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№ Тема Вид на 

квалифика-

цията 

(на 

училищно/ 

регионално/ 

национално 

ниво) 

Форма на 

квалификация-

та (работна 

среща, семинар, 

курс, споделяне 

на добри 

практики, 

конференция и 
т.н.) 

Целева 

група  

Брой 

участници  

Период на 

провеждане  

Брой 

академични 

часове 

Обучаваща 

организация  

Финансиране 

1 Преподаване чрез диги-

тални технологии. 

Образователна плат- 

форма GoogleClassroom 

 

училищно 

ниво 

 обучение педагогиче

ски коле-

ктив 

25 м.септември 

2020г. 

 отг.Е.Атана-

сова 

не е 

необходимо 

2 Използване на съвре-

менни продукти за 

преподаванеMicrosoftTe

ams. Създаване на 

модерна виртуална 

класна стая 

училищно 

ниво 

 обучение педагогиче

ски коле-

ктив 

25 м.септември 

2020г. 

 външен обу-

чител 

училищен 

бюджет 



3 Разработване на плано-

ве за дейността на мето-

дическите обединения с 

включени мерки запо-

вишаване на образова-

телните резултати 

училищно 

ниво 

 МО на 

учителите 

4  

м.септември 

2020г. 

 отг. председа-

тели на МО 

не е 

необходимо 

4 Оказване на методичес-

ка и педагогическа по-

мощ на млади колеги в 

НЕ 

училищно 

ниво 

дискусия МО на 

начални 

учители 

6 целогодишен 

 

 

 отг.Г.Михай-

лова и старши 

учители в НЕ 

не е 

необходимо 

5 Иновативнистратегии и 

подходи за подобряване 

на образователния про-

цес и на резултатите на 

учениците 1-4 клас 

училищно 

ниво 

дискусия МО на 

начални 

учители 

6 м.ноември 

2020г. 

 отг. Г.Михай-

лова и Ст.Вла-

хов 

не е 

необходимо 

6 Работа с интерактивна 

дъска 

училищно 

ниво 

обучение  МО на 

учителите 

по профе-

сионална 

подготовка 

3 м.октомври 

2020г. 

 отг.Т.Жекова не е 

необходимо 

7 Валидиране на компе-

тентности, необходими 

за придобиване на про-

фесионалнаквалифи-
кация 

училищно  

ниво 

работна среща МО на  

учителите 

по профе-

сионална 
подготовка 

3 м.март 

2021г. 

 отг. Т.Жекова не е 

необходимо 

8 Преподаване чрез 

технологии – споделе-

ният опит на учителите 

от ЕКК 

училищно 

ниво 

дискусия МО на 

КОО 

“Бълг.език 

и литера-

тура,чуж-

ди езици, 

обществе-

ни науки и 

граждан-

скообра-

зование 

11 м.април 

2021г. 

 отг. М. Ванге-

лова 

не е 

необходимо 

 



9  Развиване на знания и 

умения за създаване и 

използване на дигитални 

интерактивни материали 

в учебния процес 

национално 

ниво 

курс педагогиче

ски 

колектив  

24 м.октомври 

2020г. 

32 Орак 

инженеринг 

ЕООД 

 

училищен 

бюджет 

10 Практически дейности в 

учебния процес за фор-

миране на функционал-

на грамотност у учени-

ците 

национално 

ниво 

курс педагогиче

ски 

колектив 

24 м.януари 

2021г. 

16 Раабе училищен 

бюджет 

11 Участие на педагоги-

ческите специалисти в 

обучения на регионално 

ниво 

регионално 

ниво 

според вида 

обучение 

учители от 

НЕ, ПЕ, 

ГЕ 

24 съгласно 

графика на 

провеждане 

 Съгласно пла-

на за квали- 

фикация на 

РУО 

специализира-

ни обслужващи 

звена или обу-

чителни орга-

низации 

12 Участие на педагоги-

ческите специалисти в 

обучения на национално 

ниво, по Национални 

програми и др. 

национално 

ниво 

според вида 

обучение 

учители от 

НЕ, ПЕ, 

ГЕ 

24 съгласно 

графика на 

провеждане 

 Съгласно пла-

на за квали-

фикация на 

МОН и Нац. 

програми 

специализира-

ни обслужващи 

звена или обу-

чителни орга-

низации 

 


