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І МОДУЛ ОТ ПОДГОТОВКАТА НА НОВИ ОБУЧИТЕЛИ 

“ОБЩУВАНЕ И СЕНЗИТИВНОСТ” 

  

1. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО: 

 Да се повиши личностната и междуличностната  чувствителност на 

участниците, като условие за управление на малка група. 

 Да се усвоят ефективни модели за общуване и междуличностни 

взаимодействия, подпомагащи ефективността при преподаването. 

 Да се повишат уменията на участниците за ефективна работа в екип. 

 Да се формират умения за използване на разнообразие от методи в различните 

цикли от дейността на екипа. 

2. УЧАСТНИЦИ: 8 – 14 участника 

3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 20 учебни часа  

4. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО: 

 

І. Цикъл “Доверие” 

• Запознаване. Очаквания. Общ преглед на програмата. Правила за работа.  

Групов договор. 

• Аз и общуването – изясняване на силните и слаби страни в общуването. 

• Аз и другите. 

• Укрепване на доверието и стимулиране участието в екипа. 

ІІ. Цикъл “Общуване” 

• Вербално и невербално изразяване на чувства.  

• Едностранно общуване. 

• Техники за активно слушане – как да задаваме въпроси, перефраза, отразяване 

на чувства, признаване на ценност, обобщаване. 

• Комуникации “от себе си”. 

ІІІ. Цикъл “Изграждане и работа в екип” 

• Лидерство, групови роли и позиции.  

• Развитие на екипа.  
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• Взимане на решения.  

• Диагноза на груповия климат. 

• Стилове на ръководства. 

• Разработване на план за бъдещо взаимодействие. 

• Оценка на модула.  

 

5. ЦЕНИ, ТАКСИ И ПРЕФЕРЕНЦИИ: 

 

 За представители на фирми - HR - експерти, тренинг специалисти и др., 

работещи за развитието на персонала - 4 Модула Х 160 лв. на модул = 640 

лв. за цялостната програма; 

 За студенти - магистрати, представители на образователни структури - 

педагогически съветници, учители и т.н. - 4 Модула Х 80 лв. = 360 лв. за 

цялостната програма; 

 Таксата може да се изплати еднократно за 4-те модула, за което ще 

ползвате отстъпка от 10 %; 

 Таксата може да се изплаща на 4 равни вноски - поотделно - до 7 дни 

преди последващия модул на обучение. 

 

6. ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: 

 Всеки от участниците получава папка с материали на хартиен носител и CD с 

учебни пособия, казуси и игри за групова работа по темата на обучение; 

 Всеки участник получава изписан дизайн на провеждане на обучение „Водене 

на преговори и решаване на конфликти” по две различни методологии; 

 Възможност за осъществяване на контакти и изграждане на мрежа от 

треньори в страната; 

 Успешно завършилите участници получават сертифицирано удостоверение; 

 В рамките на таксата са включени и 4 кафе паузи. 

 

7. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

 

- Информация за обучителя - вижте тук - /Ctrl + щракване за връзка/; 

 

- Заявка за участие в обучение  - /Ctrl + щракване за връзка/.  

 

 За повече информация:  

уеб: www.centerbg.org или ел. поща: center@centerbg.org 

http://www.centerbg.org/images/stories/CV_2012.pdf
http://www.centerbg.org/images/stories/CV_2012.pdf
http://centerbg.org/заявка-за-обучение/
http://centerbg.org/заявка-за-обучение/
http://www.centerbg.org/
http://www.centerbg.org/

