
А.

Classification of the thematic areas of CPD

1 Knowledge and understanding of my subject field

2 Pedagogical competences in teaching my subject filed

3 Support in learning and personal development of students/children 

4 ICT skills for teaching

5 Teacher-parent/guardian co-operation

6 Teaching in a multicultural or multilingual setting

7 Civic education  

8 Digital competence and digital creativity 

9 Elaboration of lessons in digital environment 

10 Support in learning and personal development of students/children: 

Children and students with SEN/ at risk/ gifted and talented children/ early 

identification of needs/needs assessment /institutional cooperation

11 Student behaviour and classroom management
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12 School management and administration: Knowledge and understanding of 

new developments in leadership research and theory/ Knowledge and 

understanding of current national and local policies on education/ 

Developing collaboration among teachers/ Human resource management/ 

Financial management/ Using data for improving the quality of the school/ 

Designing the school curriculum/ Designing professional development for, 

with teachers/ Observing classroom instruction/ Providing effective 

feedback.

13 Health and environmental education 

14 Others

15 Knowledge of the curriculum

16 Student assessment practices

17 Teaching cross-curricular skills

18 Analysis and use of student assessments 

19 Approaches to individualized learning  

20 Communicating with people from different cultures or countries

21 Collaboration with other pedagogical specialists 

22 Acquisition of professional qualification teacher/of additional professional 

qualification 

23 Educational research and forums 

24 Professional teachers development

25 Student career guidance and counselling 

26 Care for psychological health of teachers 

27 Management of the educational system

В двете тематични класификации са добавени следните тематични области, по които има проведени обучения:



Продължаваща квалификация: класификация на тематичните 

области 

Познаване и разбиране на преподаваната предметна област

Педагогически компетентности в преподаваната предметна област

Подкрепа в обучението и личностното развитие на децата и 

учениците

Умения за използване на ИКТ (информационни и комуникационни 

технологии) в преподаването

Сътрудничество на учителите с родителите/полагащите грижи

Педагогическо взаимодействие в мултикултурна среда

Гражданско образование

Дигитална компетентност и дигитална креативност  

Разработване на уроци за обучение в електронна среда

Подкрепа в обучението и личностното развитие на децата и 

учениците: Деца и ученици със СОП/ в риск/ надарени и талантливи 

деца/ранно оценяване на потребностите/оценка на 

потребностите/М/уинституционално сътрудничество

Управление на взаимоотношенията с учениците в образователна 

среда
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Управление и административни дейности: Познаване и разбиране на 

новите тенденции в областта на управлението на образованието/ Познаване 

и разбиране на действащите национални и местни образователни 

разпоредби и политики/ Развитие на сътрудничеството между учителите/ 

Управление на човешките ресурси/ Финансово управление/ Използване на 

данни за подобряване на училището/ Разработване на учебния план/

Разработване на план за професионално развитие за, с учителите/ 

Наблюдение на преподаването в часовете/ Предоставяне на конструктивна 

обратна информация)

Здравно и екологично образование

Други

Познаване на учебната програма 

Практики за оценяване на учениците

Преподаване чрез използване на междупредметните връзки

Анализиране и използване на резултатите от оценяване на 

учениците 

Методи за индивидуализирано обучение 

Общуване с хора от различни култури или страни  

Взаимодействие с другите педагогически специалисти (въведена и в 

двете класификации)

Придобиване на професионална квалификация учител/на 

допълнителна професионална квалификация (въведена и в двете 

класификации)

Образователни изследвания и форуми (въведена и в двете 

класификации)

Професионално развитие на учителя  (въведена и в двете 

класификации)

Кариерно ориентиране и консултиране на ученици (въведена и в 

двете класификации)

Грижа за психичното здраве на учителите (въведена и в двете 

класификации)

Управление на образователната система (въведена и в двете 

класификации)

В двете тематични класификации са добавени следните тематични области, по които има проведени обучения:



B1.Съответствие с:

Наредба професионална квалификация "учител", ПМС 

№289, 2016

Класификация на тематичните области на проведените 

обучения по НП 2014-2021, основана на дисциплините 

(Приложения 5,6, 7 към чл. 6, ал. 2, т.1, 2, 3 ) и (чл. 7, ал.3) за 

подготовка на бъдещи учители в  Наредба за държавните 

изисквания за придобиване на професионална квалификация 

"учител", ПМС №289, 2016

Педагогика (не е използвана, поради общия й характер)

Основна специализираща дисциплина (предучилищна и 

начална училищна педагогика/компетентностен подход и 

иновации), която е модифицирана като: 

Психология (не е използвана, поради общия й характер)

Методика на обучението по...

Приобщаващо образование

ИКТ в обучението и работа в дигитална среда

Взаимодействие със семейството

Педагогическо взаимодействие в мултикултурна среда

Гражданско образование

Дигитална компетентност и дигитална креативност  

Разработване на уроци за обучение в електронна среда

Приобщаващо образование за деца и ученици със специални 

образователни потребности, която е модифицирана като:

Комуникативни умения в образователна среда (не е 

използвана, поради припокриване с области 2.1 и 2.8)

Управление на взаимоотношенията в образователна среда
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Лидерство в образованието (не е използвана, поради 

припокриване с 2.10)

Управление на образователни институции

Здравно и екологично образование

Други

Познаване на учебната програма (пренесена  от TALIS) 

Практики за оценяване на учениците (пренесена  от TALIS) 

Преподаване чрез използване на междупредметните връзки  

(пренесена от TALIS) 

Анализиране и използване на резултатите от оценяване на 

учениците (пренесена от TALIS) 

Методи за индивидуализирано обучение (пренесена от TALIS) 

Общуване с хора от различни култури или страни  (пренесена 

от TALIS) 



За целите на класификацията (колона 2 )Заглавието 

на съответната тематична област е 

модифицирано, спрямо оригиналното заглавие в 

Наредбата по следния начин:

Познаване и разбиране на преподаваната предметна 

област

Подкрепа в обучението и личностното развитие на 

децата и учениците

Подкрепа в обучението и личностното развитие на 

децата и учениците: Деца и ученици със СОП/ в риск/ 

надарени и талантливи деца/ранно оценяване на 

потребностите/оценка на 

потребностите/М/уинституционално 

сътрудничество

Управление на взаимоотношенията с учениците в 

образователна среда
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B2.Съответствие с:

ТАЛИС 2018

Класификация на тематичните области на проведените 

обучения по НП 2014-2021, основана на дисциплините 

във въпросник за изследване на продължаващата 

квалификация на учителите в изследването Талис 2018 

на ОИСР

Познаване и разбиране на преподаваната предметна 

област

Педагогически компетентности в преподаваната 

предметна област

Подкрепа в обучението и личностното развитие на 

децата и учениците  

Умения за използване на информационните 

технологии в преподаването, която е модифицирана 

като:

Сътрудничество на учителите с родителите, която е 

модифицирана като:

Преподаване в мултикултурна или многоезична среда

Гражданско образование  

Дигитална компетентност и дигитална креативност 

Разработване на уроци за обучение в електронна 

среда 

Преподаване на ученици със СОП, която е 

модифицирана като: 

Управление на конфликти и организиране на работата 

в часовете

Легенда (стрелки): черно=връзка  между класификациите; червено=тема възприета от A към B; зелено=тема въпроета от B към A; 

синьо: нови теми, възприети за A и B; 



Управление и административни дейности, която е 

модифицирана като:

Здравно и екологично образование

Други 

Познаване на учебното съдържание

Практики за оценяване на учениците

Преподаване чрез използване на междупредметните 

връзки

Анализиране и използване на резултатите от 

оценяване на учениците 

Методи за индивидуализирано обучение 

Общуване с хора от различни култури или страни 



За целите на класификацията (колона 2) заглавието на 

съответната тематична област е модифицирано, спрямо 

оригиналното заглавие в Талис 2018 по следния начин:

Умения за използване на ИКТ (информационни и 

комуникационни технологии) в преподаването

Сътрудничество на учителите с родителите/полагащите 

грижи

Подкрепа в обучението и личностното развитие на децата 

и учениците: Деца и ученици със СОП/ в риск/ надарени и 

талантливи деца/ранно оценяване на 

потребностите/оценка на 

потребностите/М/уинституционално сътрудничество

Легенда (стрелки): черно=връзка  между класификациите; червено=тема възприета от A към B; зелено=тема въпроета от B към A; 

синьо: нови теми, възприети за A и B; 



Управление и административни дейности: Познаване и 

разбиране на новите тенденции в областта на управлението на 

образованието/ Познаване и разбиране на действащите 

национални и местни образователни разпоредби и политики/ 

Развитие на сътрудничеството между учителите/ Управление на 

човешките ресурси/ Финансово управление/ Използване на данни за 

подобряване на училището/ Разработване на учебния план/

Разработване на план за професионално развитие за, с 

учителите/ Наблюдение на преподаването в часовете/ 

Предоставяне на конструктивна обратна информация)

Познаване на учебната програма 



Наредба професионална квалификация "учител", ПМС №289, 2016

Класификация на тематичните 

области на проведените обучения по 

НП 2014-2021, основана на 

дисциплините (Приложения 5,6, 7 

към чл. 6, ал. 2, т.1, 2, 3 ) и (чл. 7, 

ал.3) за подготовка на бъдещи 

учители в  Наредба за държавните 

изисквания за придобиване на 

професионална квалификация 

"учител", ПМС №289, 2016

Заглавието на съответната 

тематична област е модифицирано, 

спрямо оригиналното заглавие в 

Наредбата по следния начин:

1.1

Педагогика (не е използвана, поради 

общия й характер)

1.2

Основна специализираща 

дисциплина (предучилищна и 

начална училищна 

педагогика/компетентностен подход 

и иновации), която е модифицирана 

като: 

Познаване и разбиране на 

преподаваната предметна област

1.3

Психология (не е използвана, поради 

общия й характер)

1.4 Методика на обучението по...

1.5

Приобщаващо образование, която е 

модифицирана като:

Подкрепа в обучението и 

личностното развитие на децата и 

учениците

1.6

ИКТ в обучението и работа в 

дигитална среда

2.1 Взаимодействие със семейството

2.2

Педагогическо взаимодействие в 

мултикултурна среда

В настоящата таблица e представенo изглаждането на предложения тематичен класификатор на базата на допълване между: 1.Тематични области , основани на дисциплините 

във въпросник за изследване на продължаващата квалификация на учителите в изследването Талис 2018 на ОИСР и 2. Дисциплините от задължителната (Приложения 5,6, 7 

към чл. 6, ал. 2, т.1, 2, 3 ) и избираемата подготовка (чл. 7, ал.3) за бъдещи учители в Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация 

"учител", ПМС №289, 2016.  В зелените полета, са посочени темите, които да били добавени във всяка от двете класификации. Необходимостта от добавяне произтича от факта, 

че представените области в класификациите не са достатъчни, за да опишат вариациите в темите на обученията, планирани от НП 2014-2021, които послужиха за емпирична 

основа и тест на класификатора.



2.3 Гражданско образование

2.4

Дигитална компетентност и 

дигитална креативност  

2.5

Разработване на уроци за обучение в 

електронна среда

2.6

Приобщаващо образование за деца и 

ученици със специални 

образователни потребности, която е 

модифицирана като:

Подкрепа в обучението и 

личностното развитие на децата и 

учениците: Деца и ученици със СОП/ 

в риск/ надарени и талантливи 

деца/ранно оценяване на 

потребностите/оценка на 

потребностите/М/уинституционално 

сътрудничество

2.7

Комуникативни умения в 

образователна среда (не е 

използвана, поради припокриване с 

области 2.1 и 2.8)

2.8

Управление на взаимоотношенията в 

образователна среда, която е 

модифицирана като:

Управление на взаимоотношенията с 

учениците в образователна среда

2.9

Лидерство в образованието (не е 

използвана, поради припокриване с 

2.10)

2.10

Управление на образователни 

институции

2.11

Здравно и екологично образование 

(не е използвана, поради липса на 

обучения с такава тема)

2.12 Други



Познаване на учебната програма 

(пренесена  от TALIS) 

Практики за оценяване на учениците 

(пренесена  от TALIS) 

Преподаване чрез използване на 

междупредметните връзки  

(пренесена от TALIS) 

Анализиране и използване на 

резултатите от оценяване на 

учениците (пренесена от TALIS) 

Методи за индивидуализирано 

обучение (пренесена  от TALIS) 

Общуване с хора от различни култури 

или страни (пренесена  от TALIS) 

3.1

3.2

3.3
3.4

3.5
3.6
3.7 Управление на образователната система (въведена и в двете класификации)

Придобиване на професионална квалификация учител/на допълнителна професионална 

квалификация (въведена и в двете класификации)

Образователни изследвания и форуми (въведена и в двете класификации)

Професионално развитие на учителя  (въведена и в двете класификации)

В двете тематични класификации са добавени следните тематични области, по 

които има проведени обучения:

Взаимодействие с другите педагогически специалисти (въведена и в двете класификации)

Грижа за психичното здраве на учителите (въведена и в двете класификации)

Кариерно ориентиране и консултиране на ученици (въведена и в двете класификации)



Талис 2018

Съответна на:

Класификация на тематичните 

области на проведените обучения по 

НП 2014-2021, основана на 

дисциплините във въпросник за 

изследване на продължаващата 

квалификация на учителите в 

изследването Талис 2018 на ОИСР

Заглавието на съответната тематична 

област е модифицирано, спрямо 

оригиналното заглавие в Талис 2018 по 

следния начин:

Познаване и разбиране на 

преподаваната предметна област

Педагогически компетентности в 

преподаваната предметна област

Подкрепа в обучението и личностното 

развитие на децата и учениците 

(пренесена  от Наредбата) 

Умения за използване на 

информационните технологии в 

преподаването, която е 

модифицирана като:

Умения за използване на ИКТ 

(информационни и комуникационни 

технологии) в преподаването

Сътрудничество на учителите с 

родителите, която е модифицирана 

като:

Сътрудничество на учителите с 

родителите/полагащите грижи

Преподаване в мултикултурна или 

многоезична среда

В настоящата таблица e представенo изглаждането на предложения тематичен класификатор на базата на допълване между: 1.Тематични области , основани на дисциплините 

във въпросник за изследване на продължаващата квалификация на учителите в изследването Талис 2018 на ОИСР и 2. Дисциплините от задължителната (Приложения 5,6, 7 

към чл. 6, ал. 2, т.1, 2, 3 ) и избираемата подготовка (чл. 7, ал.3) за бъдещи учители в Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация 

"учител", ПМС №289, 2016.  В зелените полета, са посочени темите, които да били добавени във всяка от двете класификации. Необходимостта от добавяне произтича от факта, 

че представените области в класификациите не са достатъчни, за да опишат вариациите в темите на обученията, планирани от НП 2014-2021, които послужиха за емпирична 

основа и тест на класификатора.



