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Дейност 1.5 
"Интерактивни похвати за работа с подрастващи - принципи на “Горската педагогика”" 

 

Технически спецификации 

 
 Цели на обучението  

-Повишаване на практическите умения за трансформиране на екологичните познания , в 
активни методи за работата с различни целеви групи  
-Подготовка за обучение на различни целеви групи с цел повишаване на знанията и 
разбирането им за богатството на горските екосистеми и необходимостта от тяхното 
опазване  
-Обхванати и теми, свързани с работата с обществеността  
-Теми, представящи работата и значението на експертите за устойчивото и 
многофункционално стопанисване на горските екосистеми и поддържане на техния 
природозащитен статус 
- Издаване на сертификат 
 

 Място за провеждане на обучението :  територията на ПП „Сините камъни” и в ДПП 

„Сините камъни” 

 Продължителност на обучението :  4  дни 

 График за изпълнение :  
 

Ден График за изпълнение на обучението Теорет

ични 

учебни 

Терен

ни 

учебни  
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заняти

я 

знани

я 

1 ден Откриване и представяне на 

участниците 

Досегашен опит и впечатления от 

работата с деца 

Голямото приключение в гората – 

Нови моменти в горската педагогика 
Място на провеждане: зала осигурена от 

Възложителя, намираща се в м. Карандила 

 

8 часа  

2 ден Голямото приключение в гората – 

Работа със специализирани целеви 

групи. 
Място на провеждане: зала осигурена от 

Възложителя, намираща се в м. Карандила 

 

2 час  

Планиране и организиране на 

занимания по горска педагогика 

Най-доброто от горската педагогика  

Планиране и организиране на 

занимания по горска педагогика – II 

ниво 

Най-доброто от горската педагогика 

(втори модул занимания) 

Вечерно занимание 

 6 часа 

3  ден Най-доброто от горската педагогика  

Най-доброто от горската педагогика 

(втори модул занимания) 

Планиране и организиране на 

приключения в гората.  Разработване на 

програма за занимание по ГП (3 часово 

занимание за деца) 

 8 часа 

4  ден Проверка на знанията 

Планиране и организиране на 

приключения в гората.  Разработване 

на програма за занимание по ГП 

(занимание за деца) 

Изводи – впечатления – оценка – 

обратна връзка – Заключение 

Връчване на сертификати  

 8 часа 

Общо часове: 

10 

учебн

и  

часа 

по 50   

22  

учебни  

часа по 

50   

мин 
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 Обучение за  6 / шест/ служителя на Дирекция Природен парк “Сините камъни” 

 Екип  за изпълнение на обучението:  Минимум 1 специалист  - Сертифициран Горски 

педагог или еквивалент 

 

  Подход за изпълнение на дейността: "Интерактивни похвати за работа с подрастващи - 

принципи на “Горската педагогика”  

 Месец за стартиране на дейността- м. Май  2021 г.  

 Продължителност на дейността : от м. Май 2021 г. до м. Май 2021 г. 

 Издаване на сертификат за практически умения в горската педагогика. 
 Във всеки документ, свързан с изпълнението на дейността, Изпълнителят трябва да  спазва 

изискванията посочени в “Едиинен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за 

информация и комуникация 2014-2020 г.” 

Разходи поемани от Изпълнителя: 

 Хонорари за лектори, командировъчни разходи, нощувки, пътни, дневни, обучителни 

материали на хартиен и електронен носител - 6 бр. и др.  

 

мин  


