
ДЕТСКА ГРАДИНА №30 „СИНЧЕЦ”-  ВАРНА 

Адрес: Варна, ЖК „Младост” до блок 110; тел: 052/500 638; 052/744 268 

e-mail: dgsinchec_30@abv.bg 

 

 

                              
 

 

 

ПРОГРАМА 

 

ЗА  ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА  СТРЕСА 

 

НА  РАБОТНОТО МЯСТО 

 

в ДГ № 30 „СИНЧЕЦ” 

 

 

 
 

        Учителската професия е сред най- стресогенните, напрежението и професионалния 

стрес могат да доведат някои от колегите до така нареченото професионално прегаряне. 

         Това напрежение освен, че е личен проблем, всъщност е и важен организационен, 

административен и икономически проблем, защото често поражда психосоматични 

симптоми при учителите, и ако не се направи нещо ефективно за преодоляването им, те 

постепенно се превръщат в професионални хронични заболявания, които пречат на 

работата, водят до не малки здравни разходи и отсъствия по болест, влошават 

постиганите резултати.  

         Това превръща грижата за „човешкия фактор” не в излишен лукс, а в абсолютно 

необходимо условия за ефективна работа на съответната институция и възтановяване 

на работещите. За това ние - екипът на  ДГ № 30 „Синчец”  организирахме  програма  

от  разнообразни форми, които да подпомогнат  запазването на позитивния климат в 

образователна среда. 

 

      

 

 

    Цели на програмата : 

 

- Придобиване на знания за разпознаване на стреса; 

- Формиране на умения за справяне с различни видове стрес. 

- Разбиране  причините  за появата на стрес на работното място; 

- Придобиване на умения за овладяване и контрол на  стресови ситуации и 

осигуряване на благоприятна и позитивна образователна среда. 

 

 

 



                                                 

Дата на провеждане Форма Място Специалист 

 

25. 11.2018г. 

                                                 

Превенция на 

спектър от негативни 

ефекти като умора, 

стрес, професионално 

прегаряне, болести. 

 

Интерактивен  

кабинет  

 

 

   Мед. сестри, 

  Мария Иванова 

20-21.04. 2019г. Тийм-билдинг – 

Техники за 

овладяване и контрол 

на професионалния 

стрес .  

  

Гр. Трявна 

 

 

РААБЕ  БЪЛГАРИЯ 

ЕООД 

Всяка сряда – 13.00ч. Техники за 

релаксация – танци, 

йога, аеробика и др. 

Физкултурен салон  Треньор йога – 

Десислава 

Апостолова 

Месец януари Тренинг на тема: 

Позитивния психо- 

климат на работното 

място. Техники за 

справяне със стреса. 

  

Интерактивен 

кабинет 

 

Пед. съветник 

Председател СО 

 

Ежедневно- след 

работно време 

Медитация и 

релаксация./ кът за 

почивка без 

разговори/. 

 

 

 

Музикален салон 

  

Самостоятелно 

 

 

   

        Съвместните позитивни преживявания създават приятни спомени, освобождават 

от натрупаното напрежение и благоприятстват за изграждането на продуктивна работна 

среда . 