Гражданско образование  (пренесена  

от Наредбата)

Дигитална компетентност и дигитална 

креативност (пренесена  от 

Наредбата)

Разработване на уроци за обучение в 

електронна среда (пренесена  от 

Наредбата)

Преподаване на ученици със СОП, 

която е модифицирана като: 

Подкрепа в обучението и личностното 

развитие на децата и учениците: Деца и 

ученици със СОП/ в риск/ надарени и 

талантливи деца/ранно оценяване на 

потребностите/оценка на 

потребностите/М/уинституционално 

сътрудничество

Управление на конфликти и 

организиране на работата в часовете

Управление и административни 

дейности, която е модифицирана като:

Управление и административни 

дейности: Познаване и разбиране на 

новите тенденции в областта на 

управлението на образованието/ 

Познаване и разбиране на действащите 

национални и местни образователни 

разпоредби и политики/ Развитие на 

сътрудничеството между учителите/ 

Управление на човешките ресурси/ 

Финансово управление/ Използване на 

данни за подобряване на училището/ 

Разработване на учебния план/

Разработване на план за професионално 

развитие за, с учителите/ Наблюдение на 

преподаването в часовете/ Предоставяне 

на конструктивна обратна информация)

Здравно и екологично образование 

(пренесена  от Наредбата) 

Други 



Познаване на учебното съдържание, 

която е модифицирана като: Познаване на учебната програма 

Практики за оценяване на учениците

Преподаване чрез използване на 

междупредметните връзки

Анализиране и използване на 

резултатите от оценяване на 

учениците 

Методи за индивидуализирано 

обучение 

Общуване с хора от различни култури 

или страни 

Управление на образователната система (въведена и в двете класификации)

Придобиване на професионална квалификация учител/на допълнителна професионална 

квалификация (въведена и в двете класификации)

Образователни изследвания и форуми (въведена и в двете класификации)

Професионално развитие на учителя  (въведена и в двете класификации)

В двете тематични класификации са добавени следните тематични области, по 

които има проведени обучения:

Взаимодействие с другите педагогически специалисти (въведена и в двете класификации)

Грижа за психичното здраве на учителите (въведена и в двете класификации)

Кариерно ориентиране и консултиране на ученици (въведена и в двете класификации)



Легенда (стрелки): черно=връзка  между класификациите; червено=тема възприета от A към B; зелено=тема въпроета от 

B към A; синьо: нови теми, възприети за A и B; 







Легенда (стрелки): черно=връзка  между класификациите; червено=тема възприета от A към B; зелено=тема въпроета от 

B към A; синьо: нови теми, възприети за A и B; 



код 

прогр

ама/п

ълно 

име

програма 

/ проект

Година 

старт

Годи

на 

край

Брой 

годи

ни

Стандартизир

ана тематична 

област по 

TALIS  

(класификаци

я основана на 

въпросник за 

CPD TALIS 2018 

Допълнително 

добавена 

тематична 

област към 

TALIS

Стандартизирана 

тематична област 

(класификация, 

базирана на 

задължителните и 

избираеми учебни 

дисциплини в 

Наредба за 

Тема, формулирана в  

програмата. (За НП съобразно 

формулираното в част  

Дейности)

Учебен 

предм

ет: в 

случай 

на 

конкре

тизаци

я на 

Ключови 

думи 

съдържание: 

до 5 ключови 

думи, които 

поясняват 

темата на 

обучението 

тип дейност Вид: 

България

/междуна

родно 

сътрудни

чество

Направление по НП (2021-

2019) или Модул по НП 

(2018), или Мярка (2017-

2014) към която е отнесено 

обучението.

Мерки, които са 

съотнесени към 

съответните 

направления, в 

съответната НП 

(2021-2019), 

Направления, 

съотнесени към НП 

Квали

НП 

Квалифик

2021 2021 1 Педагогически 

компетентност

Методика на 

обучението по…

Обучения на учители за 

осмисляне и прилагане на 

n/a компетентност

ен подход, 

обучение България 1: Компетентностен подход и 

образователни резултати

Мярка 1: 

Усъвършенстване на 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2021 2021 1 Познаване на 

учебната 

Познаване на 

учебната програма

Обучения на учители за 

осмисляне и прилагане на 

n/a компетентност

ен подход, 

обучение България 1: Компетентностен подход и 

образователни резултати

Мярка 1: 

Усъвършенстване на 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2021 2021 1 Познаване на 

учебната 

Познаване на 

учебната програма

Обучения на учители за 

осмисляне и прилагане на 

n/a компетентност

ен подход, 

обучение България 1: Компетентностен подход и 

образователни резултати

Мярка 1: 

Усъвършенстване на 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2021 2021 1 Практики за 

оценяване на 

Практики за 

оценяване на 

Компетентностен подход - 

обучения на учители за 

Матема

тика, 

оценяване 

PISA

обучение България 1: Компетентностен подход и 

образователни резултати

Мярка 1: 

Усъвършенстване на 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2021 2021 1 Умения за 

използване на 

ИКТ в обучението и 

работа в дигитална 

Обучения на учители за 

методическите аспекти на 

n/a дигитални 

технологии, 

обучение България 1: Компетентностен подход и 

образователни резултати

Мярка 1: 

Усъвършенстване на 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2021 2021 1 Други Други Обучения за пед.спец.по 

други актуални теми

n/a n/a обучение България 1: Компетентностен подход и 

образователни резултати

Мярка 1: 

Усъвършенстване на 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2021 2021 1 Управление и 

администрати

Управление на 

образователни 

Обучения за директори и зам. 

директори на образователни 

n/a управление, 

актуални теми

обучение България 2: Лидерство в 

образованието

Мярка 1: 

Повишаване 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2021 2021 1 Придобиване 

на 

Придобиване на 

професионална 

Обучения за учители (начални 

учители, учители с придобита 

Религи

я

религия, 

допълнителна 

придобиване на 

допълнителна 

България 3: Възпитание и ценности Мярка I. 

Подобряване на 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2021 2021 1 Управление на 

конфликти и 

Управление на 

взаимоотношенията с 

Обучения на педагогически 

специалисти по програма за 

n/a превенция, 

насилие, 

обучение България 3: Възпитание и ценности Мярка I. 

Подобряване на 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2021 2021 1 Преподаване 

чрез 

Преподаване чрез 

използване на 

Обучения на педагогически 

специалисти за работа в 

n/a извънкласни 

дейности

обучение България 3: Възпитание и ценности Мярка I. 

Подобряване на 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2021 2021 1 Образователн

и изследвания 

Образователни 

изследвания и 

Конференция за 

педагогическите 

n/a дигитална 

среда, 

форум България 4: Образователни 

изследвания и форуми

Мярка І. 

Подпомагане 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2021 2021 1 Образователн

и изследвания 

Образователни 

изследвания и 

Изследване на международен 

опит в областта на обучението 

n/a международе

н опит, 

анализ/изследва

не

България 4: Образователни 

изследвания и форуми

Мярка І. 

Подпомагане 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2021 2021 1 Образователн

и изследвания 

Образователни 

изследвания и 

Национална конференция 

млади учители

n/a млади учители форум България 4: Образователни 

изследвания и форуми

Мярка І. 

Подпомагане 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2021 2021 1 Образователн

и изследвания 

Образователни 

изследвания и 

13 Научнопрактическа 

конференция Водим 

n/a предучилищн

о 

форум България 4: Образователни 

изследвания и форуми

Мярка І. 

Подпомагане 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2021 2021 1 Образователн

и изследвания 

Образователни 

изследвания и 

Национална конференция 

преподаватели по и на 

Френск

и език

чужд език, 

френски език

форум България 4: Образователни 

изследвания и форуми

Мярка І. 

Подпомагане 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2021 2021 1 Познаване и 

разбиране на 

Познаване и 

разбиране на 

Обучения на пед.спец. в Яд 

Вашем

Истори

я и 

Яд Вашем, 

Израел, 

 обучение междунар

одно 

5: Международно 

сътрудничество в областта на 

Мярка І. 

Осъществяване на 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2021 2021 1 Познаване и 

разбиране на 

Познаване и 

разбиране на 

Последващ семинар в 

България за учители с експерт 

Истори

я и 

Холокост семинар междунар

одно 

5: Международно 

сътрудничество в областта на 

Мярка І. 

Осъществяване на 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2021 2021 1 Познаване и 

разбиране на 

Познаване и 

разбиране на 

Обучения в ЦЕРН за учители 

по природни науки

Природ

ни 

ЦЕРН, 

природни 

 обучение междунар

одно 

5: Международно 

сътрудничество в областта на 

Мярка І. 

Осъществяване на 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2021 2021 1 Познаване и 

разбиране на 

Познаване и 

разбиране на 

Обучения в ЦЕРН за учители 

по проф.подготовка в области 

Техник

а и 

ЦЕРН, 

Техника, 

 обучение междунар

одно 

5: Международно 

сътрудничество в областта на 

Мярка І. 

Осъществяване на 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2021 2021 1 Познаване и 

разбиране на 

Познаване и 

разбиране на 

Обучения в ЦЕРН за учители 

по предметите Информатика 

Инфор

матика 

ЦЕРН, 

Информатика, 

 обучение междунар

одно 

5: Международно 

сътрудничество в областта на 

Мярка І. 

Осъществяване на 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2021 2021 1 Познаване и 

разбиране на 

Познаване и 

разбиране на 

Обучения в ЦЕРН за учители в 

занимания по интереси по 

Техник

а и 

ЦЕРН, ЦПЛР, 

Техника, 

 обучение междунар

одно 

5: Международно 

сътрудничество в областта на 

Мярка І. 

Осъществяване на 



НП 

Квали

НП 

Квалифик

2020 2020 1 Педагогически 

компетентност

Методика на 

обучението по…

Обучения на учители за 

осмисляне и прилагане на 

n/a компетентност

ен подход, 

 обучение България 1: Компетентностен подход и 

образователни резултати

Мярка I Формиране 

на ключови 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2020 2020 1 Познаване на 

учебната 

Познаване на 

учебната програма

Обучения на учители за 

осмисляне и прилагане на 

n/a компетентност

ен подход, 

 обучение България 1: Компетентностен подход и 

образователни резултати

Мярка I Формиране 

на ключови 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2020 2020 1 Познаване на 

учебната 

Познаване на 

учебната програма

Обучения на учители за 

осмисляне и прилагане на 

n/a компетентност

ен подход, 

 обучение България 1: Компетентностен подход и 

образователни резултати

Мярка I Формиране 

на ключови 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2020 2020 1 Практики за 

оценяване на 

Практики за 

оценяване на 

Обучения на учители за 

осмисляне и прилагане на 

Матема

тика, 

оценяване, 

математическ

 обучение България 1: Компетентностен подход и 

образователни резултати

Мярка I Формиране 

на ключови 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2020 2020 1 Управление и 

администрати

Управление на 

образователни 

Обучения за директори и зам. 

Директори на 

n/a управление, 

актуални теми

 обучение България 2: Лидерство в 

образованието

Мярка 1: 

Повишаване 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2020 2020 1 Придобиване 

на 

Придобиване на 

професионална 

Обучения за учители (начални 

учители, учители с придобита 

Религи

я

религия, 

допълнителна 

придобиване на 

допълнителна 

България 3: Възпитание и ценности Мярка I. 

