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Програма:  

ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ 

Одобрена със заповед № РД 09 -  1315 / 26.01.2017 г. от Министъра на образованието и 

науката 

Кратко описание на програмата: 

Макар и добри експерти в професионалното си поприще все по-честно вече ни се 

налага да представяме определени теми на своите ученици, пред техните родители, 

колеги или пред широка и разнообразна аудитория. Ние излизаме на една нова сцена, 

на която от нас се очаква да завладеем учениците или публиката си, да ги провокираме, 

и да ги направям съпричастни по един атрактивен начин, които да се запомни. 

Увлечени в сложна терминология, неразбираеми таблици и множество диаграми често 

забравяме, че това е само едно прекрасно допълнение, а не основата на добра 

презентация. 

Програма е предназначена да помогне на участниците да разберат и усвоят основните 

техники и правила за разработване на ефективна презентация. Да ги окуражи и обогати 

с успешни практики за представяне на знания, умения и компетентности по подходящ и 

въздействащ начин.  

Програмата „Презентационни умения” е съставена от две основни теми: „Техники за 

презентиране” и „Умения за взаимодействия с учениците”. 

След завършване на обучението всеки участник ще познава и може: 

 Познава основните правила за ефективна презентация; 

 Може да използва различни техники и визуални средства за презентиране в 

зависимост от ученическия клас или аудиторията; 

 Владее възможностите на Microsoft Power Point за презентиране на уроци или 

услуги и за създаване на рекламни материали за училището; 

 Умее да представя вълнуващо определени теми по подходящ и ефективен начин; 

 Умее да оказва подкрепа и развива презентационни умения в учениците. 

 

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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