
 

ОФЕРТА И ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО 

 

Възложител:    122. ОУ “Николай Лилиев” - София. 

Участници:   50 учители и възпитатели – 2 групи 

Тема на обучението:  Прогресивна и позитивна култура на класната стая-УИН 90930022 

Квалификационни кредити: 1 

Време на провеждане:  Начало на обучението: 2 юли 2022 г.  

     Край на обучението: 20 юли 2022 г. 

Присъствена част: 9 и 10 юли 2022 г. 

Дистанционна работа: 2 - 7 юли- предварителна подготовка и  

11 - 17 юли – изпълнение на практическа задача. 

Място на провеждане:  по преценка на Възложителя  

Обучител:    Мариана Банчева и Генадий Матвеев 

Форма на обучение:  Професионален педагогически и психологически тренинг 

Методи на провеждане Основни методи на обучението са интерактивните. Базирани са на 

на обучението:    активното включване на всеки участник чрез комбинация на дискусия,  

     групова работа, екипни упражнения, ролеви игри, мозъчна атака,  

     решаване на казуси, презентации, самоанализ, симулативни ролеви 

игри. Това дава възможност за интерактивност между обучителите и 

участниците и между самите участници, така че да се създаде подходяща 

среда за диалог. По време на обучението се раздават материали – тестове, 

инструкции за упражнения, презентации и други.  

Учебен график:  По приложената програма. 

Начин на завършване Удостоверението ще бъде издадено след представяне на изпълнена 

практическа задача. Удостоверението се издава от Институт за 

прогресивно образование. 

Начин на договаряне: Договор с Институт за прогресивно образование за осигуряване на 

обучители/и. 

Цена на обучението за 1 кредит – 60 лева.  

 

Забележка:  

В представената програма има включени кафе-паузи, които се организират самостоятелно от 

Възложителя. Възложителят осигурява подходяща - оборудвана с интернет, мултимедия и лаптоп, зала 

и пространства за провеждане на обучението. 

В таксата за обучението са включени материалите за работа на участниците по време на обучението. 

Изпълнителят (ИПО) осигурява създаването и изпращането на линкове за регистрация и за 

документиране на дистанционната част от обучението. Линковете за регистрация и за предварителната 

подготовка се изпращат до 5 дни преди обучението. Линкът за изпълнение на практическата задача – до 

2 ден след приключване на присъстветната част от обучението. 

  



Програма 
 

ВРЕМЕ ТЕМА 

1 ДЕН 

15:00 – 16:30 
(90 min) 

СЕСИЯ 1 - Откриване на обучението. Представяне на програмата, целите на 

обучението и участниците. Въвеждане в темата на обучението – елементи на 

училищната култура и на културата в класната стая, позитивна и прогресивна 

култура в училище. Презентация и работа в пленум.  

16:30 – 16:45 Кафе - пауза 

16:45 – 18:15 
(90 min) 

СЕСИЯ 2 – Екипна работа в малки групи – оценка на основни параметри на 

училищните практики, свързани с позитивната и прогресивна култура. 

2 ДЕН 

09:00 – 10:30 
(90 min) 

СЕСИЯ 3 – Какво представляват меките умения и защо са толкова важни? – 

презентация, работа в пленум и в малки групи. 

10:30 – 10:45 Кафе-пауза 

10:45 – 12: 15 
(90 min) 

СЕСИЯ 4 – Изграждане на учещи и сплотени общности на ниво паралелка. Работа 

в малки групи. Представяне на резултатите. Рефериране. Оценка на обучението. 

 

ПРИСЪСТВЕНА 

ЧАСТ 

360 минути  /  8 учебни часа 

САМОСТОЯТЕЛНА 
РАБОТА 

360  минути  /  8  учебни часа - самостоятелна или по екипи работа, 
разпределена както следва: 

• 4 часа – предварителна подготовка преди присъствената част на 
обучението; 

• 4 учебни часа за изпълнение на практическа задача, която се представя в 
определения за приключване на обучението срок на изпратен гугъл линк 
за документиране на работата. 

 

Анотация на програмата 

 
Име на програмата: Прогресивна и позитивна култура на класната стая, УИН 90930022 
Кратко описание: 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.  
 
След обучението учителите ще могат да:  
• ангажират научениците в процеса на определяне и постигане на цели за собственото им развитие 
и развитие на преносими умения;  
• организират учебния процес около ученика, така че той да бъде активен и допринася в него;  
• ангажират научениците при решаване навъзникнали проблеми в час;  
• прилагат практики за изграждане на учещи и сплотени общности на ниво паралелка.  

 