Подобряване на 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2020 2020 1 Образователн

и изследвания 

Образователни 

изследвания и 

Представително изследване и 

конференция Резултати в 

n/a продължаващ

а 

анализ/изследва

не

България 4: Образователни 

изследвания и форуми

Мярка І Изследване 

на актуални теми на 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2020 2020 1 Образователн

и изследвания 

Образователни 

изследвания и 

Представяне анализ на 

потребностите от 

n/a потребности, 

продължаващ

анализ/изследва

не

България 4: Образователни 

изследвания и форуми

Мярка І Изследване 

на актуални теми на 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2020 2020 1 Образователн

и изследвания 

Образователни 

изследвания и 

Национална конференция 

преподаватели по и на 

Френск

и език

чужд език, 

френски език

форум България 4: Образователни 

изследвания и форуми

Мярка І Изследване 

на актуални теми на 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2020 2020 1 Образователн

и изследвания 

Образователни 

изследвания и 

Национална конференция на 

млади учители

n/a млади учители форум България 4: Образователни 

изследвания и форуми

Мярка І Изследване 

на актуални теми на 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2020 2020 1 Образователн

и изследвания 

Образователни 

изследвания и 

Национална конференция 

Водим бъдещето за ръка 

n/a предучилищн

о 

форум България 4: Образователни 

изследвания и форуми

Мярка І Изследване 

на актуални теми на 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2020 2020 1 Познаване и 

разбиране на 

Познаване и 

разбиране на 

Обучения на пед.спец. в Яд 

Вашем

Истори

я и 

Яд Вашем, 

Израел, 

 обучение междунар

одно 

5: Международно 

сътрудничество в областта на 

Мярка І. 

Осъществяване на 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2020 2020 1 Познаване и 

разбиране на 

Познаване и 

разбиране на 

Семинар в България за 

учители с експерт от Яд Вашем

Истори

я и 

Холокост семинар междунар

одно 

5: Международно 

сътрудничество в областта на 

Мярка І. 

Осъществяване на 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2020 2020 1 Познаване и 

разбиране на 

Познаване и 

разбиране на 

Обучения в ЦЕРН за учители 

по природни науки

Природ

ни 

ЦЕРН, 

природни 

 обучение междунар

одно 

5: Международно 

сътрудничество в областта на 

Мярка І. 

Осъществяване на 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2020 2020 1 Познаване и 

разбиране на 

Познаване и 

разбиране на 

Обучения в ЦЕРН за учители 

по проф.подготовка в области 

Техник

а и 

ЦЕРН, 

Техника, 

 обучение междунар

одно 

5: Международно 

сътрудничество в областта на 

Мярка І. 

Осъществяване на 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2020 2020 1 Познаване и 

разбиране на 

Познаване и 

разбиране на 

Обучения в ЦЕРН за учители 

по предметите Информатика 

Инфор

матика 

ЦЕРН, 

Информатика, 

 обучение междунар

одно 

5: Международно 

сътрудничество в областта на 

Мярка І. 

Осъществяване на 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2020 2020 1 Познаване и 

разбиране на 

Познаване и 

разбиране на 

Обучения в ЦЕРН за учители в 

занимания по интереси по 

Техник

а и 

ЦЕРН, ЦПЛР, 

Техника, 

 обучение междунар

одно 

5: Международно 

сътрудничество в областта на 

Мярка І. 

Осъществяване на 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2019 2019 1 Педагогически 

компетентност

Методика на 

обучението по…

Проф.обучения за учители за 

осмисляне и прилагане на 

n/a компетентност

ен подход, 

 обучение България 1: Компетентностен подход и 

образователни резултати

Мярка I - 

Формиране на 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2019 2019 1 Познаване на 

учебната 

Познаване на 

учебната програма

Проф.обучения за учители за 

осмисляне и прилагане на 

n/a компетентност

ен подход, 

 обучение България 1: Компетентностен подход и 

образователни резултати

Мярка I - 

Формиране на 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2019 2019 1 Познаване на 

учебната 

Познаване на 

учебната програма

Проф.обучения за учители за 

осмисляне и прилагане на 

n/a компетентност

ен подход, 

 обучение България 1: Компетентностен подход и 

образователни резултати

Мярка I - 

Формиране на 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2019 2019 1 Практики за 

оценяване на 

Практики за 

оценяване на 

Проф. обучения за учители за 

осмисляне и прилагане на 

Матема

тика, 

оценяване, 

математическ

 обучение България 1: Компетентностен подход и 

образователни резултати

Мярка I - 

Формиране на 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2019 2019 1 Подкрепа в 

обучението и 

Подкрепа в 

обучението и 

Обучения за пед.спец.от 

центровете за подкрепа на 

n/a специалисти, 

ЦПЛР, 

 обучение България 1: Компетентностен подход и 

образователни резултати

Мярка I - 

Формиране на 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2019 2019 1 Педагогически 

компетентност

Методика на 

обучението по…

Проф. обучения за учители за 

осмисляне и прилагане на 

Профес

ионалн

компетентност

ен подход, 

 обучение България 1: Компетентностен подход и 

образователни резултати

Мярка I - 

Формиране на 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2019 2019 1 Познаване и 

разбиране на 

Познаване и 

разбиране на 

Летен семинар за българисти 

от българските училища в 

Българс

ки език 

български 

език, училища 

семинар България 1: Компетентностен подход и 

образователни резултати

Мярка I - 

Формиране на 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2019 2019 1 Педагогически 

компетентност

Методика на 

обучението по…

Обучения за пед.спец. За 

развитие на култура на 

n/a иновативни 

методи на 

 обучение България 2: Креативност, иновативност 

и новаторство. Мотивация на 

Мярка I – 

Повишаване 



НП 

Квали

НП 

Квалифик

2019 2019 1 Други Други Обучения на пед.спец.по 

актуални теми на 

n/a работа с 

родителите, 

 обучение България 3: Образование и ценности Мярка I - 

Реализиране на 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2019 2019 1 Придобиване 

на 

Придобиване на 

професионална 

Обучения на начални учители 

за придобиване на 

Религи

я

религия, 

начален етап, 

придобиване на 

допълнителна 

България 3: Образование и ценности Мярка I - 

Реализиране на 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2019 2019 1 Гражданско 

образование

Гражданско 

образование

Професионални обучения за 

пед.спец.за подобряване на 

Гражда

нско 

ценности, 

гражданско 

 обучение България 3: Образование и ценности Мярка I - 

Реализиране на 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2019 2019 1 Управление и 

администрати

Управление на 

образователни 

Обучения за оптимизиране и 

подобряване на управлението 

n/a управление, 

позитивен 

 обучение България 4: Лидерство в 

образованието

Мярка I – 

Актуализиране и 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2019 2019 1 Управление и 

администрати

Управление на 

образователни 

Професионални обучения за 

използване на цифрови 

n/a управление, 

дигитални 

 обучение България 4: Лидерство в 

образованието

Мярка I – 

Актуализиране и 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2019 2019 1 Управление и 

администрати

Управление на 

образователни 

Обучения с фокус върху ролята на 

модерния образователен лидер за 

формиране авторитета на 

n/a лидерство, 

мениджмънт, 

планиране, 

 обучение България 4: Лидерство в 

образованието

Мярка I – 

Актуализиране и 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2019 2019 1 Управление и 

администрати

Управление на 

образователни 

Обучения за новоназначени 

директори  и зам.директори 

n/a финансови 

ресурси, 

 обучение България 4: Лидерство в 

образованието

Мярка I – 

Актуализиране и 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2019 2019 1 Образователн

и изследвания 

Образователни 

изследвания и 

Изследване мнението на 

учениците за ефекта от 

n/a ученици, 

мнение, 

анализ/изследва

не

България 5: Образователни 

изследвания и форуми

Мярка І - 

Изследвания по 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2019 2019 1 Образователн

и изследвания 

Образователни 

изследвания и 

Национална кръгла маса, с 

участие на ключови 

n/a заинтересован

и страни, 

форум България 5: Образователни 

изследвания и форуми

Мярка І - 

Изследвания по 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2019 2019 1 Образователн

и изследвания 

Образователни 

изследвания и 

Дискусионни форуми с 

началници на РУО и експерти 

n/a РУО, висши 

училища, 

форум България 5: Образователни 

изследвания и форуми

Мярка І - 

Изследвания по 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2019 2019 1 Образователн

и изследвания 

Образователни 

изследвания и 

Национална конференция 

преподаватели по френски 

Френск

и език

чужд език, 

френски език

форум България 5: Образователни 

изследвания и форуми

Мярка І - 

Изследвания по 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2019 2019 1 Образователн

и изследвания 

Образователни 

изследвания и 

Национална конференция на 

младите учители

n/a млади учители форум България 5: Образователни 

изследвания и форуми

Мярка І - 

Изследвания по 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2019 2019 1 Образователн

и изследвания 

Образователни 

изследвания и 

Национална конференция 

Европа Територия на знанието

Природ

ни 

Европа, 

природни 

форум България 5: Образователни 

изследвания и форуми

Мярка І - 

Изследвания по 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2019 2019 1 Познаване и 

разбиране на 

Познаване и 

разбиране на 

Обучения на пед.спец. в Яд 

Вашем

Истори

я и 

Яд Вашем, 

Израел, 

 обучение междунар

одно 

6: Международно 

сътрудничество в областта на 

Мярка І. 

Осъществяване на 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2019 2019 1 Познаване и 

разбиране на 

Познаване и 

разбиране на 

Последващи Семинари в 

България за учители с 

Истори

я и 

Холокост семинар междунар

одно 

6: Международно 

сътрудничество в областта на 

Мярка І. 

Осъществяване на 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2019 2019 1 Познаване и 

разбиране на 

Познаване и 

разбиране на 

Обучения в ЦЕРН за учители 

по природни науки

Природ

ни 

ЦЕРН, 

Природни 

 обучение междунар

одно 

6: Международно 

сътрудничество в областта на 

Мярка І. 

Осъществяване на 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2019 2019 1 Познаване и 

разбиране на 

Познаване и 

разбиране на 

Обучения в ЦЕРН за учители 

по проф.подготовка в области 

Техник

а и 

ЦЕРН, 

Техника, 

 обучение междунар

одно 

6: Международно 

сътрудничество в областта на 

Мярка І. 

Осъществяване на 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2019 2019 1 Познаване и 

разбиране на 

Познаване и 

разбиране на 

Обучения в ЦЕРН за учители 

по предметите Информатика 

Инфор

матика 

ЦЕРН, 

Информатика, 

 обучение междунар

одно 

6: Международно 

сътрудничество в областта на 

Мярка І. 

Осъществяване на 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2018 2018 1 Управление и 

администрати

Управление на 

образователни 

Обучение за директори на 

училища на тема "Области, 

n/a инспектиране 

на училища, 

 обучение България Модул 1: Квалификация на 

пед.спец. С ръководни 

n/a

НП 

Квали

НП 

Квалифик

2018 2018 1 Управление и 

администрати

Управление на 

образователни 

Обучение за директори на 

училища на тема "Успешният 

n/a мениджмънт, 

делегиран 

 обучение България Модул 1: Квалификация на 

пед.спец. С ръководни 

n/a

НП 

Квали

НП 

Квалифик

2018 2018 1 Управление и 

администрати

Управление на 

образователни 

Обучение за директори на 

училища на тема "Облачни 

n/a облачни 

технологии, 

 обучение България Модул 1: Квалификация на 

пед.спец. С ръководни 

n/a

НП 

Квали

НП 

Квалифик

2018 2018 1 Управление и 

администрати

Управление на 

образователни 

Обучение за директори на 

училища на тема "Съвременни 

n/a управление, 

контрол, 

 обучение България Модул 1: Квалификация на 

пед.спец. С ръководни 

n/a

НП 

Квали

НП 

Квалифик

2018 2018 1 Управление и 

администрати

Управление на 

образователни 

Квалификационен курс в ЦЕРН 

за обучение по природни 

Природ

ни 

ЦЕРН, 

природни 

квалификационе

н курс

междунар

одно 

Модул 1: Квалификация на 

пед.спец. С ръководни 

n/a

НП 

Квали

НП 

Квалифик

2018 2018 1 Управление и 

администрати

Управление на 

образователни 

Квалификационен курс по 

Меморандум за 

n/a Яд Вашем, 

Израел, 

квалификационе

н курс

междунар

одно 

Модул 1: Квалификация на 

пед.спец. С ръководни 

n/a

НП 

Квали

НП 

Квалифик

2018 2018 1 Подкрепа в 

обучението и 

Подкрепа в 

обучението и 

Обучение за зам.директори и 

председатели на 

n/a приобщаващо 

образование, 

 обучение България Модул 1: Квалификация на 

пед.спец. С ръководни 

n/a



НП 

Квали

НП 

Квалифик

2018 2018 1 Управление и 

администрати

Управление на 

образователни 

Обучение за зам.директори и 

председатели на 

n/a защита от 

бедствия

 обучение България Модул 1: Квалификация на 

пед.спец. С ръководни 

n/a

НП 

Квали

НП 

Квалифик

2018 2018 1 Умения за 

използване на 

ИКТ в обучението и 

работа в дигитална 

Обучение на ръководители на 

направление ИКТ на тема: 

n/a ИКТ, визуални 

продукти

 обучение България Модул 1: Квалификация на 

пед.спец. С ръководни 

n/a

НП 

Квали

НП 

Квалифик

2018 2018 1 Умения за 

използване на 

ИКТ в обучението и 

работа в дигитална 

Обучение на ръководители на 

направление ИКТ на тема: 

