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УЧ Е Б Н А   П Р О Г Р А М А 

квалификационен курс по 

 

„Педагогически подходи и ефективни училищни политики за 

превенция употребата на алкохол от ученици (от 12 до 16 години)“ 

 

Предназначение: ☒ учители от прогимназиален и гимназиален етап, класни 

ръководители, педагогически съветници, психолози  

Хорариум: 16  часа  

Квалификационни кредити: 1  

Форма на обучение: ☒частично присъствена 

Продължителност: 2 дни 

Техническо осигуряване: x мултимедиен проектор  

☐ интерактивна дъска 

WiFi достъп до интернет за:  x преподавателя,  ☐ курсистите 

☐ компютърен кабинет компютъра, свързани с интернет 

☐ лабораторно оборудване 

☐ друго: ……………………………..  

Технически средства, 

осигурени от курсистите: 
☐ персонални аудиослушалки 

☐ лаптоп или таблет  

☐ други: …………………………..  

Дидактически материали, 

предоставяни на курсистите: 

електронни за: 

☐ справка,  x самоподготовка,   ☐ разпечатване от курсистите 

за ползване по време на занятията 

на хартиен носител за копиране от курсистите с цел: 

 ☐ справка,   ☐ самоподготовка,  ☐ ползване от курсистите по 

време на занятията 

☐ други: ……………………………..  

Критерии за успешно 

завършване: 

над 50% от средния точков сбор по следните компоненти: 

x присъствие и участие 

☐ тест 

☐ индивидуален проект 

x групов проект 

☐ друго ……………….. 

  

Документ за успешно 

завършилите: 

удостоверение, съгласно чл. 48, ал. 1, т. 1 от НАРЕДБА № 15 от 

22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти 
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АНОТАЦИЯ:  

Курсът е разработен в отговор на потребностите на педагогическите специалисти да 

притежават необходимите знания и умения, по въпросите свързани с употребата на алкохол 

от ученици на възраст от 12 до16 години. Той е структуриран по начин, който дава 

възможност да се разгледат и коментират различни казуси и проблемни ситуации възникващи 

в ежедневието. Отделено е внимание на теоретичните постановки за същността, спецификата, 

на алкохола, видовете алкохол. Педагогическите специалисти ще се запознаят с различни 

подходи и стратегии за превенция на употребата на алкохол, техники за диагностициране на 

проблема, превантивна дейност на ниво клас и училище. Ще анализират и идентифицират 

възможностите за включване на родителите за превенция на употребата на алкохол сред 

учениците. 

Квалификационният курс е разработен от преподаватели от Пловдивския университет 

в сътрудничество с експерти от Асоциация  Спиритс България. 

КОМПЕТЕНТНОСТИ на успешно завършилите квалификационния курс: 

1. Ще знаят: 

 Разбират същността и спецификата на алкохола и видовете алкохол; 

 Познават различни подходи и стратегии за превенция на употребата на алкохол. 

2. Ще могат да: 

 Планират превантивни дейности на ниво клас за противодействие на употребата на 

алкохол от учениците; 

 Да диагностицират проблеми свързани с употребата на алкохол от учениците; 

 Реализират и прилагат на практика подходи за включване на родителите за превенция 

на употребата на алкохол сред учениците. 

ТЕМАТИЧНО СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

 

№ Методическа единица - заглавие 

Време-

траене 

(учебен час 

от 45 мин) 

Присъствена форма 

1 Същност и същността, спецификата, на алкохола. Видове алкохол 2 

2 Алкохолът и неговото въздействие (физическо и социално)  2 

3 Алкохолът и законът  2 

4 Училищни политики за превенция на алкохола 3 

5 Подходи и стратегии за превенция на употребата на алкохол 3 

6 Диагностициране на проблеми свързани с употребата на алкохол 

от учениците. 

2 

7 Подходи за включване на родителите за превенция на употребата 

на алкохол сред учениците 

2 

Общо часове: 16 
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Програмата е приета на заседание на катедра „Педагогика и управеление на 

образованието с протокол № 14 от 10.06.2020 г. 

 

 


