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Кратко описание: В екипната работа са важни сътрудничеството и откритата 
комуникация между участниците. Те са предпоставка за поддържане на 
обстановка на доверие, топла и приятелска атмосфера, повишено желание 
за работа и взаимопомощ. Програмата съдържа теория и практика 
(симулационни игри, дискусия, задаване на въпроси, работа в малки групи, 
ролеви игри).

Теми:

1. Колегиалните взаимоотношения в дълбочина -  4 ч.

2. Конструктивни взаимоотношения - създаване - 4 ч.

3. Конструктивни взаимоотношения - поддържане - 4 ч.

4. Работата в екип като лична задача и отговорност - 4 ч.

Основни обучители:

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.

СПЛОТЯВАНЕ  
НА ЕКИП
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Цели на програмата: Да разкрие и обедини индивидуалностите на 
участниците; Да стимулира осъзнаването и изследването на личностните 
качества на всеки член от екипа; Да развие способността за вземане на 
адекватни решения в трудни и динамични ситуации; Да стимулира взаимното 
опознаване на членовете на екипа в неформална атмосфера.

Компетентности, които ще бъдат придобити: Партньорство в 
екипа, създаване и поддържане на конструктивни професионални 
взаимоотношения, осъществяване на подкрепа на колеги, взаимодействие 
с други педагогически специалисти, идентифициране на собствените 
потребности от продължаваща квалификация.

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

Индикатори за очаквани резултати: Резултати от тестова проверка.

Продължителност на обучението: 16 ч.

Съотношение между теоретична и практическа част: 1:4

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; Презентация

Форма на обучение: Реално присъствена

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

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