Инфор

мацион

ИКТ, 

иновативни 

 обучение България Модул 1: Квалификация на 

пед.спец. С ръководни 

n/a

НП 

Квали

НП 

Квалифик

2018 2018 1 Управление и 

администрати

Управление на 

образователни 

Обучение на директори на ДГ: 

Иновативни пед.технологии в 

n/a детска 

градина, 

 обучение България Модул 1: Квалификация на 

пед.спец. С ръководни 

n/a

НП 

Квали

НП 

Квалифик

2018 2018 1 Управление и 

администрати

Управление на 

образователни 

Обучение на директори на ДГ: 

Агресия и функционална 

n/a детска 

градина, 

 обучение България Модул 1: Квалификация на 

пед.спец. С ръководни 

n/a

НП 

Квали

НП 

Квалифик

2018 2018 1 Управление и 

администрати

Управление на 

образователни 

Обучение на директори на ДГ 

на тема: Програмни системи в 

n/a детска 

градина, 

 

обучение/дебат/

България Модул 1: Квалификация на 

пед.спец. С ръководни 

n/a

НП 

Квали

НП 

Квалифик

2018 2018 1 Управление и 

администрати

Управление на 

образователни 

Обучение на новоназначени 

директори на общински и 

n/a училища, 

лидерство

 обучение България Модул 1: Квалификация на 

пед.спец. С ръководни 

n/a

НП 

Квали

НП 

Квалифик

2018 2018 1 Управление и 

администрати

Управление на 

образователни 

Обучение на новоназначени 

директори на общински и 

n/a финансови 

ресурси, 

 обучение България Модул 1: Квалификация на 

пед.спец. С ръководни 

n/a

НП 

Квали

НП 

Квалифик

2018 2018 1 Управление и 

администрати

Управление на 

образователни 

Обучение на новоназначени 

директори на ДГ: Модерният 

n/a детска 

градина, 

 обучение България Модул 1: Квалификация на 

пед.спец. С ръководни 

n/a

НП 

Квали

НП 

Квалифик

2018 2018 1 Управление и 

администрати

Управление на 

образователни 

Обучение на новоназначени 

директори на ДГ: Ролята на 

n/a детска 

градина, 

 

обучение/работн

България Модул 1: Квалификация на 

пед.спец. С ръководни 

n/a

НП 

Квали

НП 

Квалифик

2018 2018 1 Умения за 

използване на 

ИКТ в обучението и 

работа в дигитална 

Обучения за учители: 

Иновативни пед.технологии в 

n/a иновативни 

педагогически 

 

обучение/майсто

България Модул 2: Квалификация на 

учители - обучения за учител

n/a

НП 

Квали

НП 

Квалифик

2018 2018 1 Сътрудничеств

о на учителите 

Взаимодействие със 

семейството

Обучения за учители: Модели 

на училищна политика - 

n/a родители, 

училищна 

 обучение България Модул 2: Квалификация на 

учители - обучения за учител

n/a

НП 

Квали

НП 

Квалифик

2018 2018 1 Сътрудничеств

о на учителите 

Взаимодействие със 

семейството

Обучения за учители: 

Педагогическо 

n/a семейство, 

училище, 

 обучение България Модул 2: Квалификация на 

учители - обучения за учител

n/a

НП 

Квали

НП 

Квалифик

2018 2018 1 Подкрепа в 

обучението и 

Подкрепа в 

обучението и 

Обучения за учители: 

Приобщаващо образование - 

n/a приобщаващо 

образование, 

 обучение България Модул 2: Квалификация на 

учители - обучения за учител

n/a

НП 

Квали

НП 

Квалифик

2018 2018 1 Подкрепа в 

обучението и 

Подкрепа в 

обучението и 

Обучения за учители: 

Профилирано обучение и 

n/a надарени 

ученици

 обучение България Модул 2: Квалификация на 

учители - обучения за учител

n/a

НП 

Квали

НП 

Квалифик

2018 2018 1 Преподаване в 

мултикултурна 

Педагогическо 

взаимодействие в 

Обучения за учители: 

Етническа и религиозна 

n/a етническа, 

религиозна 

 обучение България Модул 2: Квалификация на 

учители - обучения за учител

n/a

НП 

Квали

НП 

Квалифик

2018 2018 1 Гражданско 

образование

Гражданско 

образование

Обучения за учители: 

Ценностно ориентирани 

Гражда

нско 

ценности, 

гражданско 

 обучение България Модул 2: Квалификация на 

учители - обучения за учител

n/a

НП 

Квали

НП 

Квалифик

2018 2018 1 Управление на 

конфликти и 

Управление на 

взаимоотношенията с 

Обучения за учители:  Агресия 

и функционална 

n/a превенция, 

агресия, 

 обучение България Модул 2: Квалификация на 

учители - обучения за учител

n/a

НП 

Квали

НП 

Квалифик

2018 2018 1 Управление на 

конфликти и 

Управление на 

взаимоотношенията с 

Обучения за учители:  Агресия 

и антиагресия. Теория и 

n/a агресия, 

антиагресия, 

 обучение България Модул 2: Квалификация на 

учители - обучения за учител

n/a

НП 

Квали

НП 

Квалифик

2018 2018 1 Подкрепа в 

обучението и 

Подкрепа в 

обучението и 

Обучения за учители: Знания и 

решения в превенцията на 

n/a превенция, 

агресия, 

 обучение България Модул 2: Квалификация на 

учители - обучения за учител

n/a

НП 

Квали

НП 

Квалифик

2018 2018 1 Разработване 

на уроци за 

Разработване на 

уроци за обучение в 

Обучения за учители: 

Разработване на 

n/a учебно 

съдържание, 

 обучение България Модул 2: Квалификация на 

учители - обучения за учител

n/a

НП 

Квали

НП 

Квалифик

2018 2018 1 Умения за 

използване на 

Практики за 

оценяване на 

ИКТ в обучението и 

работа в дигитална 

Обучения за учители: 

Мобилни технологии за 

n/a мобилни 

технологии, 

 обучение България Модул 2: Квалификация на 

учители - обучения за учител

n/a

НП 

Квали

НП 

Квалифик

2018 2018 1 Професионалн

о развитие на 

Професионално 

развитие на учителя

Обучения за учители: 

Електронното портфолио като 

n/a електронно 

портфолио, 

 обучение България Модул 2: Квалификация на 

учители - обучения за учител

n/a

НП 

Квали

НП 

Квалифик

2018 2018 1 Умения за 

използване на 

ИКТ в обучението и 

работа в дигитална 

Мобилности за посещение на 

училища с развита ИТ 

n/a мобилности, 

ИТ структура

мобилности България 3: Мобилности за посещение 

на училища с кабинети за 

Направление 6: 

Мобилности за 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2018 2018 1 Сътрудничеств

о на учителите 

Управление на 

конфликти и 

Взаимодействие със 

семейството

Мобилности за посещение на 

училища с кабинети за 

n/a мобилности, 

медиация

мобилности България 3: Мобилности за посещение 

на училища с кабинети за 

Направление 6: 

Мобилности за 



НП 

Квали

НП 

Квалифик

2018 2018 1 Образователн

и изследвания 

Образователни 

изследвания и 

"Педагогическите иновации, 

същност на съвременното 

n/a иновации форум България 4: Национална научно-

практическа конференция на 

Направление 7: 

Национална научно-
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2018 2018 1 Практики за 

оценяване на 

Практики за 

оценяване на 

Професионален 

педагогически тренинг за 

Матема

тика, 

оценяване 

PISA

обучение на 

обучители

България 5: Обучение на учители, 

преподаващи математика и 

Направление 8: 

Обучение на 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2018 2018 1 Практики за 

оценяване на 

Практики за 

оценяване на 

Методи за оценяване на PISA 

2021 - обучения на учители

Матема

тика, 

оценяване 

PISA

 обучение България 5: Обучение на учители, 

преподаващи математика и 

Направление 8: 

Обучение на 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2018 2018 1 Други Други Различни теми n/a НЦПКПС, 

каталог

 обучение България 6:Обучения по каталог 

НЦПКПС

Направление 9: 

Обучения по каталог 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2017 2017 1 Познаване на 

учебната 

Познаване на 

учебната програма

Обучения на експерти и 

учители за обучители за 

Технол

огии и 

нови учебни 

програми, 

обучение на 

обучители

България Мярка 1: Усъвършенстване 

на проф.компетентности на 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2017 2017 1 Познаване на 

учебната 

Познаване на 

учебната програма

Обучения на експерти и 

учители за обучители за 

Технол

огии и 

нови учебни 

програми, 

обучение на 

обучители

България Мярка 1: Усъвършенстване 

на проф.компетентности на 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2017 2017 1 Познаване на 

учебната 

Познаване на 

учебната програма

Обучения на експерти и 

учители за обучители за 

Инфор

матика

нови учебни 

програми, 

обучение на 

обучители

България Мярка 1: Усъвършенстване 

на проф.компетентности на 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2017 2017 1 Познаване на 

учебната 

Познаване на 

учебната програма

Обучения на експерти и 

учители за обучители за 

Инфор

мацион

нови учебни 

програми, 

обучение на 

обучители

България Мярка 1: Усъвършенстване 

на проф.компетентности на 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2017 2017 1 Познаване на 

учебната 

Познаване на 

учебната програма

Обучения на експерти и 

учители за обучители за 

Технол

огии и 

нови учебни 

програми, 

обучение на 

обучители

България Мярка 1: Усъвършенстване 

на проф.компетентности на 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2017 2017 1 Познаване на 

учебната 

Познаване на 

учебната програма

Обучения на експерти и 

учители за обучители за 

Филосо

фия

нови учебни 

програми, 

обучение на 

обучители

България Мярка 1: Усъвършенстване 

на проф.компетентности на 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2017 2017 1 Познаване на 

учебната 

Познаване на 

учебната програма

Обучения на експерти и 

учители от професион. 

Профес

ионалн

нови 

програми, 

 обучение България Мярка 1: Усъвършенстване 

на проф.компетентности на 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2017 2017 1 Умения за 

използване на 

ИКТ в обучението и 

работа в дигитална 

Обучения на експерти и 

учители от професион. 

Профес

ионалн

нови учебни 

програми, 

 обучение България Мярка 1: Усъвършенстване 

на проф.компетентности на 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2017 2017 1 Познаване на 

учебната 

Познаване на 

учебната програма

Обучения на експерти и 

учители от професион. 

Профес

ия 

нови 

програми, 

 обучение България Мярка 1: Усъвършенстване 

на проф.компетентности на 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2017 2017 1 Познаване и 

разбиране на 

Познаване и 

разбиране на 

Обучения в ЦЕРН за учители 

по природни науки

Природ

ни 

ЦЕРН, 

природни 

 обучение междунар

одно 

Мярка 2: Осигуряване на 

условия за продължаваща 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2017 2017 1 Познаване и 

разбиране на 

Познаване и 

разбиране на 

Обучения в ЦЕРН за учители 

по проф.подготовка в области 

Техник

а и 

ЦЕРН, 

Техника, 

 обучение междунар

одно 

Мярка 2: Осигуряване на 

условия за продължаваща 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2017 2017 1 Познаване и 

разбиране на 

Познаване и 

разбиране на 

Обучения в ЦЕРН за учители 

по предметите Информатика 

Инфор

матика 

ЦЕРН, 

Информатика, 

 обучение междунар

одно 

Мярка 2: Осигуряване на 

условия за продължаваща 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2017 2017 1 Педагогически 

компетентност

Методика на 

обучението по…

Обучение на учители по 

математика и информатика 

Матема

тика

изследователс

ки подход, 

 обучение България Мярка 2: Осигуряване на 

условия за продължаваща 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2017 2017 1 Педагогически 

компетентност

Методика на 

обучението по…

Обучение на учители от 

прогимн.етап "Функционална 

n/a функционална 

грамотност, 

 обучение България Мярка 2: Осигуряване на 

условия за продължаваща 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2017 2017 1 Разработване 

на уроци за 

Разработване на 

уроци за обучение в 

Обучение на учители от 

начален етап "Създаване на 

n/a начален етап, 

електронно 

 обучение България Мярка 2: Осигуряване на 

условия за продължаваща 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2017 2017 1 Разработване 

на уроци за 

Разработване на 

уроци за обучение в 

Обучение на учители от 

начален етап "Създаване на 

n/a начален етап, 

електронно 

 обучение България Мярка 2: Осигуряване на 

условия за продължаваща 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2017 2017 1 Умения за 

използване на 

Практики за 

оценяване на 

ИКТ в обучението и 

работа в дигитална 

Използване на ИКТ за 

проверка на постиженията на 

n/a ИКТ, 

оценяване, 

обучение България Мярка 2: Осигуряване на 

условия за продължаваща 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2017 2017 1 Педагогически 

компетентност

Методика на 

обучението по…

Обучение на учители от 

прогимназ.и гимназ.етап на 

n/a иновации, 

управление, 

 обучение България Мярка 2: Осигуряване на 

условия за продължаваща 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2017 2017 1 Педагогически 

компетентност

Методика на 

обучението по…

Квалификационен курс за 

учители в български неделни 

Българс

ки език 

български 

език, училища 

квалификационе

н курс

България Мярка 2: Осигуряване на 

условия за продължаваща 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2017 2017 1 Сътрудничеств

