ОДОБРЕНИ ПРОГРАМИ
ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА
ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ
Заповед: РД09-3809/08.08.2022 г. от 08-08-2022г.

КАТАЛОГ 2022-2023
сдружение на младите психолози в БЪлгария "4-ти Април"

www.4april.org

Теми на

ПРОГРАМИТЕ
Програмите на Сдружение на младите психолози в България "4-ти Април"
са подчинени на визия за изграждане на здрави и успешни личности.
Могат да се прилагат поотделно или като система за постигане на
устойчиво развитие, социална и професионална реализация.

07 64 00 01 , ST E(A )M
07640004, регулация
смпб "4-ти април"

07640002, ХАРМОНИЯ
07640005, б ър нау т и пос т ков и д

07640003, Връзка
07640006, първа долекарска
помощ
www.4april.org

Логистика на обученията
Ангажираните от нас обучители са професионалисти,
работещи в сферата на формалното образование или неформално учене.
Изграждат успешна и вдъхновяваща частна практика.
Мястото, датите, начина на провеждане и цената са атрактивни и
се формират според Вашите конкретни нужди, предпочитания и възможности.

07 64 00 01 , ST E(A )M
07640004, регулация
смпб "4-ти април"

07640002, ХАРМОНИЯ
07640005, б ър нау т и пос т ков и д

07640003, Връзка
07640006, първа долекарска
помощ
www.4april.org

Програмата е интерактивна,
вкл. кратък теоритичен обзор
и е с повече практическо
приложение. Заляга на
основни психо-социални
практики, метода на
конструктивизма като
взаимовръзка, техники,
вдъхновени от лидерски
програми и когнитивни
стратегии за успех.
В резултат повлиява
положително за развитие на
компетенции на 21-ви век и
способностите за реализация

07640001, STE(A)M
Съвмерененни техники
за повишаване на
образователните
резултати и
ангажиране на децата
и учениците в процеса
на обучение
чрез STE(M) активности,
развитие на
междуличностни
отношения и
нагласи за успех

и просперитет в класната стая
и в живота.

обучител:
марина грънчарова

Продължителност: 16 часа
Целеви групи: Психолози;
Възпитатели; Учители;
Педагогически съветници
Брой кредити: 1
Начин на завършване:
Презентация
Форма на обучение: Частично
присъствена
Документ: Сертификат/
Удостоверение за преминато
обучение

Иновативен практичен метод за
изграждане на дългосрочни
правила и граници в класната
стая, чрез съгласуване с всички
участници в учебния процес,

07640002,
ХАРМОНИЯ

нуждите на учебния процес, с
ясни поощрения и рестрикции.
Резултати от Обучението:
Сплотяване на класа, чрез
развитие на умения за регулация
и саморегулация на поведението

“Интерактивен
метод за
създаване на
хармоничен
учебен процес”

и граници.

Рехабилитатори на слуха и говора;

Учители; Хореографи; Ръководители
на направление "Информационни и
комуникационни технологии";
Педагогически съветници;
Брой кредити: 1
Начин на завършване на
обучението: Уъркшоп - изграждане
на план за прилагане на метода в
практиката
Форма на обучение: Частично

критично и самокритично
на умения за спазване на правила

Целеви групи: Психолози;

по вид спорт; Заместник-директори;

създаване на умения за градивно
мислене, посредством развиване

16

Възпитатели; Директори; Треньори

които заедно определят какви да
бъдат те – да отговарят на

Продължителност на обучението:

обучител:
райна андрова

присъствена
Документ: Сертификат/
Удостоверение за преминато
обучение

Обучението има за цел да провокира в
участниците промяна на гледната точка
относно ефективността на собствените
им стилове и стратегии на общуване в
професионален или личен план, да
разкрие посоки за промяна на начините

07640003,
ВРЪЗКА

за комуникация към по-добро
разбиране на другите и по-ефективно
изразяване на собствените идеи, мисли,
потребности, желания и чувства.
Очаквани резултати: усвояване на
комплекс от умения за ефективно
педагогическо общуване и обучение;
формиране на адекватна преценка на
взаимоотношенията; Съставяне и
реализиране на модели на ефективна
комуникация в различни ситуации;

учебната дейност и отношенията между
педагозите и учениците.

16
Целеви групи: Психолози;
Възпитатели; Директори; Треньори
по вид спорт; Учители; Хореографи;
Педагогически съветници;

“Оптимизиране на
педагогическото
общуване и
комуникативната
компетентност на
учителя в
обучението”

Логопеди; Заместник-директори;
Корепетитори;
Брой кредити: 1
Начин на завършване на
обучението: Тестова проверка;
Информационно търсене и
колективно обсъждане на доклади и
реферати (workshop);
Форма на обучение: Частично
присъствена
Документ: Сертификат/

създаване на благоприятен
психологически климат, оптимизация на

Продължителност на обучението:

обучител:
д-р Йовка ванчева

Удостоверение за преминато
обучение

Oбучението съчетава теоретично
познание с практическа работа за
изграждане на опит за емоционално
възприятие и разбиране на
характеристиките на емоционалната

07640004,
РЕГУЛАЦИЯ

регулация и приложения в

управление на емоционално-волевото
поведение чрез изградени социални
умения и компетентности от сферата на
Емоционалната интелигентност; Усвояване
на социално-емоционални умения и

“Емоционална
регулация на
поведението на
учителя”

поддържане на общото емоционално
здраве и благополучие на хората в
организациите.

