
 
 

 

УЧИЛИЩЕ ЗА УЧИТЕЛИ 

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧИТЕЛИ НА ТЕМА: 

Прогресивна и позитивна култура на 
класната стая 

Вие сте учител или възпитател и търсите отговор на въпросите: 

✓ Как да заменим думата „дисциплина“ със създаването на интересна и 
стимулираща среда в час? 

✓ Как учениците да бъдат по-мотивирани в учебния процес, без да се налагат 
наказания? 

✓ Как да работим за позитивни нагласи в предмета, по който преподаваме? 

✓ Как да поощряваме или хвалим нашите ученици? 

Обучението „Прогресивна и позитивна култура на класната стая“ ще Ви даде отговор 
на тези въпроси и ще Ви зареди с конкретни и практически стратегии, които да 
използвате във вашата работа.  

Връзка с нормативната уредба – ЗПУО и стандарти: 
● Иновативни училища. 
● Приобщаващо образование. 
● Атестиране на учители. 
● Оценяване на ученици. 

 

„Много съм щастлива от идеите и енергията, 
научих много. Благодаря!“ 

Ани Стоева, начален учител, IV ОУ „Димитър Петров“, гр. Сливен 

 

 



 
 

Цели на обучението 

Участието в обучението ще ви помогне да планирате последователни и ангажиращи в 
учебния процес инструкции и да давате конструктивна обратна връзка, както на 
своите ученици по време на учебния процес, така и на всички въвлечени и значими 
други като родители, училищна общност, ръководство и образователни специалисти. 
Както и: 

✓ Да подпомогне учителя в изграждането на позитивна и стимулираща култура в 
класната стая, която се основава на вяра в способностите, доверие, прилагане на 
наученото и правила и последствия. 

✓ Да подпомогне ефективната проверка на разбирането на всеки етап от урока, 
независимо от предмета, по който се преподава. 

✓ Да даде насоки за определянето на специфичните и групови образователни 
потребности на учениците, да подпомагат и проследяват  равнището на знанията и 
затрудненията в процеса на учене, независимо от предмета и академичното знание. 

Методи на обучението: 
Обучението се основата на принципите на позитивната психология и развиването на 
нагласа за развитие според теориите и научно-изследователския труд на Карол Дуек и 
други видни имена в сферата на педагогиката, психологията и когнитивистиката.  

● базиранo на позитивна система от правила и последствия  
● развива вътрешна мотивация и нагласа за учене при учениците  
● директно приложими в работата с учениците в класната стая  
● учителя самостоятелно участва в създаването на система от принципи, правила 

и последствия 
● фокусът е върху вътрешната удовлетвореност от процеса на научаване,  

правене, изследване и включване на учениците 
Съдържанието на обучението е приложимо към всички предмети и е подходящо за 
учители от предучилищен, начален и прогимназиален етап.  

Продължителност и квалификационни кредити: 

16 часа (8 присъствени часа, 8 дистанционни часа), 1 квалификационен кредит. 
*програмата е одобрена в регистъра за квалификация  на МОН. 

Цена: 65 лева 
 
Дата и място: 2 ноември; от 09:00 – 17:30 за присъствената част 
Институт за прогресивно образование бул. Драган Цанков 12, ет.1, офис 1 , София  1164,   
тел: 0882 411 901
 

За записване ни посетете на:   

Линка за регистрация 

и на  

www.progresivno.org 

 

https://goo.gl/forms/WaMwBnWdwIx5Bzgh1
http://www.progresivno.org/

