
       

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
     ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ  

ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ 
 

Уважаеми колеги, 

 Вашето организирано пътуване започва съгласно планирания график. Желаем Ви ползотворно 

обучение и удовлетворяващо пътуване и престой! 

„ЕВРОКЛАС-КОНСУЛТ“ ЕООД, регистриран като ТУРОПЕРАТОР  и ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ в 

МТ с рег. № РК-01-8220/ 24.03.2022 г., се е погрижил за Вашето комфортно и вълнуващо преживяване. 

 

При възникнали въпроси може да се обърнете към ръководителя на групата Румен Баланджиев – 

телефон 0888 630 380 и Стамен Илиев – телефон 0877 906 568 

 

● По време на пътуването се правят почивки през интервал от около 3 часа. 

● В превозните средства не се разрешава пушене, хранене, стоене прав по време на движение, викане, 

крещене, разговор с водачите на превозното средство, рушене на превозното средство. 

● Мястото на отпътуване може да се промени непосредствено преди отпътуването по независещи от 

организатора причини – демонстрации, стачки и др. В тези случаи туристите ще бъдат уведомени 

своевременно по оставения телефон или елктронна поща за обратна връзка. 

● Стаята на ПОТРЕБИТЕЛЯ е резервирана след 14.00 часа в деня на настаняване и трябва да се 

освободи до 12.00 часа в деня на напускане, ако не е упоменат по-ранен час във вътрешния ред на 

хотела. Всеки по-дълъг престой се заплаща допълнително на място от туриста. 

● Преди настаняване или след напускане съобразно обявените часове не се ползват никакви услуги 

в хотелите или същите се ползват срещу допълнително заплащане от туриста/пътуващото лице 

● Броят на храненията се определя в зависимост от броя на резервираните и заплатени нощувки при 

съответния режим: само закуска, закуска и вечеря (HB) или All Inclusive (всичко включено). При 

настаняването в хотели на база ALL INCLUSIVE (храна и местни алкохолни и безалкохолни 

напитки) храненията започват винаги от обяд или вечеря в зависимост от правилника на 

съответния хотел, никога не започват от закуска! Започването на даден пакет при настаняване с 

обяд, той приключва със закуска последния ден. При започването с вечеря, приключва с обяд! 

● В хотелите не се разрешава пушене, освен ако това не е  изрично разрешено. 

● Категорията на хотелите се определя съгласно европейски стандарт, но се различава в отделните 

страни. Не всички хотели категория 3* разполагат с климатик, телевизор и асансьор. В някои хотели 

ползването на климатик и телевизор се заплаща допълнително на рецепцията на хотела. Звездната 

категоризация на хотелите и заведенията за хранене се определя от оторизираните власти на 

съответната страна, на национален принцип. Не съществува единна система за категоризация. 

Туроператорът не носи отговорност за преценката на съответните отговорни институции за 

категоризацията на хотелите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 

 
 

 

 

 

 

График на събитието 

Теми:  

„Мениджмънт на класната стая (училищния клас)“  

Дата: 16-18.12.2022 г., Велинград, х-л „Елбрус“ 

Дата: 16.12.2022 г. 

13:00 – 13:10 ч. 
Отпътуване, гр. Пловдив, Транспортът се организира и 

поема от участниците 

14:50 – 15:00 ч. Регистрация на участниците в обучението. 

15:00 – 18:00 ч. 

Работна сесия:   

Теоретични основи на мениджмънта на клас.  

Понятия: Мениджмънт – Организация;  

Управление, Ръководство, Планиране, Лидер; Мениджър.  

 

Дата: 17.12.2022 г. 

07:00 – 08:00 ч. Закуска 

08:00 – 08:10 ч. Регистрация на участниците в обучението. 

08:10 – 10:10 ч. 
Работна сесия:   

Учителят като мениджър на класа. Техники за управление 

на ученическия клас. 

10:10 – 10:20 ч. Почивка 

10:20 – 12:20 ч. 
Работна сесия: 

Концепции, подходи и принципи за мениджмънт на класа. 

12:20 – 13:00 ч. Почивка 

13:00 – 15:00 ч. 
Работна сесия:  

Елементи на мениджмънта на класа като физическа среда и 

техники за ефективното им управление. Работа по групи. 

 

Дата: 18.05.2022г. 

07:00 – 08:00 ч. Закуска 

08:00 – 08:10 ч. Регистрация на участниците в обучението. 

08:10 – 10:10 ч. 

Работна сесия:  

Специфични въпроси на мениджмънта на училищния клас 

като мениджмънт на поведението, на дисциплината, на 

обучението, на социалното обкръжение и на 

мултикултурния клас. 

10:10 – 10:20 ч. Почивка 

10:20 – 11:20 ч. 
Работна сесия:  

Дискусия. Обратна връзка. Анализ на случаи от практиката. 

Задание-пояснение. 

 

Форма обучение: частично присъствена, 16 акад. часа  

 Обучение в периода: 16.12.2022 г. – 18.12.2022 г., присъствена форма  

 Начин на завършване: Презентация; форма за самооценка относно прид. знания, 

умения и/или опит 



       

 

 
 

 

 

 

 

„Формиране на ключови умения за работа в екип“ 

Дата: 16-18.12.2022 г. Велинград, х-л „Елбрус“ 

 

Дата: 16.12.2022 г. 

18:00 – 18:30 ч. Настаняване в хотел „Елбрус“ 

18:30 – 18:40 ч. Регистрация на участниците в обучението. 

18:40 – 20:10 ч. 
Работна сесия:   

Характеристика и същност на екипа. Екипната работа като 

форма на организация на работата. Работа по групи. 

20:10 – 21:30 ч. Вечеря 

 

Дата: 17.12.2022 г. 

15:30 – 15:10 ч. Регистрация на участниците в обучението. 

15:10 – 17:10 ч. 
Работна сесия:   

Етапи в развитието на екипа. Създаване на благоприятната 

вътрешна среда на екипа. 

17:10 – 17:20 ч. Почивка 

17:20 – 19:50 ч. 
Работна сесия: 

Етапи, норми, влияние на управлението. Техники за 

формулиране на целите на екипа. Работа по групи. 

20:00 – 21:30 ч. Вечеря 

 

Дата: 18.05.2022г. 

11:20 – 11:40 ч. Освобождаване на стаите 

11:40 – 11:50 ч. Регистрация на участниците в обучението. 

11:50 – 13:50 ч. 
Работна сесия:  

Повишаване на екипната ефективност.  

13:50 – 14:00 ч. Почивка 

14:00 – 16:00 ч. 
Работна сесия:  

Изграждане на доверие между членовете на екипа. Работа по 

групи. 

16:00 – 16:10 ч. Почивка 

16:00 – 18:00 ч. 

Работна сесия:  

Екипът, в който работя - съотнасяне на наученото към 

конкретната работна среда. Работа по групи. 

Обобщение, изводи. Дискусия. Обратна връзка. Задание-

пояснения 

18:00 ч. Отпътуване 

              Форма обучение: частично присъствена, 32 акад. часа (16+16) 

 Обучение в периода: 16.12.2022 г. – 28.12.2022 г., присъствена форма на 16.12 – 

18.12.2022 г. 

 Неприсъствените часове включват: самоподготовка върху предоставените 

материали;  консултации с лектора след обучението;  подготовка и полагане на изпит. Изпитът 

е задължителна и неразделна част от обучението. 

 Начин на завършване: защита на проект 
 

 

 


