Байчева е бакалавър по философия и магистър по 
артистични психо-социални практики.  
Тя е сертифициран обучител с методите на психодрамата и 
форум и имидж театъра, социодрамата, арт терапията, 
аутдор тиймбилдинг.  
Работи като обучител и ментор на млади хора на възраст 16- 
25 г. и като  фасилитатор и обучител в „Училище за 
родители“, обучител на учители и директори от различни 
училища и детски градини, модератор на стратегически 
срещи и тиймбилдинг събитияи организации. От 2018 г. 
Геника работи като арт терапевт с група деца и младежи със 
специални нужди. Съосновател на Сдружение „Открити 
пространства“ и член на различни международни мрежи: 
Robert Bosch Network, MitOst, LOCOP, Tandem Europe/ 
Turkey, USA fellows from Bulgaria. 

 

 
 

 

 

 

   

 

 

Цвета Борисова сертифициран Монтесори педагог от North 
American Montessori Center, член на The International 
Association for Montessori Educators и на Институт 
Монтесори България. От 2009-та година активно изучава 
метода Монтесори. Този начин на работа с деца пасва на 
вътрешното ѝ разбиране за добрата грижа за деца: да имат 
възможност да развиват самоувереност, умения за 
правилна преценка, социални умения. 



 

 

 
Виолета Тръпкова - психолог и психотерапевт, 
сертифициран от Българска асоциация по гещалт терапия, 
преминала обучителна програма "Монтесори принципи и 
практики в предучилищна възраст", организирана от Casa 
dei Bambini Монтесори обучителен център. От 2011-та 
година работи с деца по метода Монтесори под 
ръководството на Цвета Борисова, изследва и прилага 
философията и практическите насоки на д-р Мария 
Монтесори, участва в различни Монтесори конференции и 
форуми. Психотерапевтичното ѝ развитие 
спомага педагогическата ѝ работа. 
 

 

 
Ели Колева е учителка по английски в началните класове. 
Завършила е Предучилищна и начална училищна 
педагогика към СУ “Св. Климент Охридски”, 
Ранночуждоезиково обучение и курс по Сугестопедия. Йога 
е съществена част от живота й, тъй като Ели е участвала в 
множество обучения, лекции и семинари в България, Индия 
и други държави. Изкарала е курсовете на “Изследване на 
йога в образованието“ е част от обучителния екип. 
Преподава йога на деца и на начинаещи възрастни. 
Интересува се от изкуството във всичките му измерения. 

 

 
Милена Милева – сертифициран преподавател по йога по 
системата на Бихарската школа по йога, зам.председател на 
Сдружение „R.Y.E. България – Изследване на йога в 
образованието“, част от Европейската 
организация E.U.R.Y.E. Обучава как с прилагането на 
достъпни за всеки техники от йога в учебния процес, децата 
постигат физическа и ментална релаксация, развиват 
емоционална интелигентност, засилват концентрацията и 
паметта си, подобряват взаимоотношенията си с останалите 
деца и учителите, и се развиват като творчески личности. 
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Всеки човек има право да учи 
и да развива потенциала си през целия си живот! 
Ние вярваме, че заедно можем да изградим среда 

за търсене на хоризонти за личностно и професионално развитие 
в детските градини и училищата. 

С качествените обучителни програми ние допринасяме 
за изграждането на умения и компетентности, 

необходими на всеки човек в съвременното общество 
за успешна реализация 

и пълноценен и щастлив живот! 
 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТИТУТ ЗА ПРОГРЕСИВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

1124 София, бул. „Цариградско шосе“ 23  

Свържете се с нас на: 0882 411 901 

Info@progresivno.org 

www.progresivno.org 
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