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Главна цел:  

Повишаване качеството и ефективността на обучението, възпитанието и социализацията на децата и учениците в  изпълнение на 

ЗПУО,  Националната стратегия и програма за развитие на педагогическите кадри, Националната стратегия за  учене през целия 

живот, Националната програма „Квалификация“, НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти 

 

Конкретни цели: 

• Професионално израстване на педагогическите специалисти чрез осигуряване на адекватно обучение в съответствие с 

потребностите на образователната система и социалната практика. 

 

• Осигуряване на равни възможности за професионално развитие на педагогическите специалисти чрез включването им във 

форми на продължаваща квалификация. 

 

• Популяризиране на успешни модели и практики на качествено обучение на педагогическите специалисти. Популяризиране и 

обмен на иновативни педагогически практики. 

 

• Създаване на добра работна среда за мотивиране, привличане и задържане на млади педагогически специалисти в системата на 

образованието. 

 

Очаквани резултати: 

• придобити умения за прилагане на държавните образователни стандарти и новите учебни програми; 

• актуализирани знания, умения и компетентности по ключови направления; 

• създадени условия за мотивиране, насърчаване и подкрепа на професионалното усъвършенстване на педагогическите 

специалисти; 

• надградени управленски и ключови компетентности; 

• практическа приложимост на постигнатите резултати от обученията; 

• споделен добър опит и представени иновативни практики. 

 



 Тема на квалификационна 

дейност 

Целева група Форма Брой 

часове 

Срок 

 

Обучаваща 

институция 

Организатор Брой 

участ-

ци % 

I Вътрешноинституционална квалификация  

 

     

1 Съвременен начин за учене и 

преподаване чрез виртуална 

класна стая в Google 

Classroom, G-suitc 

учители курс 12 септември II СУ В.Петрова, 

М.Неделчева, 

П.Грудева, 

Й.Цанкова 

 

100% 

2 Новости в Shkolo учители обучение 4 постоянен II СУ М.Реби 100% 

3 Карта за атестиране на 

учителските кадри 

 

учители 

практически 

семинар 

4 ноември II СУ ЗДУД 

Г.Йорданова 

100% 

4 Обучение на педагогически 

специалисти за работа в 

агресивна среда и дейности 

по превенция на насилието и 

преодоляване на 

проблемното поведение 

 

учители 

практически 

семинар 

4 януари II СУ  

С.Калайджийски 

 

!00% 

5 Как да преминем от 

преподаване към активно 

учене 

нач. учители практически 

семинар 

8 ноември II СУ Д.Лазарова 39 

6 Дигитални компетентности нач. учители  обучение 8  

февруари 

II СУ ЗДУД 

Пл.Иванов 

39 

7 Иновативни методи за работа 

по БЕЛ в електронна среда в 

прогимназиален и 

гимназиален етап 

учители  по БЕЛ семинар 8 октомври II СУ Г.Петрова 7 

8 Профилирана подготовка по 

БЕЛ във втори гимназиален 

етап 

учители по БЕЛ семинар 8 април II СУ С.Георгиева 7 

9 Съвременни тенденции в учители по ЧЕ семинар 8 ноември II СУ П. Глеридис 10 



обучението по чужд език 

10 Психологически аспекти на 

обучението по чужд език 

учители по ЧЕ обучение 8 март II СУ М.Даудова 10 

11 Създаване на тестове в 

Microsoft Forms 

учители по 

математика и ИТ 

семинар 8 октомври II СУ М.Неделчева 12 

12 Обсъждане на новите учебни 

програми по математика и 

ИТ 

учители по 

математика и ИТ 

обучение 8 април II СУ П.Грудева 12 

13 Формиране на ключови 

компетентности у учениците 

чрез интердисциплинарно 

обучение 

учители по ОНГО обучение 8 ноември II СУ К.Цветкова 8 

14 Социални умения и 

емоционална 

интелигентност-как да ги 

формираме и развиваме 

Учители по 

ОНГО 

Работна 

среща 

8 февруари II СУ Г.Тошева 8 

15  Обсъждане на новите 

учебни програми по 

Биология и ЗО,Химия и ООС 

в 11 клас 

Учители по 

природни науки 

семинар 8 октомври II СУ К.Александрова 7 

16 Виртуална лаборатория Учители по 

природни науки 

семинар 8 март II СУ Г.Русева 7 

17 Обсъждане на новата 

програма по музика в 11 кл. 

Учители по 

музика 

семинар 8 октомври II СУ Е Илиева 11 

 

18 Методи, техники за справяне 

със стреса и депресията при 

дистанционна форма на 

обучение 

Учители по 

музика 

обучение 8 април II СУ Д.Денчева 11 

19 Математиката като източник 

на вдъхновение в ИИ 

Учители по ИИ семинар 8 октомври II СУ Т.Трендафилова 3 

20 Тестологията като наука за Учители по ИИ обучение 8 април II СУ П.Стефанова 3 



създаване на тестове 

23 Обсъждане на новото учебно 

съдържание в 11 кл. и новата 

система за физическа 

дееспособност 

Учители по ФВС семинар 8 ноември II СУ И.Николов 5 

24 Здравословен начин на 

живот 

Учители по ФВС обучение 8 март II СУ И.Николов 5 

25 Подобряване ефективността 

на комуникация учител-

ученик 

Учители- класни 

ръководи 

тели 

семинар 4 февруари II СУ Г.Тошева, 

С.Калайджийски   

25 

ІІ Повишаване на квалификацията на регионално/национално ниво  

1 Явяване за 1,2,3, 4 и 5 ПКС учители обучение 4 септември РУО Т-ще ЗДУД 

Пл.Иванов 

10 

2 Специфика на обучението по 

БДП(5 -12 клас) 

учители обучение 8 септември РУО Т-ще ЗДУД 

Пл.Иванов 

25 

3 Позитивно възпитание  - 

приложение в класната стая 

Учители-

прогимн. и  гимн. 

степен 

 

 

обучение 24 юли ДИПКУ 

Стара 

Загора 

ЗДУД  

Е. Панайотова 

44 

4 Управление на стреса  учители обучение 8 април РААБЕ ЗДУД 

Е.Панайотова 

50 

5 Обучения, организирани и 

проведени от РУО 

Търговище 

учители обучение 4 постоянен РУО 

Търговище 

ЗДУД 

Е.Панайотова 

50 

         

 

 

 


