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Кратко описание: Всички, работещи в образователни институции, са във 
висок риск от развиване на синдрома на професионалното изпепеляване. 
Цел на обучението е разпознаване на основните и вторични симптоми на 
синдрома на професионално изпепеляване в процеса на кариерно развитие 
или в личния живот. Обучението започва със симулационно преживяване на 
стадиите и запознаване с първоначалните лични реакции. Следваща стъпка 
е запознаване с разпространените и нишовите стратегии за справяне, което 
в процеса на преживяване да позволи на участниците да поставят основите 
на своите индивидуални и най-ефективни стратегии. По този начин ще могат 
да прилагат промоция на собственото си здраве чрез превенция вместо 
лекуване.

Теми:

1. Симптоми на професионалното изпепеляване -  4 ч.

2. Симулационно преживяване на стадиите - 4 ч.

3. Разпространени и нишови стратегии за справяне - 4 ч.

4. Избор на индивидуални стратегии за справяне - 4 ч.

Основни обучители:

Ивайло Маджаров

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.

РАЗПОЗНАВАНЕ И СТРАТЕГИИ ЗА 
СПРАВЯНЕ СЪС СИНДРОМА НА 

ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗПЕПЕЛЯВАНЕ
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Цели на програмата: Придобиване на компетентности за себерефлексия и 
превенция на синдрома, за да не се стига до патологично развитие.

Компетентности, които ще бъдат придобити: Обучението дава на 
специалистите инструменти да следят и да се грижат за своето психично 
здраве в условия на голяма натовареност. Това от своя страна е предпоставка 
за тяхната компетентност да осигуряват позитивна и подкрепяща 
образователна среда, атмосфера на сигурност, доверие, толерантност, 
сътрудничество и взаимопомощ, конструктивни професионални 
взаимоотношения, оптимална комуникация с родителите и представители на 
други институции.

Методи на обучение: Дискусия, симулационни преживелищни опити, 
презентация, ролеви игри, обратна връзка.

Индикатори за очаквани резултати: Резултати от тест

Продължителност на обучението: 16 ч.

Съотношение между теоретична и практическа част: 1:2

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: 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