о на учителите 

Взаимодействие със 

семейството

Обучение "Активизиране на 

родителската общност и 

n/a екипно 

взаимодейств

 обучение България Мярка 2: Осигуряване на 

условия за продължаваща 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2017 2017 1 Педагогически 

компетентност

Методика на 

обучението по…

Обучение "Методика на 

обучението на 

n/a методика, 

разновъзрасто

 обучение България Мярка 2: Осигуряване на 

условия за продължаваща 



НП 

Квали

НП 

Квалифик

2017 2017 1 Подкрепа в 

обучението и 

Подкрепа в 

обучението и 

Обучение "Формиране на 

умения за реализиране на 

n/a надарени 

ученици, 

 обучение България Мярка 2: Осигуряване на 

условия за продължаваща 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2017 2017 1 Взаимодейств

ие с другите 

Взаимодействие с 

другите 

Обучение: "Адаптация на 

младия учител към 

n/a млади 

учители, 

 обучение България Мярка 3: Подкрепа за проф.и 

кариерно развитие на млади 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2017 2017 1 Преподаване 

чрез 

Преподаване чрез 

използване на 

Обучение за млади 

педагогически специалисти 

n/a работа в екип, 

мотивация, 

 обучение България Мярка 3: Подкрепа за проф.и 

кариерно развитие на млади 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2017 2017 1 Взаимодейств

ие с другите 

Взаимодействие с 

другите 

Обучение на наставници на 

млади учители за 

n/a наставници, 

млади 

 обучение България Мярка 3: Подкрепа за проф.и 

кариерно развитие на млади 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2017 2017 1 Подкрепа в 

обучението и 

Подкрепа в 

обучението и 

Обучение за формиране на 

базови умения и техники за 

n/a умения, 

емоционални, 

 обучение България Мярка 4: Осигуряване на 

условия, гарантиращи 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2017 2017 1 Управление на 

конфликти и 

Грижа за 

психичното 

Управление на 

взаимоотношенията с 

Обучение на педагогически 

специалисти на тема 

n/a превенция, 

стрес, агресия

 обучение България Мярка 4: Осигуряване на 

условия, гарантиращи 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2017 2017 1 Управление на 

конфликти и 

Управление на 

взаимоотношенията с 

Обучение на учители за 

персонална сигурност - 

n/a персонална 

сигурност, 

 обучение България Мярка 4: Осигуряване на 

условия, гарантиращи 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2017 2017 1 Умения за 

използване на 

ИКТ в обучението и 

работа в дигитална 

Обучение на педагогически 

специалисти за безопасен 

n/a безопасен 

интернет

 обучение България Мярка 4: Осигуряване на 

условия, гарантиращи 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2017 2017 1 Подкрепа в 

обучението и 

Подкрепа в 

обучението и 

Обучение на тема "Развиване 

на умения за първоначална 

n/a идентификаци

я, трафик, 

 обучение България Мярка 4: Осигуряване на 

условия, гарантиращи 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2017 2017 1 Управление и 

администрати

Управление на 

образователни 

Обучение на тема: Оказване 

на първа долекарска помощ

n/a първа 

долекарска 

 обучение България Мярка 4: Осигуряване на 

условия, гарантиращи 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2017 2017 1 Подкрепа в 

обучението и 

Подкрепа в 

обучението и 

Обучение на тема "Ранно 

оценяване чрез скрининг за 

n/a скрининг, 

тригодишни, 

 обучение България Мярка 5: Осиуряване на 

условия за подкрепа на 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2017 2017 1 Подкрепа в 

обучението и 

Подкрепа в 

обучението и 

Обучение на тема: "Оценка и 

разпознаване на потребности 

n/a оценка 

потребности, 

 обучение България Мярка 5: Осиуряване на 

условия за подкрепа на 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2017 2017 1 Подкрепа в 

обучението и 

Подкрепа в 

обучението и 

Обучение на тема "Подготовка 

на ДГ и училището за 

n/a приобщаващо 

образование, 

 обучение България Мярка 5: Осиуряване на 

условия за подкрепа на 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2017 2017 1 Подкрепа в 

обучението и 

Подкрепа в 

обучението и 

Обучение на тема: 

"Психологическа подкрепа на 

n/a психологическ

а подкрепа, 

 обучение България Мярка 5: Осиуряване на 

условия за подкрепа на 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2017 2017 1 Управление и 

администрати

Управление на 

образователни 

Обучение "Процеси за 

осигуряване на качеството"

n/a управление, 

осигуряване 

 обучение България Мярка 6: Създаване на 

условия за 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2017 2017 1 Управление и 

администрати

Управление на 

образователни 

Обучение "Формиране на 

умения за стратегическо 

n/a управление, 

стратегическо 

 обучение България Мярка 6: Създаване на 

условия за 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2017 2017 1 Управление и 

администрати

Управление на 

образователни 

Обучение "Оценка на 

проф.дейност на учителите и 

n/a професионалн

о портфолио

 обучение България Мярка 6: Създаване на 

условия за 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2017 2017 1 Сътрудничеств

о на учителите 

Взаимодействие със 

семейството

Обучение "Интегриране на 

деца - мигранти в 

n/a управление, 

мигранти, 

 обучение България Мярка 6: Създаване на 

условия за 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2017 2017 1 Управление и 

администрати

Управление на 

образователни 

Обучение "Контролът-

Управленско-регулативна ф-

n/a контрол, 

управление

 обучение България Мярка 6: Създаване на 

условия за 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2017 2017 1 Управление и 

администрати

Управление на 

образователни 

Атестирането, инструмент за 

повишаване 

n/a атестиране, 

качество

обучение България Мярка 6: Създаване на 

условия за 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2017 2017 1 Образователн

и изследвания 

Образователни 

изследвания и 

Втора конференция с 

международно участие 

Техник

а и 

Европа, 

природни 

форум България Мярка 7: Създаване на 

условия за популяризиране и 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2017 2017 1 Образователн

и изследвания 

Образователни 

изследвания и 

Годишна конференция на 

учителите и преподавателите 

Френск

и език

чужд език, 

френски език

форум България Мярка 7: Създаване на 

условия за популяризиране и 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2017 2017 1 Образователн

и изследвания 

Образователни 

изследвания и 

Национална конференция 

Водим бъдещето за ръка

n/a предучилищн

о 

форум България Мярка 7: Създаване на 

условия за популяризиране и 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2017 2017 1 Образователн

и изследвания 

Образователни 

изследвания и 

Кръгла маса - Представяне на 

добри практики "Ролята на 

n/a наставничеств

о, добри 

форум България Мярка 7: Създаване на 

условия за популяризиране и 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2017 2017 1 Образователн

и изследвания 

Образователни 

изследвания и 

Кръгла маса - Представяне на 

добри практики на тема 

n/a добри 

практики, 

форум България Мярка 7: Създаване на 

условия за популяризиране и 



НП 

Квали

НП 

Квалифик

2017 2017 1 Познаване и 

разбиране на 

Познаване и 

разбиране на 

Квалификационен курс по 

Меморандум за 

Истори

я и 

Яд Вашем, 

Израел, 

квалификационе

н курс

междунар

одно 

Мярка 7: Създаване на 

условия за популяризиране и 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2017 2017 1 Образователн

и изследвания 

Образователни 

изследвания и 

Изготвяне на анализ на 

професионалните и 

n/a професионалн

и, социално-

анализ/изследва

не

България Мярка 8: Осигуряване на 

условия за продължаваща 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2017 2017 1 Образователн

и изследвания 

Образователни 

изследвания и 

Разработване и прилагане на 

механизъм за оценяване на 

n/a оценяване 

качество, 

разработване 

механизъм

България Мярка 8: Осигуряване на 

условия за продължаваща 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2017 2017 1 Образователн

и изследвания 

Образователни 

изследвания и 

Провеждане на проучване и 

изготвяне на анализ за 

n/a взаимодейств

ие, семейство, 

анализ/изследва

не

България Мярка 8: Осигуряване на 

условия за продължаваща 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2016 2016 1 Познаване на 

учебната 

Управление на 

образователна

Познаване на 

учебната програма

Обучение на обучители 

(експерти от РИО и 

n/a обучители, 

експерти, РИО, 

обучение на 

обучители

България Мярка 1: Осигуряване на 

квалификация, насочена към 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2016 2016 1 Познаване на 

учебната 

Познаване на 

учебната програма

Обучение от обучителите на 

учители от начален етап и по 

n/a начален етап, 

нови учебни 

обучение от 

обучители

България Мярка 1: Осигуряване на 

квалификация, насочена към 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2016 2016 1 Познаване на 

учебната 

Управление на 

образователна

Познаване на 

учебната програма

Разработване на методически 

насоки за прилагане на нови 

n/a методически 

насоки, нови 

разработване 

насоки

България Мярка 1: Осигуряване на 

квалификация, насочена към 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2016 2016 1 Познаване и 

разбиране на 

Познаване и 

разбиране на 

Обучение на учители, 

преподаващи предмет на 

Испанс

ки език

чужд език, 

испански език, 

обучение междунар

одно 

Мярка 2: Осигуряване на 

условия за продължаваща 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2016 2016 1 Познаване и 

разбиране на 

Познаване и 

разбиране на 

Обучения в ЦЕРН за учители 

по природни науки

Природ

ни 

ЦЕРН, 

природни 

обучение междунар

одно 

Мярка 2: Осигуряване на 

условия за продължаваща 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2016 2016 1 Познаване и 

разбиране на 

Познаване и 

разбиране на 

Обучения в ЦЕРН за учители 

по проф.подготовка в области 

Техник

а и 

ЦЕРН, 

Техника, 

обучение междунар

одно 

Мярка 2: Осигуряване на 

условия за продължаваща 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2016 2016 1 Познаване и 

разбиране на 

Познаване и 

разбиране на 

Обучения в ЦЕРН за учители 

по предметите Информатика 

Инфор

матика 

ЦЕРН, 

Информатика, 

обучение междунар

одно 

Мярка 2: Осигуряване на 

условия за продължаваща 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2016 2016 1 Познаване и 

разбиране на 

Управление на 

образователна

Други Обучения на учители, 

насочени към изграждане на 

n/a умения, 

оценяване, 

обучение България Мярка 2: Осигуряване на 

условия за продължаваща 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2016 2016 1 Преподаване в 

мултикултурна 

Педагогическо 

взаимодействие в 

Обучение на учители на тема 

„Ефективност на процеса на 

n/a мултикултурна 

среда, 

обучение България Мярка 2: Осигуряване на 

условия за продължаваща 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2016 2016 1 Педагогически 

компетентност

Методика на 

обучението по…

Обучение на обучители на 

тема „Изследователски 

Матема

тика

изследователс

ки подход, 

обучение на 

обучители

България Мярка 2: Осигуряване на 

условия за продължаваща 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2016 2016 1 Взаимодейств

ие с другите 

Взаимодействие с 

другите 

Модулен квалиф.курс за 

обучение на учители на тема: 

n/a млади 

учители, 

модулен 

квалификационе

България Мярка 2: Осигуряване на 

условия за продължаваща 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2016 2016 1 Педагогически 

компетентност

Методика на 

обучението по…

Обучение на учители от 

училища със слети класове

n/a слети класове обучение България Мярка 2: Осигуряване на 

условия за продължаваща 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2016 2016 1 Управление на 

конфликти и 

Управление на 

взаимоотношенията с 

Обучение "Превенция на 

проблемното поведение в 

n/a превенция, 

проблемно 

обучение България Мярка 2: Осигуряване на 

условия за продължаваща 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2016 2016 1 Сътрудничеств

о на учителите 

Взаимодействие със 

семейството

Обучение "Оптимизация на 

взаимодействието 

n/a семейство, 

училище, 

обучение България Мярка 2: Осигуряване на 

условия за продължаваща 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2016 2016 1 Познаване и 

разбиране на 

Управление на 

образователна

Други Обучение на учители на тема 

"Грамотността - актуално 

n/a грамотност, 

предизвикател

обучение България Мярка 2: Осигуряване на 

условия за продължаваща 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2016 2016 1 Подкрепа в 

обучението и 

Подкрепа в 

обучението и 

Обучение на учители на тема 

"Работа с талантливи и 

n/a надарени, 

талантливи 

обучение България Мярка 2: Осигуряване на 

условия за продължаваща 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2016 2016 1 Управление на 

конфликти и 

Управление на 

взаимоотношенията с 

Обучение на учители на тема 

"Мениджмънт на ученическия 

n/a мениджмънт, 

клас

обучение България Мярка 2: Осигуряване на 

условия за продължаваща 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2016 2016 1 Умения за 

използване на 

ИКТ в обучението и 

работа в дигитална 

Обучение на учители по 

информационни технологии 

n/a безопасен 

интернет

обучение България Мярка 2: Осигуряване на 

условия за продължаваща 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2016 2016 1 Педагогически 

компетентност

Методика на 

обучението по…

Подобряване на качеството на 

обучение по 

Предпр

иемаче

лидери, 

ръководители, 

семинар България Мярка 3: Създаване на 

условия за продължаваща 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2016 2016 1 Познаване и 

разбиране на 

Познаване и 

разбиране на 

Квалиф.курс за учители, 

преподаващи уч.предмети от 

Профес

ионалн

задължителна 

професионалн

квалификационе

н курс

България Мярка 3: Създаване на 

условия за продължаваща 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2016 2016 1 Познаване и 

разбиране на 

Познаване и 

разбиране на 

Обучение "Програмиране на 

вградени микрокомпютърни 

Профес

ия 

професионалн

а подготовка, 

обучение България Мярка 3: Създаване на 

условия за продължаваща 



НП 

Разви

НП 

Квалифик

2016 2016 1 Познаване и 

разбиране на 

Познаване и 

разбиране на 

Обучение "Приложни 

моб.устройства - 

n/a професионалн

а подготовка, 

обучение България Мярка 3: Създаване на 

условия за продължаваща 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2016 2016 1 Познаване и 

разбиране на 

Познаване и 

разбиране на 

Обучение "Софтуерно 

инженерство"

n/a професионалн

а подготовка, 

обучение България Мярка 3: Създаване на 

условия за продължаваща 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2016 2016 1 Познаване и 

разбиране на 

Познаване и 

разбиране на 

Обучение "Взаимод.на 

операционната система с 

n/a професионалн

а подготовка, 

обучение България Мярка 3: Създаване на 

условия за продължаваща 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2016 2016 1 Разработване 

на уроци за 

Разработване на 

уроци за обучение в 

Обучение на учители по проф. 

