
                         

Проект "Повишаване на професионалната компетентност и ефикасното изпълнение на задълженията на 

служителите в НССЗ" по договор № ЦА 12-22-21 от 19.06.2013 г. по ОПАК, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ и 

от националния бюджет на Р. България 

УЧЕБНА ПРОГРАМА 
ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА  

Презентационни (модераторски) и комуникационни умения. Екипна ефективност 
по договор № 12-22-21/19.06.2013 г. по ОПАК 

31 юли 2013 – 03 август 2013 г., хотел „Калина Палас”, гр. Трявна 
 

31.07.2013 г, сряда – обща сесия за всички участници 

12.00 - 12.30 Настаняване на участниците 

12.30 - 13.30  Кетъринг - обяд 

13.30 - 16.30  Представяне - проект, обучители, участници  

16.30 - 17.00 Кафе-пауза 

17.00 – 19.00 Сесия 1 

Встъпителни опознавателни интерактивни методи  

Запознаване, очаквания, правила  за групова работа, представяне на програмата  

19.30 Кетъринг - вечеря 

01.08.2013, четвъртък – работа в две групи  

9.00 – 10.30 Сесия 1  

Принципи на обучението на хора с опит. Интерактивни методи. 

10.30 – 11.00 Кафе-пауза 

11.00 – 13.00 Сесия 2 

Стилове на учене. Интерактивни методи.  

13.00 – 14.00 Кетъринг - обяд 

14.00 – 15.30 Сесия 3  

Комуникация – вербална и невербална. Умения за ефективна комуникация.  

Обратна връзка 

15.30 – 16.00 Кафе-пауза 

16.00 – 17.45 Сесия 4  

Визуализация. Как се прави добра презентация  /със и без компютър/. Добри 

практики в презентирането 

17.45 – 19.00 Оценка на работата през деня 

19.30 Кетъринг - вечеря 

02.08.2010, петък – работа в две  групи 

9.00 – 10.30 Сесия 1 

Техники за стимулиране на дискусия: брейнсторминг и перифразиране 

10.30 – 11.00 Кафе-пауза 

11.00 – 13.00 Сесия 2 

Техники за стимулиране на дискусия: задаване на въпроси и съставяне на тези 

13.00 – 14.00 Кетъринг - обяд 

14.00 – 15.30 Сесия 3 

Планиране на събития; съставяне на индивидуални графици на дейности 

15.30 – 16.00 Кафе-пауза 

16.00 – 17.45 Сесия 4  

„Трудни поведения” в обучението - практикум 

17.45 – 19.00 Оценка на работата през деня 

19.30 Кетъринг - вечеря 

03.08.2013 , събота  

9.00 – 11.00 Сесия 1 

„Трудни поведения” в обучението - практикум - продължение 

11.00 – 11.30 Кафе-пауза 

11.30 – 13.30 Сесия 2  

Закриване на обучението / обратна връзка от участниците 

13.30 Кетъринг - обяд 
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