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Кратко описание: Обучението “Сътрудничество между жени” има за 
цел да развива практически умения за пренасочване на енергията от 
скритите конфликти към действия за взаимна подкрепа, сътрудничество и 
закрила. Участниците в обучението ще се запознаят с модерни теории на 
еволюционната психология за женската конкуренция, агресия и йерархия. 
Агресията между жени обикновено е неосъзната и прикрита. Тя никога не 
стига до тежки телесни наранявания, както е понякога при мъжете, но може 
да влоши дългосрочно качеството на живот в една общност. Обучението 
предлага нови гледни точки както при работа вътре в женския екип, така 
и при управление на женски екип. То е приложимо за всеки член на екипа, 
независимо от функциите и мястото му в служебната йерархия.

Теми:

1. Еволюционни принципи на женското сътрудничество - 4 ч.

2. Форми на агресията - 4 ч. 

3. Човешка йерархия и ранг - 4 ч.

4. Създаване на благоприятна среда за сътрудничество - 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. 

СЪТРУДНИЧЕСТВО  
МЕЖДУ ЖЕНИ
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Цели на програмата: Да създаде компетентности за идентификация на 
различни форми на агресията между жени; Да предизвика изследване на 
собствените конкурентни стратегии и тактики; Да предложи техники за 
решаването на общите задачи на принципа на равнопоставеност; Да развие 
практически умения за пренасочване на енергията от скритите конфликти 
към открити действия за взаимна подкрепа, сътрудничество и закрила.

Компетентности, които ще бъдат придобити: Създаване и поддържане на 
конструктивни професионални взаимоотношения; създаване на атмосфера 
на сигурност, доверие, толерантност и взаимопомощ в екипа; осъществяване 
на методическа и организационна подкрепа на новоназначени служители; 
взаимодействие с другите специалисти в екипа за постигане на определени 
цели; създаване на ефективна организация на труда в образователната 
институция; стимулиране на участието на педагогическите специалисти в 
проекти на институцията.

Методи на обучение: Дискусия, решаване на казуси, симулационни 
преживелищни опити, задаване на въпроси, презентация, ролеви игри, 
обратна връзка.

Индикатори за очаквани резултати: Попълване на въпросник със затворени 
и отворени отговори, участие в ролеви игри, участие в дискусии.

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: 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


