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ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 

 

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

 

приет на заседание на педагогически съвет  - Протокол № 13 / 13.09.2021г. 

 

№  Тема Вид на 

квалификацията  

(на училищно/ 

регионално/ 

национално ниво) 

Форма на квалификацията 

(работна среща, семинар, 

курс, споделяне на добри 

практики, конференция и т.н.) 

Целева 

група  

Брой 

участници  

Период на 

провеждане  

Брой 

акаде

мични 

часове 

Обучаваща 

организация  

Финансиране 

1. Промени в 

нормативните 

документи 

училищно ниво работна среща учители 22 17 

октомври 

2021 г. 

2 Директор - 

Дора 

Хаджипетрова 

Училищен 

бюджет 

2. Дигитални 

умения и 

създаване на 

дигитално 

учебно 

съдържание за 

учители. Работа 

с ел. платформа 

Тиймс. 

училищно ниво 

16 академични 

часа с 

присъждане на  

1 кредит 

обучение учители 22 23.10.2021г 

 

16  Никола 

Пампоров 

Външен лектор 

Институт 

човешки 

ресурси 

Училищен 

бюджет 

3. Методи, 

подходи, 

средства и 

особености на 

приобщаващата 

среда 

Училищно ниво семинар учители 22 19 

декември 

2021 г. 

2 РЦПППО-

Ямбол 

Училищен 

бюджет 

4. Методи за 

справяне с 

насилието и 

тормоза в 

училищно ниво обучение учители 22 5 декември 

2021 г. 

2 Комисия 

училищен 

координационе

н съвет за 

справяне с 

Училищен 

бюджет 



началното 

училище 

тормоза в 

училище -

председател 

Живка Илиева 

5. Отражението на 

ОРЕС върху 

психиката на 

децата в 

началното 

училище 

училищно ниво работна среща учители 

ЦДО 

8 януари 

2022 г. 

2 Райна Машева Училищен 

бюджет 

6. „Нетрадиционни 

техники за 

стимулиране на 

четене с 

разбиране“ – 

споделяне на 

добри практики 

училищно ниво работна среща учители 22 М. Април 

2022г. 

2 Тодорка 

Димитрова 

Училищен 

бюджет 

7. В съответствие с  

плана на РУО-

Ямбол  

Включване в 

обучения на 

регионално 

ниво 

семинар, курс учители 4 В 

съответств

ие с  плана 

на РУО-

Ямбол 

  Училищен 

бюджет 

8. В съответствие с 

план на МОН 

или НП ” 

Квалификация 

на 

педагогическите 

специалисти” 

Включване в 

обучения на 

национално 

ниво 

семинар, курс учители 4 По график 

на МОН 

  Училищен 

бюджет, НП 

„Квалификац

ия на 

педагогическ

ите 

специалисти” 

9. Специализирани 

обучения по 

проект 

„Подкрепа на 

приобщаващото 

образование“ 

Включване в 

обучения на 

регионално 

ниво 

обучение Учители 

Помощн

ик на 

учителя 

4 

1 

По график 

на ТЕУП 

  Бюджет на 

проекта 

 