подг.„Създаване на 

Профес

ионалн

професионалн

а подготовка, 

обучение България Мярка 3: Създаване на 

условия за продължаваща 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2016 2016 1 Разработване 

на уроци за 

Разработване на 

уроци за обучение в 

Обучение на учители по проф. 

подг. „Създаване на 

Профес

ионалн

професионалн

а подготовка, 

обучение България Мярка 3: Създаване на 

условия за продължаваща 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2016 2016 1 Управление и 

администрати

Управление на 

образователни 

Обучение на пед. спец. с 

ръководни функции 

n/a мениджър, 

лидер, 

обучение България Мярка 4: Създаване на 

условия за 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2016 2016 1 Управление и 

администрати

Управление на 

образователни 

Обучение „Развитие на 

управленски компетентности 

n/a организацион

ни, 

обучение България Мярка 4: Създаване на 

условия за 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2016 2016 1 Подкрепа в 

обучението и 

Подкрепа в 

обучението и 

Обучение: „Инклузивното 

училище“

n/a управление, 

приобщаващо 

обучение България Мярка 4: Създаване на 

условия за 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2016 2016 1 Управление и 

администрати

Управление на 

образователни 

Обучение: „Работа по 

проекти“

n/a управление, 

работа по 

обучение България Мярка 4: Създаване на 

условия за 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2016 2016 1 Управление и 

администрати

Управление на 

образователни 

Обучение: „Училище на 

различни скорости. Формите 

n/a управление, 

достъп до 

обучение България Мярка 4: Създаване на 

условия за 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2016 2016 1 Управление и 

администрати

Управление на 

образователни 

Обучение на тема: 

„Планиране, организиране и 

n/a планиране, 

организиране, 

обучение България Мярка 4: Създаване на 

условия за 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2016 2016 1 Управление и 

администрати

Управление на 

образователни 

Обучение на директори за 

ефективна работа с млади 

n/a управление, 

млади учители

обучение България Мярка 4: Създаване на 

условия за 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2016 2016 1 Подкрепа в 

обучението и 

Подкрепа в 

обучението и 

Обучения на учители, 

насочени към формиране на 

n/a умения, 

техники, СОП

обучение България Мярка 5: Осигуряване на 

условия за подкрепа на 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2016 2016 1 Подкрепа в 

обучението и 

Подкрепа в 

обучението и 

Обучения, насочени към 

формиране на базови 

n/a умения, деца с 

девиантно 

обучение България Мярка 5: Осигуряване на 

условия за подкрепа на 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2016 2016 1 Преподаване в 

мултикултурна 

Педагогическо 

взаимодействие в 

Обучения на пед. спец., 

насочени към изграждане на 

n/a умения, деца, 

малцинства, 

обучение България Мярка 5: Осигуряване на 

условия за подкрепа на 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2016 2016 1 Управление и 

администрати

Управление на 

образователни 

Обучения на педагогически 

съветници и психолози: 

n/a педагогически 

съветници, 

обучение България Мярка 5: Осигуряване на 

условия за подкрепа на 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2016 2016 1 Познаване и 

разбиране на 

Познаване и 

разбиране на 

Квалификационен курс по по 

Програма за сътрудничество в 

Истори

я и 

Яд Вашем, 

Израел, 

квалификационе

н курс

междунар

одно 

Мярка 6: Създаване на 

условия за популяризиране и 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2016 2016 1 Сътрудничеств

о на учителите 

Взаимодействие със 

семейството

Превенция и мерки срещу 

отпадането от училище-

n/a превенция, 

отпадане, 

майсторски клас България Мярка 6: Създаване на 

условия за популяризиране и 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2016 2016 1 Разработване 

на уроци за 

Разработване на 

уроци за обучение в 

Поддържане на секция Зона 

знание на сайта на РУО-Варна 

Матема

тика, 

РУО Варна, 

зона знание, 

разработване на 

материали за 

България Мярка 6: Създаване на 

условия за популяризиране и 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2016 2016 1 Образователн

и изследвания 

Образователни 

изследвания и 

Национална конференция 

Подготовката на пед.кадри 

n/a педагогически 

кадри, 

форум България Мярка 6: Създаване на 

условия за популяризиране и 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2016 2016 1 Образователн

и изследвания 

Образователни 

изследвания и 

Национална конференция 

Водим бъдещето за ръка 

n/a предучилищн

о 

форум България Мярка 6: Създаване на 

условия за популяризиране и 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2016 2016 1 Образователн

и изследвания 

Образователни 

изследвания и 

Пленер за учители-художници Изобра

зителн

учители, 

художници

пленер България Мярка 6: Създаване на 

условия за популяризиране и 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2016 2016 1 Образователн

и изследвания 

Образователни 

изследвания и 

Издаване на сборник по 

физика.

Физика физика сборник България Мярка 6: Създаване на 

условия за популяризиране и 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2015 2015 1 Познаване и 

разбиране на 

Познаване и 

разбиране на 

Обучение на учители, 

преподаващи предмет на 

Испанс

ки език

чужд език, 

испански език, 

обучение междунар

одно 

Мярка 1: Осигуряване на 

условия за продължаваща 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2015 2015 1 Придобиване 

на 

Придобиване на 

професионална 

Обучение за придобиване на 

проф. квал. „учител по 

Испанс

ки език

професионалн

а 

придобиване на 

проф.квалификац

междунар

одно 

Мярка 1: Осигуряване на 

условия за продължаваща 



НП 

Разви

НП 

Квалифик

2015 2015 1 Познаване и 

разбиране на 

Познаване и 

разбиране на 

Обучения в ЦЕРН за учители 

по природни науки, 

Природ

ни 

ЦЕРН, Физика 

и Астрономия

обучение междунар

одно 

Мярка 1: Осигуряване на 

условия за продължаваща 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2015 2015 1 Познаване и 

разбиране на 

Познаване и 

разбиране на 

Обучения в ЦЕРН за учители 

по проф.подготовка в области 

Техник

а и 

ЦЕРН, 

Техника, 

обучение междунар

одно 

Мярка 1: Осигуряване на 

условия за продължаваща 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2015 2015 1 Познаване и 

разбиране на 

Познаване и 

разбиране на 

Обучения в ЦЕРН за учители 

по предметите Информатика 

Инфор

матика 

ЦЕРН, 

Информатика, 

обучение междунар

одно 

Мярка 1: Осигуряване на 

условия за продължаваща 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2015 2015 1 Познаване и 

разбиране на 

Управление на 

образователна

Други Обучения на учители, 

насочени към изграждане на 

n/a умения, 

оценяване, 

обучение България Мярка 1: Осигуряване на 

условия за продължаваща 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2015 2015 1 Гражданско 

образование

Гражданско 

образование

Обучение на учители по 

гражданско образование 

Гражда

нско 

гражданско 

образование, 

обучение България Мярка 1: Осигуряване на 

условия за продължаваща 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2015 2015 1 Педагогически 

компетентност

Методика на 

обучението по…

Обучения на учители-

обучители по математика и 

Матема

тика

изследователс

ки подход, 

обучение на 

обучители

България Мярка 1: Осигуряване на 

условия за продължаваща 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2015 2015 1 Дигитална 

компетентност

Дигитална 

компетентност, 

Обучение на учители от 

начален етап „Формиране на 

n/a начален етап, 

дигитални 

обучение България Мярка 1: Осигуряване на 

условия за продължаваща 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2015 2015 1 Умения за 

използване на 

ИКТ в обучението и 

работа в дигитална 

Обучение на учители 

„Проектно-базирано обучение 

n/a проектно-

базирано 

обучение България Мярка 1: Осигуряване на 

условия за продължаваща 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2015 2015 1 Умения за 

използване на 

ИКТ в обучението и 

работа в дигитална 

Обучение на учители 

„Методически насоки за 

n/a ИКТ, 

интегриране, 

обучение България Мярка 1: Осигуряване на 

условия за продължаваща 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2015 2015 1 Управление и 

администрати

Управление на 

образователни 

Пилотно обучение за учители 

Основен курс по оказване на 

n/a първа 

долекарска 

пилотно 

обучение

България Мярка 1: Осигуряване на 

условия за продължаваща 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2015 2015 1 Управление и 

администрати

Управление на 

образователни 

Обучение на учители: 

„Превенция на бедствията и 

n/a превенция 

бедствия, 

обучение България Мярка 1: Осигуряване на 

условия за продължаваща 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2015 2015 1 Педагогически 

компетентност

Методика на 

обучението по…

Обучение на детски и начални 

учители: „Образователно 

n/a ограмотяване, 

преход, 

обучение България Мярка 1: Осигуряване на 

условия за продължаваща 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2015 2015 1 Педагогически 

компетентност

Методика на 

обучението по…

Подобряване на качеството на 

обучение по 

Предпр

иемаче

лидери, 

ръководители, 

семинар България Мярка 2: Създаване на 

условия за продължаваща 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2015 2015 1 Познаване и 

разбиране на 

Познаване и 

разбиране на 

Квалиф.курс за учители, 

преподаващи уч.предмети от 

Профес

ионалн

задължителна 

професионалн

квалификационе

н курс

България Мярка 2: Създаване на 

условия за продължаваща 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2015 2015 1 Познаване и 

разбиране на 

Познаване и 

разбиране на 

Обучение на учители по 

проф. подготовка 

Профес

ионалн

професионалн

а подготовка, 

обучение България Мярка 2: Създаване на 

условия за продължаваща 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2015 2015 1 Познаване и 

разбиране на 

Познаване и 

разбиране на 

Обучение на учители по 

проф.подготовка „Флористика - 

Профес

ионалн

професионалн

а подготовка, 

обучение България Мярка 2: Създаване на 

условия за продължаваща 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2015 2015 1 Познаване и 

разбиране на 

Познаване и 

разбиране на 

Обучение на учители по 

проф.подготовка 

Профес

ионалн

професионалн

а подготовка, 

обучение България Мярка 2: Създаване на 

условия за продължаваща 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2015 2015 1 Управление и 

администрати

Управление на 

образователни 

Обучение на директори: 

„Формиране на управленски 

n/a управленски 

компетентност

обучение България Мярка 3: Създаване на 

условия за 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2015 2015 1 Управление и 

администрати

Управление на 

образователни 

Обучение на директори за 

ефективна работа с млади 

n/a управление, 

млади учители

обучение България Мярка 3: Създаване на 

условия за 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2015 2015 1 Управление и 

администрати

Управление на 

образователни 

Обучение на директори и 

помощник-директори на 

n/a управление, 

професионалн

обучение България Мярка 3: Създаване на 

условия за 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2015 2015 1 Управление и 

администрати

Управление на 

образователни 

Обучение на директори: 

„Педагогическият контрол и 

n/a педагогически 

контрол, 

обучение България Мярка 3: Създаване на 

условия за 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2015 2015 1 Управление и 

администрати

Управление на 

образователни 

Обучение на директори и 

помощник-директори: „Работа 

n/a управление, 

заинтересован

обучение България Мярка 3: Създаване на 

условия за 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2015 2015 1 Сътрудничеств

о на учителите 

Взаимодействие със 

семейството

Обучение на директори, 

помощник-директори и 

n/a управление, 

семейство, 

обучение България Мярка 3: Създаване на 

условия за 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2015 2015 1 Управление и 

администрати

Управление на 

образователни 

Обучение на директори, 

помощник-директори и 

n/a управление, 

педагогическа 

обучение България Мярка 3: Създаване на 

условия за 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2015 2015 1 Управление и 

администрати

Управление на 

образователни 

Обучение на директори: „ЗОП 

– тръжни процедури, 

n/a управление, 

ЗОП

обучение България Мярка 3: Създаване на 

условия за 



НП 

Разви

НП 

Квалифик

2015 2015 1 Подкрепа в 

обучението и 

Подкрепа в 

обучението и 

Обучения на учители, 

насочени към формиране на 

n/a умения, 

техники, СОП

обучение България Мярка 4: Осигуряване на 

условия за подкрепа на 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2015 2015 1 Подкрепа в 

