
 

Професионална гимназия по керамика – гара Елин Пелин, общ. Елин Пелин, обл. София, ул. „Райко 
Даскалов” №1, тел.0725/61275, e-mail: pgk_elin_pelin@abv.bg 

 

 

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ 

на наставници 

по проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, 

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни 

фондове с конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката 

 

Дата - 15.06.2022 г. 

Място – ПГ по керамика – гара Елин Пелин 

 

8:30 ч. – 9:00 ч. Регистрация 
9:00 ч. – 10:30 ч. Нормативна уредба на дуалната система на 

обучение. 
Лектори: Татяна Иванова 
Георги Стоянов 

10:30 ч. – 11:00 ч. Кафе - пауза 
11:00 ч. – 12:30 ч. Комуникация. Вербална и невербална 

комуникация. Аспекти и осъществяване на 
комуникация. Ефективна обратна връзка.  
Лектори: Татяна Иванова 
Георги Стоянов 

12:30 ч. – 13:30 ч. Обяд 
13:30 ч. – 15:00 ч. Психологически и педагогически знания и 

умения. Справяне с непредвидени 
ситуации/конфликти. 
Лектори: Татяна Иванова 
Георги Стоянов 

15:00 ч. – 15:30 ч. Кафе - пауза 
15:30 ч. – 17:00 ч. Начини за мониторинг и измерване на 

постигнатия напредък от обучаваните - 
инструменти за оценяване, критерии за 
оценяване. 
Лектори: Татяна Иванова 
Георги Стоянов 



 

 

Дата - 25.06.2022г. 

 
 

Дата - 26.06.2022г. 

 
 
 

 
 
 
 
 

9:00 ч. – 12:30 ч. Индивидуална практико-приложна 
разработка в реална работна среда:  
Разработване на първоначален инструктаж и 
график за практическо обучение. 
Ментори: Татяна Иванова 
Георги Стоянов 

12:30 ч. – 13:30 ч. Почивка 
 

13:00 ч. – 17:00 ч. Индивидуална практико-приложна 
разработка в реална работна среда:  
Методи за (не)ефективно общуване и 
мотивация на обучаваните – казуси от 
практиката. 
Ментори: Татяна Иванова 
Георги Стоянов 

9:00 ч. – 12:30 ч. Индивидуална практико-приложна 
разработка в реална работна среда:  
Изработване на практически задачи и тяхното 
възлагане на учениците. 
Ментори: Татяна Иванова 
Георги Стоянов 

12:30 ч. – 13:30 ч. Почивка 
 

13:30 ч. – 17:00 ч. Индивидуална практико-приложна 
разработка в реална работна среда: 
Измерване на постигнатия напредък от 
обучаваните – инструменти и критерии на 
оценяване. 
Ментори: Татяна Иванова 
Георги Стоянов 



 

 
 
 

ПРИМЕРЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

 
Тема 1. Нормативна уредба на дуалната система на обучение.– 2 уч.ч. 

Тема 2. Комуникация. Вербална и невербална комуникация. Аспекти и осъществяване  

на комуникация. Ефективна обратна връзка. – 2 уч.ч. 

Тема 3. Психологически и педагогически знания и умения. Справяне с непредвидени  

ситуации/конфликти. – 2 уч.ч. 

Тема 4. Начини за мониторинг и измерване на постигнатия напредък от обучаваните –  

инструменти за оценяване, критерии за оценяване.– 2 уч.ч. 

Тема 5: Индивидуална практико-приложна разработка в реална работна среда:  

Разработване на първоначален инструктаж и график за практическо обучение. 

– 4 уч.ч. 

Тема 6. Индивидуална практико-приложна разработка в реална работна среда: Методи  

за (не)ефективно общуване и мотивация на обучаваните – казуси от практиката – 
4 уч.ч. 

Тема 7. Индивидуална практико-приложна разработка в реална работна среда:  

Изработване на практически задачи и тяхното възлагане на учениците – 4 уч.ч. 

Тема 8. Индивидуална практико-приложна разработка в реална работна среда:  

Измерване на постигнатия напредък от обучаваните – инструменти и критерии на 
оценяване – 4 уч.ч. 

 
 
Изготвил:        Утвърдил:  
Татяна Иванова - учител-методик 
Георги Стоянов -       инж. Диана Жекова 
учител теоретично обучение    Директор на ПГ по керамика 
направление „Транспортни услуги“   гара Елин Пелин 
 

 

 


