
ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

1. Наименование на програмата: 

Диагностика на взаимоотношенията в училищния клас 

2. Програмата е насочена към: 

Учители – начален етап 

Учители – прогимназиален етап 

Учители – гимназиален етап 

3. Анотация на програмата: 

3.1. Кратко описание на програмата 

В курса се представят различни варианти за реализиране и представяне на резултатите от 

социометрични изследвания. Основните акценти, освен това, са свързани с обогатяване на 

познанията за диференцирането на класа на подгрупи, критериите за обособяване, основните 

роли и отношенията както вътре в подгрупата, така и между различните подгрупи в класа, както 

и формиране на практически компетенции за диагностика на взаимоотношенията, с оглед 

използването на социометричните методи в реалната преподавателска практика. Програма на 

модула по теми: 1. Същност на социометрията. Референтометрия и автосоциометричен метод 

на Я. Коломински. 2. Социометричният тест. 3. Представяне на резултатите от социометрични 

изследвания. 4. Диференциране на класа на подгрупи. Критерии за обособяване. Основни роли 

и отношения в подгрупата и между различните подгрупи в класа. 5. Анализ на резултатите от 

социометрично изследване на взаимоотношенията в училищния клас. 

3.2. Цели на програмата 

- обогатяване на познанията и формиране на практически компетенции за диагностика на  

микроструктурата на взаимоотношенията в училищния клас. 

3.3. Методи на обучение 

Философия: Философията на този курс се базира на следните основни принципи: � обогатяване 

на познанията за микросоциологията на училищния клас; � акцент върху аналитичните 

способности и практическите компетентности на обучаваните учители. Методика: По време на 

обучението се използват: работа в малка група, мозъчна атака, казуси, игри. 

3.4. Индикатори за очаквани резултати 

След завършването на този курс участниците в него: - опознават особеностите на социометрията 

и реферантометрията - получават умения за прилагане на социометричен тест - интерпретират 

резултатите от социометрични изследвания - разбират по-добре процесът на възникване и 

функциониране на подгрупите в класа - управляват по-ефективно отношенията в класа 

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

3.6. Съотношение между теоретична и практическа част: 

2:1 в полза на практиката 

4. Компетентности, които ще бъдат придобити 



Академична 

Педагогическа 

Организационна 

5. Форми на обучение: 

Частично присъствена 

6. Продължителност на обучението : 16 

7. Брой квалификационни кредити : 1 

8. Начин на завършване на обучението: 

Презентация 

9. Списък на обучителите: 

Емилия Хинкова Евгениева 

10. Лице за контакт: 

Име, презиме, фамилия: Райчо Благоев Рангелов 

Актуален адрес: ЖК Дружба, бл. 159, ап. 119 

Телефон: 0887620326 

Адрес на електронна поща: europartners2007@gmail.com 
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