
 

 

Приложение №1 към Заповед №1640 -1640/23.06.2022 г. 

ПРОГРАМА  

ЗА ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

на педагогическите специалисти  от  СУ ,, Йордан Йовков“ 

Тема: Усъвършенстване на професионалните взаимоотношения в 

педагогическия колектив. Развитие на екипните взаимоотношения 

/Teambuilgimg/ 

Дата:  01-03.07.2022 г 

Хотел Марвел - Слънчев бряг 

 Вътрешноинституционална квалификация играе съществена роля за 

решаване на различни проблеми на когнитивно и организационно  

ниво в колективите; 

 Вътрешноинституционална квалификация предлага 

систематизирана информация за споделяне на добри педагогически 

практики; 

 Тази  програма представлява скрит паралел с реалния и училищния 

живот, чрез която се запълват образователни дефицити; 

 Участниците са поставени в ситуации, които целят подобряването и 

надграждането на базови персонални и екипни качества. 

 

Цели на курса: 

 Споделяне на оригинални  педагогически практики; 

 Подобряване на работата в екип; 

 Намаляне на стреса в ежедневието,чрез прилагане на  практики 

преминаващи през здравословния начин на живот; 

 

 Способност за определяне на приоритети; 

 Способност за планиране и самоанализ; 

 Способност за организация на работния ден; 

 Формиране на  поведение  в условия  на недостиг на време и 

препълнен със задачи  график; 

 Усвояване на устойчиви модели на поведение с цел не прегаряне на 

работното място- Бърлей синдром; 

 Адекватна самооценка . 



 

  

ПРОГРАМА 

 

ЦЕЛ: Повишаване сплотеността в колектива, подобряване на съвместната 

работа в методическите обединения и  ползотворна комуникация между 

колегите 

  

 

ПЪРВИ ДЕН- 01.07.2022 г.  

Занятия с продължителност 4  астрономически часа 

Начало: 14.00ч. Запознаване с целите и задачите на организираното 

събитие.  

Докладва     г-жа Недялка Кюпрюджиева. 

 От 14.10-16.10ч.  Споделяне на добри педагогически практики.  

Тема: Модерният начин на живот преминава през здравословното хранене. 

Ефективни методи за приготвяне на качествен квас в домашни условия. 

Докладва г-жа Ваня Енчева 

16.10- 16.20 ч. Кафе пауза 

От 16.20- 18.20ч. Споделяне на добри педагогически практики. 

Тема: Здравни аспекти за намаляне на риска от хронични 

заболявания.Технологични изисквания и предпоставки за приготвяне на 

квасен хляб в домашни условия. 

Докладва г-жа Ваня Енчева 

18.20- 18.30 ч. Кафе пауза 

От 18.30-19.30 ч.  Споделяне на добри практики за спорт на  открито.  

Тема: Щафетни игри и плуване в свободен стил. 

 Практическо занятие водено от г-н Александър Карамфилов. 

 

 

 

ВТОРИ ДЕН- 02.07.2022 

Занятия с продължителност 8 астрономически часа 

 

От 09.00-11.00 ч.  Споделяне на добри практики за спорт на  открито.  

Тема: Тренировки на плажа- защо и как да започнем да тренираме на чист 

въздух 

Практичиско занятие водено от г-н Александър Карамфилов  

От  11.00- 11.10ч . Кафе  пауза 

От 11.30- 12.30 ч. Споделяне на добри педагогически практики 

Тема:  Хранително- физически режим на работното място 



 

Докладва г-жа Ваня Енчева 

От 12.30- 13.30 ч. Обяд и обедна почивка 

13.30-15.30ч.  Споделяне на добри педагогически практики 

Тема : Иновативни подходи при  стартиране на малък и среден бизнес. 

Докладва г- н Димитър Календеров, г-жа Кристина Паскалева 

15.30-15.40ч. Кафе пауза 

15.40-16.40ч. Споделяне на добри педагогически практики 

приложими в свободното време на учениците 

Тема : Кахут и новите игрови подходи в съвременното обучение 

Докладва г-жа Нурджан Бекир 

16.40-16.50ч. Кафе пауза 

16.50- 17.50ч. Споделяне на добри педагогически практики в 

иновативните математически подходи 

Тема: Ученически куест-учене чрез създаване на игра. Какво още мога да 

науча за числото ,,Пи“. 

Докладва г-жа Стефка Иванова 

17-50-18.00ч. Кафе пауза 

18.00- 19.00ч. Споделяне на добри педагогически подходи за 

повишаване мотивацията за учене чрез позитивно образование 

Тема: Организиране на следобеди в чест на бележити дати и събития. 

Толерантността – символ на единството между различните общности.  

Докладва г-жа Роса Николова 

19:10-19.20ч. Кафе пауза 

          От 19.20-20.20 ч.  Споделяне на добри практики за спорт на  открито.  

Тема: Щафетни игри и плуване в свободен стил. 

 Практическо занятие водено от г-н Александър Карамфилов. 

 

20.20ч.  Вечеря и лично свободно време. 

  

ТРЕТИ ДЕН- 03.07.2022 

Занятия с продължителност 4 / четири/ астрономически часа 

 

От 08.00-10.00 ч.  Споделяне на добри практики за спорт на  открито.  

Тема: Колективни игри. Плажен волейбол, стречинг и дихателни 

практики . 

Практическо занятие водено от г-н Александър Карамфилов . 

10.00- Край на занятията 

 