обучението и 

Подкрепа в 

обучението и 

Обучения на пед.спец от 2 

СПИ и 4 ВУИ, насочени към 

n/a умения, деца с 

девиантно 

обучение България Мярка 4: Осигуряване на 

условия за подкрепа на 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2015 2015 1 Преподаване в 

мултикултурна 

Педагогическо 

взаимодействие в 

Обучения на пед. спец., 

насочени към формиране на 

n/a умения, деца, 

малцинства, 

обучение България Мярка 4: Осигуряване на 

условия за подкрепа на 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2015 2015 1 Управление на 

конфликти и 

Управление на 

взаимоотношенията с 

Обучения на учители на тема 

Превенция на негативните 

n/a превенция, 

негативни 

обучение България Мярка 4: Осигуряване на 

условия за подкрепа на 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2015 2015 1 Подкрепа в 

обучението и 

Подкрепа в 

обучението и 

Обучения на учители „Работа с 

деца и ученици в 

n/a неравностойн

о положение, 

обучение България Мярка 4: Осигуряване на 

условия за подкрепа на 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2015 2015 1 Сътрудничеств

о на учителите 

Взаимодействие със 

семейството

Обучение: Превенция и мерки 

срещу отпадането от училище-

n/a превенция, 

отпадане, 

обучение България Мярка 4: Осигуряване на 

условия за подкрепа на 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2015 2015 1 Образователн

и изследвания 

Образователни 

изследвания и 

Национална конференция 

Водим бъдещето за ръка 

n/a предучилищн

о 

форум България Мярка 5: Създаване на 

условия за популяризиране и 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2015 2015 1 Познаване и 

разбиране на 

Познаване и 

разбиране на 

Квалификационен курс по 

Програма за сътрудничество в 

Истори

я и 

Яд Вашем, 

Израел, 

квалификационе

н курс

междунар

одно 

Мярка 5: Създаване на 

условия за популяризиране и 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2015 2015 1 Разработване 

на уроци за 

Разработване на 

уроци за обучение в 

Поддържане на Зона знание 

сайт във връзка с обученията в 

Матема

тика, 

РУО Варна, 

зона знание, 

разработване на 

материали за 

България Мярка 5: Създаване на 

условия за популяризиране и 
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2015 2015 1 Образователн

и изследвания 

Образователни 

изследвания и 

Национално изследване  на 

системата за подготовка на 

n/a педагогически 

кадри, 

анализ/изследва

не

България Мярка 6: Подготовка за 

разработване и 

не са посочени за 

Мярка 6
НП 

Разви

НП 

Квалифик

2015 2015 1 Образователн

и изследвания 

Образователни 

изследвания и 

Анкетно проучване на 

очакванията за подкрепяща 

n/a подкрепяща 

среда, 

анкетно 

проучване

България Мярка 6: Подготовка за 

разработване и 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2014 2014 1 Управление на 

конфликти и 

Управление на 

взаимоотношенията с 

Обучение на учители от 

училища със слети паралелки

n/a специфика, 

слети класове

обучение България Мярка 1: Създаване на 

условия за продължаваща 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2014 2014 1 Познаване и 

разбиране на 

Познаване и 

разбиране на 

Обучение на учители от 

спортните училища.

Спортн

и 

спортни 

училища, 

обучение България Мярка 1: Създаване на 

условия за продължаваща 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2014 2014 1 Управление и 

администрати

Управление на 

образователни 

В изпълнение на  Дакарската 

рамка „Образование за 

n/a превенция 

бедствия, 

обучение България Мярка 1: Създаване на 

условия за продължаваща 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2014 2014 1 Познаване и 

разбиране на 

Познаване и 

разбиране на 

Обучение на учители, 

преподаващи предмет на 

Испанс

ки език

чужд език, 

испански език, 

обучение междунар

одно 

Мярка 1: Създаване на 

условия за продължаваща 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2014 2014 1 Познаване и 

разбиране на 

Познаване и 

разбиране на 

Обучение на учители по 

прир.науки в ЦЕРН, 

Природ

ни 

ЦЕРН, Физика 

и Астрономия

обучение междунар

одно 

Мярка 1: Създаване на 

условия за продължаваща 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2014 2014 1 Познаване и 

разбиране на 

Познаване и 

разбиране на 

Обучение на учители от 

гимназиален етап за 

Предпр

иемаче

прогимназия, 

предприемаче

обучение България Мярка 1: Създаване на 

условия за продължаваща 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2014 2014 1 Познаване и 

разбиране на 

Познаване и 

разбиране на 

Обучение на учители по 

Програма за сътрудничество в 

Истори

я и 

Яд Вашем, 

Израел, 

обучение междунар

одно 

Мярка 1: Създаване на 

условия за продължаваща 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2014 2014 1 Придобиване 

на 

Придобиване на 

професионална 

Обучение за придобиване на 

проф. квал. „учител по 

Испанс

ки език 

професионалн

а 

придобиване на 

проф.квалификац

междунар

одно 

Мярка 1: Създаване на 

условия за продължаваща 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2014 2014 1 Умения за 

използване на 

ИКТ в обучението и 

работа в дигитална 

Обучение на учители с висока 

степен на дигитални умения.

n/a ИКТ, блог обучение България Мярка 1: Създаване на 

условия за продължаваща 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2014 2014 1 Преподаване в 

мултикултурна 

Педагогическо 

взаимодействие в 

Обучение на учители от 

подготвителен клас/ 

n/a предучилищн

о 

обучение България Мярка 1: Създаване на 

условия за продължаваща 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2014 2014 1 Взаимодейств

ие с другите 

Взаимодействие с 

другите 

Тримодулен 

квалификационен курс за 

n/a млади 

учители, 

тримодулен  

квалификационе

България Мярка 1: Създаване на 

условия за продължаваща 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2014 2014 1 Взаимодейств

ие с другите 

Взаимодействие с 

другите 

Тримодулен 

квалификационен курс за 

n/a млади 

учители, 

тримодулен  

квалификационе

България Мярка 1: Създаване на 

условия за продължаваща 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2014 2014 1 Взаимодейств

ие с другите 

Взаимодействие с 

другите 

Тримодулен 

квалификационен курс за 

n/a млади 

учители, 

тримодулен  

квалификационе

България Мярка 1: Създаване на 

условия за продължаваща 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2014 2014 1 Педагогически 

компетентност

Методика на 

обучението по…

Обучения на учители-

обучители по математика и 

Матема

тика

изследователс

ки подход, 

обучение на 

обучители

България Мярка 1: Създаване на 

условия за продължаваща 



НП 

Квали

НП 

Квалифик

2014 2014 1 Познаване и 

разбиране на 

Управление на 

образователна

Други Обучения на учители, 

насочени към процедурата за 

n/a умения, 

оценяване, 

обучение България Мярка 1: Създаване на 

условия за продължаваща 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2014 2014 1 Управление и 

администрати

Управление на 

образователни 

Пилотно обучение на учители 

за оказване на първа 

n/a първа 

долекарска 

пилотно 

обучение

България Мярка 1: Създаване на 

условия за продължаваща 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2014 2014 1 Познаване и 

разбиране на 

Познаване и 

разбиране на 

Обучение на учители по проф. 

подготовка от област на 

Профес

ионалн

ЦЕРН, 

професионалн

обучение междунар

одно 

Мярка 2: Създаване на 

условия за продължаваща 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2014 2014 1 Познаване и 

разбиране на 

Познаване и 

разбиране на 

Обучение на учители по проф. 

подготовка, преподаващи 

Профес

ионалн

професионалн

а подготовка, 

обучение България Мярка 2: Създаване на 

условия за продължаваща 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2014 2014 1 Познаване и 

разбиране на 

Познаване и 

разбиране на 

Квал. курс за учители по 

проф. подготовка, 

Профес

ионалн

професионалн

а подготовка, 

квалификационе

н курс

България Мярка 2: Създаване на 

условия за продължаваща 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2014 2014 1 Познаване и 

разбиране на 

Познаване и 

разбиране на 

Обучение на учители по проф. 

подготовка, преподаващи 

Профес

ионалн

професионалн

а подготовка, 

обучение България Мярка 2: Създаване на 

условия за продължаваща 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2014 2014 1 Познаване и 

разбиране на 

Познаване и 

разбиране на 

Обучение на учители по проф. 

подготовка, преподаващи 

Профес

ионалн

професионалн

а подготовка, 

обучение България Мярка 2: Създаване на 

условия за продължаваща 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2014 2014 1 Познаване и 

разбиране на 

Познаване и 

разбиране на 

Обучение на учители по проф. 

подготовка, преподаващи 

Профес

ионалн

професионалн

а подготовка, 

обучение България Мярка 2: Създаване на 

условия за продължаваща 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2014 2014 1 Умения за 

използване на 

ИКТ в обучението и 

работа в дигитална 

Обучение за учителите по 

професионална подготовка за 

Профес

ионалн

професионалн

а подготовка, 

обучение България Мярка 2: Създаване на 

условия за продължаваща 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2014 2014 1 Управление и 

администрати

Управление на 

образователни 

Обучение на директори на 

професионални гимназии на 

n/a управление, 

професионалн

обучение България Мярка 2: Създаване на 

условия за продължаваща 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2014 2014 1 Подкрепа в 

обучението и 

Подкрепа в 

обучението и 

Обучение на учители от ДГ, 

работещи с деца с обучителни 

n/a детска 

градина, 

обучение България Мярка 3: Осигуряване на 

условия за подкрепа на 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2014 2014 1 Подкрепа в 

обучението и 

Подкрепа в 

обучението и 

Обучение на учители за 

съгласуване на действията и 

n/a СПИ, ВУИ, 

Социално 

обучение България Мярка 3: Осигуряване на 

условия за подкрепа на 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2014 2014 1 Подкрепа в 

обучението и 

Подкрепа в 

обучението и 

Обучение на учители от СПИ и 

ВУИ за запознаване с видовете 

n/a СПИ, ВУИ, 

индикатори, 

обучение България Мярка 3: Осигуряване на 

условия за подкрепа на 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2014 2014 1 Образователн

и изследвания 

Образователни 

изследвания и 

Участие на преподавателите 

по англ. език в конференция 

Англий

ски 

чужд език, 

английски 

форум България Мярка 4: Създаване на 

условия за популяризиране и 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2014 2014 1 Образователн

и изследвания 

Образователни 

изследвания и 

Участие на учители в 

Нац.кръгла маса на по 

Англий

ски 

чужд език, 

английски 

форум България Мярка 4: Създаване на 

условия за популяризиране и 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2014 2014 1 Образователн