"Информационни и комуникационни
технологии"; Педагогически съветници;
Заместник-директори; Директори;
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението:
търсене и колективно обсъждане на
доклади и реферати (workshop);

на положителна учебна среда и

професионалния стрес и напрежение и

Ръководители на направление

Тестова проверка; Информационно

вземане на ефективни решения; Постигане

взаимоотношения; Понижаване на

Рехабилитатори на слуха и говора;
Учители; Логопеди; Хореографи;

техники за управляване на емоциите и

конструктивни професионални

Целеви групи: Психолози;
Възпитатели; Треньори по вид спорт;

професионалната практика.
Очаквани резултати: Постигане на

Продължителност на обучението: 16

обучители:
д-р Йовка ванчева
Марина грънчарова

Форма на обучение: Частично
присъствена
Документ: Сертификат/ Удостоверение
за преминато обучение

Програмата дава набор от знания
за същността на синдрома на

07640005,

БЪРНАУТ И ПОСТ КОВИД

инструментариум за диагностика,
превенция и лична интервенция.
Резултати след обучението :
Участниците ще имат ясна
представа за състоянието си и
изграден набор от знания, умения,
компетенции и стъпки за справяне

“Практически техники за
превенция на стрес и
професионално прегаряне
/Бърнаут синдром/ на
педагози и педагогически
специалисти в пост Covi d
обстановка”

псобености на състоянието им.

Рехабилитатори на слуха и говора;
Възпитатели; Директори; ЗаместникХореографи; Педагогически съветници;
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението:
Информационно търсене и колективно
обсъждане на доклади и реферати
(workshop); Представяне използвана
индивидуална добра практика, по
заложения проблем; Изготвяне на
индивидуален инструментариум за на
добри практики, спрямо спецификите на
съответния педагогически специалист.

със синдрома на професионално
прегаряне, спрямо индивидуалните

Целеви групи: Психолози;

директори; Учители; Логопеди;

професионално прегаряне,
проявленията му и практически

Продължителност на обучението: 16

обучител:
даниела фингарова

Форма на обучение: Частично
присъствена
Документ: Сертификат/ Удостоверение
за преминато обучение

07640006,

Програмата по „ПДП в

ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ

училище” е специално
разработена за нуждите на
педагогическия персонал в
предучилишното и
училищното образoвание.
Програмата дава знания не

как да се преподава на свойте
ученици. Така ще мога да
спасят много повече животи.

Целеви групи: Корепетитори;
Психолози; Рехабилитатори на слуха и
говора; Възпитатели; Директори;

“ПЪРВА
ДОЛЕКАРСКА
ПОМОЩ
в училище”

Треньори по вид спорт; Заместникдиректори; Учители; Логопеди;
Хореографи; Ръководители на
направление "Информационни и
комуникационни технологии";
Педагогически съветници;
Брой кредити: 2

само за това как да се указва
Първа Долекарска Помощ, но и

Продължителност на обучението: 32

Начин на завършване на обучението:

обучител:
Михайл Кибаров

Презентация; Тестова проверка;
Практически изпит;
Форма на обучение: Частично
присъствена
Документ: Сертификат/ Удостоверение
за преминато обучение

ПРЕСТИЖ НА СМПБ "4-ТИ АПРИЛ"
1998

2000

2022

история

традиции

капацитет

Учредява се като професионална

изгражда централа, регионални клонове и

организация за студенти и млади

клубове, партньорства с ВУЗ-ове,

специалисти по Психология и др.

училища, ДГ, развива дейности и проекти

хуманитарни науки и

с професионалисти, гилдии и институции

дисциплини

в сферата на услугите и обучението

www.4april.org

организация с енергията, духа и
удивлението на младостта, мъдростта и
силата на опита и познанието, с фокус към
иновации и добри практики за постигане
на качество на живот и за устойчиво
развитие в сектор Образование

сдружение на младите психолози в БЪлгария "4-ти Април"
иун на организацията: 0764
+359 89 739 1375; +359 98 894 9403

smpb. 4apri l@g ma i l. com

www. 4apri l. org

Банкова сметка за внасяне на такси:
титуляр на сметката: СДР.НА МЛ.ПСИХ.В Б-Я 4-ТИ АПРИЛ СМПБ 4ТИ АПРИЛ
IBAN: BG45 STSA 9300 1528 3676 55
Банка: ДСК; SWIFT/ BIC: STSABGSF; ВАЛУТА: BGN
основание за плащане: цитирайте номер на проформата фактура
Ваучер за 10% отсъпка при записване на участник в повече от едно обучение за учебната 2022-2023г.

ЗА ЗАЯВКА И ЗАПИСВАНЕ
за едно или повече обучения, попълнете кратката форма за изготвяне на Оферта на следния линк
https://forms.gle/GY5mrWDnth2Vc5uy8 или се свържете с нас на посочените по-горе контакти!
Очакваме Ви!

Ключът е във всеки един и потенциалът е без граници, а отговорността - споделена.

