
ОБУЧЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА  

НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

Тема на обучението 
Място на 

провеждане 

Период на 

провеждане 

Начален и  краен 

час 

/продължителност 

Наименование на 

обучителната 

организация/обучител 

Брой 

педагогически 

специалисти 

заявили 

желание за 

участие 

Основни дигитални компетентности за реализиране на 

иновативни подходи в обучението. Облак технологиите в 

професионалната дейност на учителя. 
Изнесено обучение 30.10÷01.11.2022г. 16 часа Милена Колева 23 

 

ОБУЧЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА  

НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

 

Тема на обучението 
Място на 

провеждане 

Период на 

провеждане 

Начален и 

краен час 

/продължите

лност 

Наименование на 

обучителната 

организация/обучител 

Брой 

педагогически 

специалисти 

заявили 

желание за 

участие 

Работа със специализирани образователни платформи и 

образователни ресурси и др. 
ПГ по транспорт 07÷08.09.2021 г. 13:00-15:20 В. Кръстева-Раднева 5 

Използване на ИКТ (мултимедия, текстообработка, 

обработка на данни, презентации, използване на 

електронни таблици и бази данни) в учебния процес, 

включително за работа с оборудване 

ПГ по транспорт 09÷10.09.2021г. 13:00-15:20 В. Кръстева-Раднева 5 

Компетентностният подход – методическа основа на 

съвременното образование 
ПГ по транспорт 22.02.2022г.

19.05.2022г. 
8 часа Виктория Пенева 10 

STEM обучение ПГ по транспорт 15.06.2022г. 8 часа инж. В. Здравкова 10 



Най-новите информационни технологии в процеса на 

обучение 
Онлайн 15.04.2022г. 16 часа Просвета-София АД 2 

Повишаване мотивацията за учене при обучение от 

разстояние в електронна среда 
Онлайн 18.10.2021г. 16 часа 

Департамент за 

информация и 

усъвършенстване на 

учители-гр. София 

3 

Обучение в методически модел Йовков и християнските 

добродетели 
Онлайн 20.05.2022г. 

16 чааса РУ „Ангел Кънчев“ 1 

Прилагане на иновативни методи за преподаване във 

виртуална класна стая 
Онлайн 26.10.2021г. 

16 часа 
Технически университет-

Варна 
2 

Наставничеството в образователните институции Онлайн 22.11.2021г. 
32 часа  1 

Нови методи на преподаване РУ „Ангел Кънчев“ 07÷08.04.2022г. 
24 часа РУ „Ангел Кънчев“ 4 

Разработване и прилагане на типови учебни планове, 

учебни програми по учебни предмети/модули за 

училищното професионално образование и национални 

изпитни програми 

Онлайн 26.11.2021г. 
16 часа 

Национален център за 

повишаване 

квалификацията на 

педагогическите 

специалисти 

1 

 


