
Център "Образование за демокрация" 

 

ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

 

1.Наименование на програмата: 
 

НАСТОЛНИТЕ ИГРИ ХАБА – ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА 

ПРАКТИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ, СОЦИАЛИЗАЦИЯ И 

РАЗПОЗНАВАНЕ НА ЕМОЦИИ ПРИ ДЕЦА ОТ 3 ДО 10 ГОДИНИ 

 

2.Програмата е насочена към: 
 

Учители - предучилищно образование 

Учители - начален етап 

Директори 

Заместник - директори 

Педагогически съветници, психолози 

Възпитатели 

Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители 

Учители - целодневна организация 

 

3. Анотация на програмата: 
 

3.1. Кратко описание на програмата 

Програмата за обучението предоставя знания за настолните игри ХАБА, както и  за 

възможностите да бъдат използвани, за изграждане на устойчив поведенчески модел, за 

средство, метод и форма в обучението на децата. Обучението предлага на педагогическите 

специалисти технология за групиране и систематизиране на ХАБА игрите, за да бъдат 

включени в подпрограми, подчинени на специфична цел на взаимодействие (за приучаване и 

стимулиране към спазване на правила, достигане до автодидактизъм, за формиране и 

развитие на емоционална интелигентност, за преодоляване на агресивно поведение, на 

определени дефицити в поведението, за формиране  и развитие  на базисни  социални умения 

и на умения за работа в екип, за съгласуване на действията с другите). 

Обучението предоставя на участниците практически педагогически технологии, средства, 

методи, които създават позитивна среда, изграждат умения за избор и вземане на решение, за 

поемане на отговорност, за приемане на различната позиция в играта и съобразяване с 

другите играчи, за преодоляване на загубата и споделяне на победата с другите 

 

3.2. Цели на програмата 

Общата цел на обучението е да допринесе за повишаване равнището на компетентност на 

педагогическите специалисти по отношение на методическата подготовка, да допълни и 

обогати педагогическия инструментариум чрез нови форми и средства за работа в малки 

групи за качествено образование и възпитание, с които се постигат много добри резултати 

при работата с децата (което се дължи на трайния интерес от страна на децата, краткото 

времетраене и интересните сюжети на игрите). Да предложи добри практики и възможности, 

насоки за модифициране  на съществуващи и избор на  нови игрови решения за стимулиране 

на емоционално - психическата устойчивост на децата, за превенция на детски кризи и 

поведенчески отклонения, както и  за формиране на устойчиво  детско поведение. Да се 

интегрират знанията, уменията и опита от обучението в цялостното развитие на участниците 

и се повиши тяхната мотивация за самоусъвършенстване в специфичните професионални 

области и търсене на успешна реализация в променящата се динамична среда. 

 



3.3. Методи на обучение 

В обучителния процес умело се комбинират разнообразни активни и интерактивни методи за 

учене като: мултимедиини презентации, филми, дискусии, решаване на казуси, работа по 

групи, симулации, кратки лекции, практики, наблюдения, анализ на ситуации, мозъчна атака, 

метод SWOT анализ и дуги, които осигуряват активно участие  на обучаемите  в целия  

процес, ефективно общуване, възможност  за споделяне на опит от практиката, възможности 

за самостоятелна учебна работа и  работа  в групи, както и трансфер  на новите  знания  и 

практикуваните  умения  в професионалната  практика  на обучаемите. 

Контролът и оценката на знанията се основават на обратната връзка с участниците чрез: 

анкети, тестове, писмено анализиране на обучителни и игрови ситуации, споделяне на 

трудности и успехи в процеса на обучение и възпитание и обсъждане на иновативните 

решения,  както и изготвяне на проект с приложение на настолните игри ХАБА, анализ и 

трансфер на опита. 

 

3.4. Индикатори за очаквани резултати 

Брой и % от участниците, усвоили предложените  методи и практики и самостоятелно 

разработили и защитили собствени проекти, презентации в края на обучението. 

Брой и % от участниците, успешно боравят  с новата информация и инструментариум, 

успешно справяне с поставените задачи (активност  на участниците в различните етапи на 

обучение). 

Брой и % от участниците, оценили качеството на проведеното обучение в попълнени 

оценъчни карти (по петстепенна скала) по отношение на: предложено съдържание на 

обучението; приложена методика на обучение; качество и иновативност на получените 

методики и учебни материали; удовлетвореност от работата на обучителите; удовлетвореност 

от условията,в която е проведена квалификацията. 

 

3.5. Материално- технически и информационни ресурси, специфични за програмата: 

Обучението е осигурено с разнообразие от игровия материал: настолните игри ХАБА 

(подбрани по различни възрастови групи, различни сюжети, с различни варианти на игра, 

отговарящи на различно групиране по видове игри); тестове, методически пособия, филм, 

мултимедиини презентации. На участниците в обучението ще бъдат предоставени папки с 

информационни и методически пособия и структурирани задачи. 

 

3.6. Съотношение между теоретична и практическа част: 

Теория - 8 академични часа и практическа част - 8 академични часа; 

В хода на обучението и  в процеса на осъществяване на практическата част   участниците ще 

имат  възможност по  заявка  да получат и допълнителна методическа  подкрепа, а при  

необходимост и  супервизия. 

 

4.Компетентности, които ще бъдат придобити: 
 Академични, Педагогически, Комуникативни 

   

5. Форми на обучение: 
 Частично присъствена 

 

6. Продължителност на обучението: 16 академични часа 

 

7. Брой квалификационни кредити: 1 

 

8. Начин на завършване на обучението: 
 Проект 

 Презентация;  



 

9. Списък на обучителите*: 

 

 Име Презиме Фамилия 

1. Бистра Иванова Георгиева 

 

2. Антоанета Тодорова Янкабакова 

 

3. Мария Стоилова Велчева 

 

4. Стела  Симеонова  Шейредова 

    

 

 

10. Лице за контакт: 
Красимир Лойков 

Актуален адрес: град Пловдив, 4000, ул. "Константин Фотинов" № 15 

Телефон: 088825096 

Адрес на електронна поща: center@centerbg.org 


