
Представяне на обучителна програма 

„Превенция на реално и виртуално насилие“ 

1. Анотация на програмата 

Програмата е разработена на базата на основни теории в областта на психологията на 

личността и взаимоотношенията, психологията на развитието, емоционалната и 

социалната интелигентност и управлението на групов процес. Участниците ще бъдат 

запознати със задачите на развитието в различните възрасти и тяхната връзка с 

проблемните поведения в реалния и виртуалния свят, както и с начините за справяне с 

основните рискове. Особен акцент се поставя върху изграждането на умения за 

интерактивна работа и водене на групов процес. Запознаването с теоретичните 

постановки е обвързано с практически задачи, като съотношението е теория/практика 

е 40:60. 

2. Цели на програмата 

Програмата има за цел да подобри педагогическата компетентност на участниците, 
като развие уменията им да използват иновативни методи за управление на класната 
стая, модели на позитивно възпитание и конструктивни подходи за осъществяване на 
обучение, основаващи се на сътрудничество за постигане на по-добри резултати. 
Участниците ще подобрят уменията си за формиране на умения и нагласи за успех у 
децата/учениците, за междуличностно и междукултурно общуване, вземане на общи 
решения, съпричастност, отговорност за собствените действия както в реалния, така и 
във виртуалния свят, за критично и креативно мислене, за умения за саморефлексия и 
др. 
 

3. Форми на обучение 

Програмата предвижда присъствена форма на обучение. 

4. Методи на обучение 

Методите на обучение са в пряка връзка с целта на програмата да развива 

педагогическите умения на участниците и включват: интерактивни методи, екипна 

работа, презентация, практически задачи. Обучението приключва с изпълнение на 

практическа задача, свързана с използване на конкретни инструменти за подобряване 

на взаимодействието между учениците. 

5. Индикатори за очакваните резултати от обучението. 

Очакваните резултати от обучението са педагогическите специалисти да подобрят 

уменията си за използване на иновативни методи за превенция на насилието в 

реалния и виртуалния свят, като това ще се проследи през изпълнението на 

практическата задача. 

6. Продължителност на обучението и брой часове. 

Продължителността на обучението е 16 часа. 



7. Брой квалификационни кредити. 

Брой квалификационни кредити - 1 

8. Начин на завършване на обучението. 

Обучението завършва с издаване на сертификат за броя квалификационни кредити, 

който се получава след изпълнение на практическата задача. 

 


