
   Квалификация на педагогическите специалисти  2021/2022 учебна година  
  Междуинституционално ниво 

 Проведена/ предстояща Организация, тема, кредити, 

документи 

Брой педагогически 

специалисти 

  

1 Проведена  Технически университет -Варна 

„Прилагане на иновативни методи 

за преподаване във виртуална 

класна стая“ – 1 кредит – 

удостоверение №3327/26.10.2021г.  

 1     

2 Проведена Национална програма 

квалификация"2021г. Сдружение 

"Синдикат на българските учители" 

"Атестирането на педагогическите 

специалисти" - 1 кредит - 

удостоверение № НПКВ - 

1856/19.10.2021г. 

1     

3  Проведена  „Просвета -София“ – АД 

„Най-новите информационни 

технологии в процеса на обучение“  - 

1 кредит - удостоверение №С6-

0000003481/17.03.2022г. 

  

.1 

     

4 Проведена „Просвета -София“ – АД 

„Формиране на умения за успешно 

прилагане на учебната програма по 

компютърно моделиране в начален 

етап“ -  1 кредит - удостоверение 

№С6-0000001874/09.03.2022г 

1   

5 Проведена „Просвета -София“ – АД 

„Умения за успешно прилагане на 

новите учебни програми по 

информационни технологии в 

прогимназиален етап“ - 1 кредит - 

удостоверение №С6-

0000001558/07.03.2022г. 

1   

6 Проведена СУ “Св. Климент Охридски“ 

Стопански факултет „Microsoft 

Windows 11 and Modern Classrooms“ 6 

часа 

1   



7 Проведена  Проект „Подкрепа за приобщаващо 

образование“ 

НЦПКПС – Банкя 

„Прилагане на инструмент за 

идентифициране на маркери на риск 

при деца и ученици и определяне на 

възможности за предоставяне на 

допълнителна подкрепа за личностно 

развитие на деца и ученици в риск“ - 1 

кредит - Удостоверение 

№19013/17.04.2022г. 

Удостоверение №20325/19.06.2022г.  

2     

8 Проведена  Технически университет -  Варна 

„Прилагане на иновативни методи за 

преподаване във виртуална класна 

стая“ - 1 кредит - Удостоверение 

№3340/26.10.2021г. 

1   

9 Проведена  Фондация „С-ИВВЕНА“ 

„Сензорна интеграция и терапия“ 

2 кридита – удостоверение № 

27112110/27.112021г. удостоверение 

№ 27112111/27.112021г. 

 2     

10 Проведена  Проект „Подкрепа за приобщаващо 

образование“ 

НЦПКПС – Банкя 

„Прилагане на цялостна училищна 

програма за сигурна училищна среда и 

превенция на насилието и тормоза в 

училищата, за утвърждаване на 

позитивна дисциплина и прилагане на 

подходи за мотивация и преодоляване 

на проблемното поведение“ – 1 кредит 

– удостоверение №18568/14.03.2022г. 

 1     

11 Проведена Пиърсън Едюкейшън Лимитед 

С.А.Н. ПРО ЕООД 

„Език чрез литература, култура и 

междукултурно общуване“ – 1 кредит 

– удостоверение 

№2103025/09.08.2021г. 

 1     

12 Проведена Проект „Подкрепа за успех“ 3   



РУ“ Ангел Кънчев“ Център за 

продължаващо обучение 

„Прилагане на инструментариума за 

ранно идентифициране на ученици в 

риск от преждевременно напускане на 

образователната система и за 

диференциран подход при определяне 

на потребностите им от предоставяне 

на индивидуална подкрепа“ – 1 кредит 

-удостоверение №28218/23.11.2021г. 

удостоверение №28219/23.11.2021г. 

удостоверение №28282/23.11.2021г 

 

13 Проведена Проект „Равен достъп до училищно 

образование в условията на кризи“  

„Използване на ИКТ в учебния 

процес. Работа със специализирани 

образователни платформи и 

образователни ресурси. Работа с 

оборудване получено по проекта за 

ОРЕС“ – 6 часа 

Сертификати 

 9     

14 Проведена РУ „Ангел Кънчев“ Център за 

продължаващо обучение  

„Преодоляване на гнева и агресията, и 

разрешаване на конфликти“ - 1 кредит 

Удостоверение №28778/26.04.2022г. 

№28838/26.04.2022г. Удостоверение 

№28777/26.04.2022г. 

3    

15 Проведена  РУ „Ангел Кънчев“; „Прилагане на 

инструментариум за ранно 

идентифициране на ученици в риск от 

преждевременно напускане на 

образователната система и за 

диференциран подход при определяне 

на потребностите им от предоставяне 

на индивидуална подкрепа“ – 1 кредит 

Удостоверение №27107/14.06.2021г. 

 1     

16 Проведена  СУ “Св. Климент Охридски“ 1     



„Компетентностен подход чрез 

позитивно образование“  - 1 кредит 

Удостоверение №081741/20.04.2022г. 

17 Проведена НЦПКПС – Банкя 

„Създаване на електронно учебно 

съдържание по математика в 

прогимназиален етап“ - 1 кредит, 

удостоверение №17190/02.12.2021г. 

 1     

18 Проведена   РУ "Ангел Кънчев" Център за 

продължаващо обучение 

„Практически насоки за учители при 

работа с деца, които имат 

емоционални проблеми“ – 1 кредит 

Удостоверение №26757/29.04.2021г. 

 1     

19 Предстояща 

11-13.07.2022г. 

 

Проект BG05M2OP001-2.012-0001, 

финансиран по ОП „Наука и 

образование за интелигентен растеж" 

2014 - 2020 г.. 

Тема: Кодиране на блоков език за 

програмиране – Scrach, Blocкly, Коду! 

48ч. – 3 кредита 

 

1 

   

20                  Предстояща 

           14- 16.07.2022г. 

 

НП „ Мотивирани учители и 

квалификация“ 

НЦПКС гр. Банкя 

Тема „ Практически умения за 

преодоляване на агресията и 

насилието в училище. Съвременни 

модели за комуникация с родителите“ 

16ч. -1 кредит 

 

 1     

21 Предстояща 

15-17.07.2022г. 

НП „ Мотивирани учители и 

квалификация“ 

НЦПКС гр. Банкя 

Тема „ Ролята на директора при 

прилагане на компетентностния 

подход в образователната 

институция“ 

16ч. -1 кредит 

 

 

1 

    



 

22 Предстояща 

09 -10.08.2022г. 

 Сдружение“ЦПО – Професия 21 век“ 

Microsoft Teams 

Тема „Методика на обучение на 

децата и учениците по БДП“ 

32ч. -2 кредита 

 

 2     

 1 


