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"Мениджър Консулт" ЕООД

ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

1.

Наименование на програмата:

„БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА. МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО.“
2.

3.

Програмата е насочена към:
Учители – начален етап
Учители – прогимназиален етап
Учители – гимназиален етап
Директори
Заместник-директори
Педагогически съветници, психолози
Възпитатели в общежитие
Учители - предучилищно образование
Учители - целодневна организация
Анотация на програмата:

3.1. Кратко описание на програмата
Обучението запознава участниците със стратегическите и нормативни документи, касаещи
задължителното изучаване от децата и учениците на правилата за движение по пътищата съгласно
Системата за организация и управление на дейностите, свързани с обучението и възпитанието на по БДП в
системата на предучилищното и училищно образование, утвърдена със Заповед № РД09-1289/31.08.2016 г.
на министъра на образованието и науката и утвърдените със Заповед № РД09-2684/20.09.2018 г. за
утвърждаване на програми за обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП) програми за
обучение по БДП от първа група в детската градина до 12 клас в училищното образование. В интерактивен
формат на теоретично и практическо обучение се представят 5 задължителни модула, свързани с помощ
за учителя при организиране на обучението по БДП и управление на велосипеда, както и за създаване на
нормални условия за протичане на образователно-възпитателния процес - необходимото оборудване,
което гарантира постигане целите на обучението по петте модула на децата и учениците-велосипедисти,
комплектите дидактически материали – табла, тестове, аудио-визуални средства, нормативни документи,
методическа и техническа литература за учителя, комплект преносими елементи за подреждане на
варианти за управеление на велосипед.
3.2. Цели на програмата
Да запознае участниците с действащото законодателство, относимо към безопасността на движението по
пътищата и нормативната уредба в образованието и да ги обучи на основните методически похвати при
преподаване на БДП. Да формира чувство за отговорност и дълг към предпазване на децата и учениците
от опасностите на пътя като превантивна мярка за сигурност и защита.
3.3. Методи на обучение
В интерактивен формат, съчетаващ лекционна част с мултимедийни демонстрации и практически
упражнения. Посредством диалог, практически задачи и сюжетно – ролеви игри се дават конкретни
указания на участниците. Чрез средствата на информационните технологии, се акцентира на евристичните
и изследователски методи в методиката на обучение по БДП. Под формата на дискусия се споделят добри
практики за методическа помощ при обучението по БДП.
3.4. Индикатори за очаквани резултати
ОБЩИ: - брой участници в обучението; - брой образователни институции, заявили участие; СПЕЦИФИЧНИ:
Тестове или самостоятелно разработени от обучаемите проекти за обратна връзка във връзка с
получените компетентности: - брой и % участници, успешно попълнили тестовете за оценка, в т.ч. и %
попълнили теста със 100 % верни отговори; - до 90 % верни отговори; - до 70 % верни отговори; - до 60%; под 60%. - други…… Анализ на качеството на проведеното обучение във връзка със: - значимостта на
предложената методика за обучение; - качество на предоставените материали на участниците; -
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удовлетвореност от представянето на обучителите и работата им по време на обучението и
продължаващата квалификация; - удовлетвореност от логистиката – условия на настаняване, храна и т.н. брой и % на оценките за качество на проведеното обучение
3.5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:
- компютър, мултимедия, флипчарт, бяла дъска, папка с материали – модели, набор от нормативни
актове.
3.6. Съотношение между теоретична и практическа част:
в присъствените часове -/3:1:1/; в дистанционните - /1:3:1/
4. Компетентности, които ще бъдат придобити
Педагогическа
Организационна
Комуникативна
Административна
Други (моля, посочете): - социални;
5. Форми на обучение:
Частично присъствена
6. Продължителност на обучението : 32
7.

Брой квалификационни кредити : 2

8.

Начин на завършване на обучението:
Тест
Списък на обучителите*:

9.
1
2

ЕГН
Име
Презиме
Фамилия
6306110075
Лилия
Стоянова
Стоянова
7204133819
Камелия
Милчова
Шуманова
* Документите по реда на т. 2 от Заявлението - Приложение № 29 към чл. 90, ал. 1 от Наредба 12, са
приложени отделно към Заявлението
10. Лице за контакт:
Име, презиме, фамилия: д-р Лилия Стоянова Стоянова, Камелия Шуманова
Актуален адрес: 2700 Благоевград, ул. "Дойран" 11
Телефон: 0878418355, 0878304768
Адрес на електронна поща: liliastoyanova@abv.bg, kameliashumanova@abv.bg
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