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ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

Присъствена

Частично присъствена

Продължителност на обучението: 16 часа

Брой квалификационни кредити: 1

8 лакеционни часа и 8 практически академични часа



УСПЕШНО ЗАВЪРШИЛИТЕ КВАЛИФИКАЦИОННИЯ КУРС

ПРОГРАМАТА Е НАСОЧЕНА КЪМ:

Учители - начален, прогимназиален и 
гимназиален етап

Учители - предучилищно образование
Учители - целодневна организация

Възпитатели в общежитие; Логопеди, 
рехабилитатори, ресурсни учители; 
Корепетитори, хореографи, треньори

Ще знаят:

Ще могат да:

В основи историята на фехтовката;
видовете фехтовални оръжия;
правилата за тренировки и игра; 
фехтовална екипировка и оборудване;
международните организации; 
география на фехтовката и състезанията; 
основни понятия и приоми във фехтовката.

Реагитат на комбинация от физическа, интелектуална и емоционална 
стимулация; 
Развият умения за координация, концентрация, издържливост, 
гъвкавост, равновесие, елегантност, учтивост, бързи рефлекси, 
интуиция и предусещане.



Комуникативна Педагогическа Организационна

КОМПЕТЕНТНОСТИ,
които ще бъдат придобити

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:
Да надгради и развие компетенции у педагогически 
специалисти, свързани с фехтовачния спорт:

1. Концепция за възпрепядстване и изпреварване 
на противника, не само в бързината на движенито, но 
основно в бързината на осмисляне на информация и 
вземане на правилно решение.
2. В тактически смисъл: 
- изненадата - способността да се реагира по начин, който 
противника не може да предвиди; 
- умението да се избира и приложи дистанция, която да е най-
неудобна за противника.
3. Усъвършенстване на физическите и технически способности 
и на нивото на психологична подготовка. Популяризиране на 
фехтовалния спорт в ученическите среди.



МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ

Комбинация от методи, с основен акцент на 
интерактивността.

Стимулиране не учебни ситуации, провеждане на дискусии 
и други.

Съдържанието е концентрирано около участниците 
(педагози) и поощряване изразяването на собствен опит и 
гледна точка.

Програмата е организира в теоретична и практическа част, 
с осъществяване на ясна връзка между теория и практика.



Екип обучения

+ 359 889 213 468

София 1000, ул. Позитано 9
ет. 2, офис М8
www.agency-ozon.eu
trainings@agency-ozon.eu

ОЧАКВАНИ 
РЕЗУЛТАТИ

Подобряване работната ситуация на 
педагога и повишаване компетентността в 
специфични видове спорт като фехтовката.

Минимум 80 % участие на всеки педагог в 
практиките на курса на обучение. 


