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Програма:  

ЗДРАВНО ВЪЗПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНАТА И 

НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ. ЗЛОПОЛУКИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

Одобрена със заповед № РД 09 - 1312 / 26.01.2017 г. от Министъра на образованието и 

науката 

 

Кратко описание на програмата: 

Това обучение предлага на педагогическите специалисти: 

- Знания за предмета, целите и задачите на здравното възпитание и образование; 

- Знания за теорията на здравното възпитание и обучение: същност, специфика и 

хуманистичен характер;  

- Знания за съдържанието, формите и съвременните методи  на здравно възпитание и 

обучение; 

- Знания за понятия, свързани със здравното възпитание и обучение – здраве, болест, 

здравословен начин на живот, здравна култура;  

- Знания за най-честите заболявания и злополуки в детската градина и начална 

училищна възраст – превенция и адекватно поведение. 

- Умения да организират и реализират здравно-възпитателен процес с различни 

възрастови групи; 

-  Умения за превенция на отклоняващо се от здравните норми поведение; 

- Умения да прилагат методи и средства в здравно-възпитателна дейност; 

- Умения да реагират адекватно при заболявания и злополуки. 

- Нагласа да прилагат своеобразни методи, форми и средства на здравно възпитание; 

- Нагласа за анализ и интерпретация на различни програми за здравно възпитание и 

образование; анализ на по-важните проблеми на здравословния начин на живот; 

- Нагласа за работа с подрастващите, родителите и обществеността, относно здравното 

възпитание и образование; 

- Нагласи за формиране на здравословен стил на живот и реализиране на здравно -

образователни модели; 

- Нагласа за непрекъснато личностно развитие и усъвършенстване на личностни 

умения. 

Продължителност на обучението: 16 уч.ч.  Брой кредити: 1 

     

Данни за контакт: 

 

Име: Павлина Лойкова  Адрес: Пловдив, 4000 

ул. „К. Фотинов” № 15 

Телефон: 0882 284 551 

032/ 628 374 

 Е-mail: 

 

center@centerbg.org 

www.centerbg.org 
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