
Квалификационни курсове 
 
по 

 
"Методика за обучение на децата и учениците 

 
по Безопасност на движението по пътищата" 

 
  
 

Курсовете се организират от Националната асоциация "Професионална подготовка и 
квалификация" въз основа на Писмо № 9105-12/13.01.2004 г. на МОН до РИО и Писмо 
№ 1101-89/13.01.2004 г. на МОН до Националната асоциация "Професионална 
подготовка и квалификация". 
 
Курсовете се провеждат от колективи на членовете на Асоциацията - ЦПО "Професия 
21 век", ЕТ "Дидакта Консулт" и Инженерно-педагогически факултет на ТУ-София. 
Учебната документация за курсовете е разработена от авторите на Концепцията за 
възпитанието и обучението по БДП в детската градина и българското училище и е 
утвърдена от МОН. 
Документацията е публикувана в брой 39 и брой 40 на вестник "Аз Буки". 
 
ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО: 
Придобиване правоспособност за преподаване в детската градина и в І-ІV и V-VІІІ 
класове на училище. 
Завършилите успешно курса получават 
Удостоверение за професионална квалификация на ТУ-София. 
 
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО: 
Програмата е утвърдена от Министерството на образованието и науката и съдържа 
следните модули: 

1. Пътнотранспортни произшествия с деца и тяхната правна защита. 
2. Психо-физиологически особености на децата и учениците като участници в 

интензивно пътно движение. 
3. Изграждане системата от цели на обучението по безопасност на движението по 

пътищата. 
4. Технология на обучението по безопасност на движението по пътищата. 
5. Разработване на курсов проект. 

 
ХОРАРИУМ НА ОБУЧЕНИЕТО: 30 часа. 
 
МЕТОДИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ са активни и включват дискусии, самостоятелна работа, 
курсови задачи и т.н. 
 
ФОРМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ са: 
Групова - очно-задочен курс по местоживеене, с продължителност до 6 дни. 
Индивидуална - дистанционно обучение с продължителност, определена от курсиста. 
 
СРЕДСТВА ЗА ОБУЧЕНИЕ: 
Всеки курсист получава следните материали: 



 
Преподавателите в детската градина: 
Методика на обучението на децата и учениците по БДП 
Обучение по пътна безопасност в детската градина 
Децата и азбуката на пътната безопасност 
 
Класните ръководители І-ІV класове: 
Методика на обучението на децата и учениците по БДП 
Сборник тестове по БДП за 1-4 клас 
 
Класните ръководители V-VІІІ класове: 
Методика на обучението на децата и учениците по БДП 
Сборник тестове по БДП за 5-8 клас 

 
 

Допълнителна информация за разкриване на курсове, цени, срокове на груповото и 
дистанционно обучение 

можете да получите на телефоните на Асоциацията: 02/868 32 30 или във формата за 
запитване в меню КОНТАКТИ на този сайт. 


