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Кратко описание: В своята работа педагогическите специалисти 
се сблъскват от една страна с родители, които често са изправени 
пред непредвидимостта и неяснотата, родители които се съмняват и 
предифинират своите ценности. И от друга се борят с това какво да кажат и 
направят. Обучението съдържа теория и практика.

Теми:

1. Алтернативни виждания и тяхната властност -  2 ч.

2. Взаимоотношенията с колеги в работна среда - 2 ч.

3. Влияние на материалните ресурси върху работата - 2 ч.

4. Перспективи към работния процес - 2 ч.

5. Поддържане на хомеостаза в институцията - 2 ч.

6. Свързаност между убеждения и поведение - 2 ч.

7. Фази на развитие на организацията - 2 ч.

8. Формална и неформална власт - 2 ч.

Основни обучители:

Емел Митева

Галя Йоргова

Илина Маринова

Дима Ненова

Анита Петрова

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Одобрена от МОН по програмата за повишаване 
квалификацията на педагогическите специалисти 

със заповед РД09-3534/13.07.2022 г. от 13-07-2022 г.

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ 
ПРОФЕСИОНАЛНА УГНЕТЕНОСТ
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Цели на програмата: Обучението „Освобождаване от професионална 
угнетеност“ има за цел да помогне на педагогическите специалисти в 
контакта им с родители, колеги, външни институции.

Компетентности, които ще бъдат придобити: Програмата дава 
перспективи, ключови за конструктивния диалог между педагогическите 
специалисти и родителите. Тя стимулира при обучаваните специалисти 
проактивност в процесите на институцията, по-задълбочено запознаване 
със законовите и етични норми, придобиване на знания и умения за работа 
с деца със СОП, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби, повишено 
внимание към всяко отделно дете. Предлагат се техники за превенция на 
конфликтни ситуации, взаимодействие между специалистите в екипа, начини 
за приобщаване на родителите към процесите в институцията.

Методи на обучение: Симулационни игри, дискусия, задаване на въпроси, 
работа в малки групи, ролеви игри, проект, обратна връзка.

Индикатори за очаквани резултати: Успешно решаване на изходен тест

Продължителност на обучението: 16 ч.

Съотношение между теоретична и практическа част: 1:1

Целеви групи: Корепетитори; Психолози; Рехабилитатори на слуха и 
говора; Възпитатели; Директори; Треньори по вид спорт; Заместник-
директори; Учители; Логопеди; Хореографи; Ръководители на направление 
“Информационни и комуникационни технологии”; Педагогически съветници.

Брой кредити: 1

Начин на завършване на обучението: Презентация; Тестова проверка.

Форма на обучение: Реално присъствена

Заповед: РД09-3534/13.07.2022 г. от 13-07-2022 г.

За регистрация: http://www.arhieng.com/pedagozi