и изследвания 

Образователни 

изследвания и 

Участие на преподавателите 

по френски език в 

Френск

и език

чужд език, 

френски език

форум България Мярка 4: Създаване на 

условия за популяризиране и 
НП 

Квали

НП 

Квалифик

2014 2014 1 Образователн

и изследвания 

Образователни 

изследвания и 

Участие на детски учители и 

експерти в национална 

n/a предучилищн

о 

форум България Мярка 4: Създаване на 

условия за популяризиране и 
ОПНО

ИР

Подкрепа 

за равен 

2015 2017 2 Подкрепа в 

обучението и 

Подкрепа в 

обучението и 

Повишаване на капацитета на 

учителите и специалистите от 

n/a предучилищн

о 

обучение България

ОПНО

ИР

Подкрепа 

за равен 

2015 2017 2 Подкрепа в 

обучението и 

Подкрепа в 

обучението и 

Повишаване на капацитета на 

учителите и специалистите от 

n/a предучилищн

о 

обучение България

ОПНО

ИР

Подкрепа 

за равен 

2015 2017 2 Подкрепа в 

обучението и 

Подкрепа в 

обучението и 

Повишаване на капацитета на 

учителите и специалистите от 

n/a предучилищн

о 

обучение България

ОПНО

ИР

Подкрепа 

за равен 

2015 2017 2 Взаимодейств

ие с другите 

Сътрудничеств

о на учителите 

Взаимодействие с 

другите 

Повишаване на капацитета на 

учителите и специалистите от 

n/a предучилищн

о 

обучение България

ОПНО

ИР

Подкрепа 

за равен 

2015 2017 2 Подкрепа в 

обучението и 

Подкрепа в 

обучението и 

Тридневно обучение за до 240 

учители по учебни предмети, 

n/a разпознаване 

обучителни 

обучение България

ОПНО

ИР

Подкрепа 

за равен 

2015 2017 2 Подкрепа в 

обучението и 

Подкрепа в 

обучението и 

Провеждане на обучения на 

екипите за работа с децата и 

n/a СОП, екипна 

работа, 

обучение България

ОПНО

ИР

Подкрепа 

за равен 

2015 2017 2 Подкрепа в 

обучението и 

Подкрепа в 

обучението и 

Провеждане на обучения на 

екипите за работа с децата и 

n/a СОП, екипна 

работа, 

обучение България

ОПНО

ИР

Подкрепа 

за равен 

2015 2017 2 Подкрепа в 

обучението и 

Подкрепа в 

обучението и 

Провеждане на обучения и 

консултиране на учители от 

n/a сензорни 

увреждания, 

обучение България



ОПНО

ИР

Подкрепа 

за равен 

2015 2017 2 Подкрепа в 

обучението и 

Подкрепа в 

обучението и 

Провеждане на практически 

обучения от специалистите на 

n/a нарушено 

зрение, 

обучение България

ОПНО

ИР

Подкрепа 

за равен 

2015 2017 2 Подкрепа в 

обучението и 

Подкрепа в 

обучението и 

Провеждане на обучения и 

консултиране от 

n/a умствена 

изостаналност

обучение България

ОПНО

ИР

Подкрепа 

за равен 

2015 2017 2 Подкрепа в 

обучението и 

Подкрепа в 

обучението и 

Обучения на новоназначените 

специалисти в помощните 

n/a помощно 

училище, 

обучение България

ОПНО

ИР

Подкрепа 

за равен 

2015 2017 2 Подкрепа в 

обучението и 

Подкрепа в 

обучението и 

Обучения на новоназначените 

специалисти в помощните 

n/a помощно 

училище, 

обучение България

ОПНО

ИР

Подкрепа 

за равен 

2015 2017 2 Подкрепа в 

обучението и 

Подкрепа в 

обучението и 

Обучения на новоназначените 

специалисти в помощните 

n/a помощно 

училище, 

обучение България

ОПНО

ИР

Подкрепа 

за равен 

2015 2017 2 Сътрудничеств

о на учителите 

Взаимодействие със 

семейството

Обучения на новоназначените 

специалисти в помощните 

n/a помощно 

училище, 

обучение България

ОПНО

ИР

Система 

за 

2016 2018 2 Кариерно 

ориентиране и 

Кариерно 

ориентиране и 

Обучение на екипите от 42 

пилотни училища и 

n/a кариерно 

ориентиране, 

обучение България

ОПНО

ИР

Въвеждан

е на 

2017 2017 прек

рате

Познаване на 

учебната 

Управление на 

образователна

Познаване на 

учебната програма

Обучение на екипите за 

разработване на учебните 

n/a учебни 

планове, 

обучение България

ОПНО

ИР

Въвеждан

е на 

2017 2017 прек

рате

Познаване на 

учебната 

Управление на 

образователна

Познаване на 

учебната програма

Обучение на екипите за 

разработване на учебните 

n/a учебни 

планове, 

обучение България

ОПНО

ИР

Въвеждан

е на 

2017 2017 прек

рате

Познаване на 

учебната 

Познаване на 

учебната програма

Провеждане на обучения на 

учители, преподаватели, 

n/a въвеждане на 

кредити, 

обучение България

ОПНО

ИР

Квалифик

ация на 

2018 2021 3 Педагогически 

компетентност

Методика на 

обучението по…

Обучения за педагогически 

специалисти, насочени към: 

n/a иновативни 

методи на 

обучение България

ОПНО

ИР

Квалифик

ация на 

2018 2021 3 Практики за 

оценяване на 

Практики за 

оценяване на 

Обучения за педагогически 

специалисти, насочени към: 

n/a оценяване на 

учениците

обучение България

ОПНО

ИР

Квалифик

ация на 

2018 2021 3 Подкрепа в 

обучението и 

Подкрепа в 

обучението и 

Обучения за педагогически 

специалисти, насочени към: 

n/a подкрепа в 

обучението и 

обучение България

ОПНО

ИР

Квалифик

ация на 

2018 2021 3 Сътрудничеств

о на учителите 

Взаимодействие със 

семейството

Обучения за педагогически 

специалисти, насочени към: 

n/a взаимодейств

ие, семейство, 

обучение България

ОПНО

ИР

Квалифик

ация на 

2018 2021 3 Управление на 

конфликти и 

Управление на 

взаимоотношенията с 

Обучения за педагогически 

специалисти, насочени за 

n/a управление на 

класа, 

обучение България

ОПНО

ИР

Квалифик

ация на 

2018 2021 3 Управление и 

администрати

Управление на 

образователни 

Повишаване на подготовката 

на педагогическите 

n/a управление, 

администраци

обучение България

ОПНО

ИР

Квалифик

ация на 

2018 2021 3 Придобиване 

на 

Придобиване на 

професионална 

Участие в подготвителни 

курсове за повишаване на 

n/a подготвителни 

курсове, 

подготвителни 

курсове

България

ОПНО

ИР

Квалифик

ация на 

2018 2021 3 Придобиване 

на 

Придобиване на 

професионална 

Подкрепа на педагогическите 

специалисти за участие в 

n/a придобиване 

на ПКС

ПКС България

ОПНО

ИР

Активно 

приобщав

2019 2021 2.5 Подкрепа в 

обучението и 

Подкрепа в 

обучението и 

Обучения на учители за 

придобиване на знания, 

n/a предучилищн

о 

обучение България

ОПНО

ИР

Активно 

приобщав

2019 2021 2.5 Подкрепа в 

обучението и 

Подкрепа в 

обучението и 

Обучения на учители за 

придобиване на знания, 

n/a предучилищн

о 

обучение България

ОПНО

ИР

Активно 

приобщав

2019 2021 2.5 Сътрудничеств

о на учителите 

Взаимодействие със 

семейството

Обучения за непедагогическия 

персонал и други 

n/a предучилищн

о 

обучение България

ОПНО

ИР

Подкрепа 

за успех - 

2019 2021 2.5 Подкрепа в 

обучението и 

Подкрепа в 

обучението и 

Обучения на педагогическите 

специалисти за прилагане на 

n/a идентифицира

не, ученици в 

обучение България

ОПНО

ИР

Подкрепа 

за успех - 

2019 2021 2.5 Кариерно 

ориентиране и 

Кариерно 

ориентиране и 

Обучения на кариерните 

консултанти за формиране на 

n/a кариерно 

ориентиране, 

обучение България

ОПНО

ИР

Подкрепа 

за успех - 

2019 2021 2.5 Сътрудничеств

о на учителите 

Взаимодействие със 

семейството

Семинари с образователните 

медиатори и социални 

n/a образователни 

медиатори, 

семинар България

ОПНО

ИР

Образова

ние за 

2019 2022 3 Разработване 

на уроци за 

Разработване на 

уроци за обучение в 

Обучение в дигитални умения 

за създаване на дигитално 

n/a дигитално 

съдържание, 

обучение България



ОПНО

ИР

Образова

ние за 

2019 2022 3 Дигитална 

компетентност

Дигитална 

компетентност, 

Обучение на учители, 

психолози и педагогически 

n/a дигитални 

умения, 

обучение България

ОПНО

ИР

Образова

ние за 

2019 2022 3 Дигитална 

компетентност

Дигитална 

компетентност, 

Обучения на учители, имащи 

право да преподават или 

Инфор

матика

програмиране, 

кибер 

обучение България

ОПНО

ИР

Образова

ние за 

2019 2022 3 Умения за 

използване на 

Умения за 

използване на ИКТ 

Обучение на учители за 

работа с дигитални ресурси и 

n/a ИКТ, 

иновативни 

обучение България

ОПНО

ИР

Образова

ние за 

2019 2022 3 Познаване и 

разбиране на 

Управление на 

образователна

Познаване и 

разбиране на 

Обучение за до 100 оценители 

на ДОС за дигитално 

n/a оценители, 

дигитално 

обучение България

ОПНО

ИР

Подкрепа 

за 

2020 2023 3 Познаване и 

разбиране на 

Познаване и 

разбиране на 

Обучения за повишаване на 

квалификацията и 

n/a професионалн

а подготовка, 

обучение България

ОПНО

ИР

Подкрепа 

за 

2020 2023 3 Педагогически 

компетентност

Методика на 

обучението по…

Обучение на учители-

методици, които осъществяват 

n/a професионалн

а подготовка, 

обучение България



Данни от отчети: 

Тема на 

обучението

Данни от отчети: 

общ брой 

участници/обучен

и

Бенефициенти: 

(данни от документ 

и/или комбинация с 

отчет)

Конкре

тни 

бройки 

колона 

R

Други бенефициенти: 

(данни от документ 

и/или комбинация с 

отчет)

Конкр

етни 

бройк

и 

колон

а N

предстои не са посочени не

предстои не са посочени не

предстои Учители ГЕ не

предстои не са посочени не

предстои не са посочени не

предстои не са посочени не

предстои Директори Зам. Директори

предстои Учители НЕ Учители

предстои не са посочени не

предстои не са посочени не

предстои не са посочени не

предстои не са посочени не

предстои Млади учители не

предстои Учители ДГ не

предстои не са посочени не

предстои не са посочени не

предстои не са посочени не

предстои не са посочени не

предстои Учители ГЕ Проф. не

предстои не са посочени не

предстои Пед.спец. ЦПЛР не



n/a не са посочени не

n/a не са посочени не

n/a Учители ГЕ не

n/a не са посочени не

n/a Директори Зам. Директори

n/a Учители НЕ Учители

n/a не са посочени не

n/a не са посочени не

n/a не са посочени не

n/a Млади учители не

n/a Учители ДГ не

n/a не са посочени не

n/a не са посочени не

n/a не са посочени не

n/a Учители ГЕ Проф. не

n/a не са посочени не

n/a Пед.спец. ЦПЛР не

Всички обучения 

от Направление 

общ брой за 

цялата НП: 4599 

не са посочени не

n/a Учители НЕ не

n/a Учители ГЕ не

n/a не са посочени не

n/a Други Педагог. Спец. Пед.спец. ЦПЛР

n/a Учители ГЕ Проф. не

n/a Учители БГ учил. в 

чужбина

не

Обучения за 

развитие на 

Учители ДГ Учители



Всички обучения 

от Направление 

не са посочени не

n/a 55 Учители НЕ не

n/a Учители ГЕ Учители

Всички обучения 

от Направление 

не са посочени не

n/a не са посочени не

n/a не са посочени не

n/a Нови директори Зам. Директори

n/a не са посочени не

n/a не са посочени не

n/a не са посочени не

n/a не са посочени не

n/a Млади учители не

n/a не са посочени не

Обучения на 

пед.спец. в Яд 

общо 23 не са посочени не

n/a не са посочени не

Обучения в 

ЦЕРН, 

Общо 72 за трите 

обучения

не са посочени не

n/a Учители ГЕ Проф. не

n/a не са посочени не

В отчета са 

описани само 

общ брой Модул 

1: Директори: 574, 

Директори не

n/a Директори не

n/a Директори не

n/a Директори не

n/a Директори не

n/a Директори не

n/a Зам. Директори председатели на 

координационен 



n/a Зам. Директори председатели на 

координационен 
n/a ИКТ не

n/a ИКТ не

n/a Директори ДГ не

n/a Директори ДГ не

n/a Директори ДГ не

n/a Нови директори не

n/a Нови директори не

n/a Нови Дир. ДГ не

n/a Нови Дир. ДГ не

n/a общ брой Модул 

2: 1434 учители.

не са посочени не

n/a не са посочени не

n/a не са посочени не

n/a не са посочени не

n/a не са посочени не

n/a не са посочени не

n/a не са посочени не

n/a не са посочени не

n/a не са посочени не

n/a не са посочени не

n/a не са посочени не

n/a не са посочени не

n/a не са посочени не

n/a общ брой 3: 434 

учители

не са посочени не

n/a не са посочени не



n/a общ брой 4: 60 

участници

не са посочени не

n/a общ брой 5: 295 

учители

не са посочени не

n/a не са посочени не

n/a не са посочени не

В отчета са 

описани само 

общ брой Мярка 

1: 468

Учители НЕ експерти

n/a Учители ПЕ експерти

n/a Учители ГЕ експерти

n/a Учители ГЕ експерти

n/a Учители ГЕ експерти

n/a Учители ГЕ експерти

n/a Учители ГЕ Проф. експерти

n/a Учители ГЕ Проф. експерти

n/a Учители ГЕ Проф. експерти

n/a общ брой Мярка 

2: 695

не са посочени не

n/a Учители ГЕ Проф. не

n/a не са посочени не

n/a не са посочени не

n/a Учители ПЕ не

n/a Учители НЕ не

n/a Учители НЕ не

n/a не са посочени не

n/a Учители ПЕ Учители ГЕ

n/a Учители БГ учил. в 

чужбина

не

n/a не са посочени не

n/a Учители ДГ не



n/a не са посочени не

n/a общ брой Мярка 

3: 270

Млади учители не

n/a Млади учители не

n/a Наставници не

n/a общ брой Мярка 

4: 270

не са посочени не

n/a не са посочени не

n/a не са посочени не

n/a не са посочени не

n/a не са посочени не

n/a не са посочени не

n/a общ брой Мярка 

5: 224

Учители ДГ Други Педагог. Спец.

n/a Учители Други Педагог. Спец.

n/a Учители ДГ/Учители Други Педагог. Спец.

n/a Други Педагог. Спец. не

n/a общ брой Мярка 

6: 422

Директори Зам. Директори

n/a Директори Зам. Директори

n/a Директори Зам. Директори

n/a Директори Зам. Директори

n/a Директори Зам. Директори

n/a Директори Зам. Директори

n/a 156 Учители ГЕ Проф. не

n/a 80 не са посочени не

n/a 150 Учители ДГ не

n/a 122 Млади учители Наставници

n/a 137 не са посочени не



n/a 25 не са посочени не

n/a не са посочени не

n/a не са посочени не

n/a не са посочени не

В отчета са 

описани само 

В отчета са 

описани само общ 

не са посочени експерти от РИО

n/a Учители НЕ Учители

n/a не са посочени не

n/a не са посочени не

n/a не са посочени не

n/a Учители ГЕ Проф. не

n/a не са посочени не

n/a не са посочени не

n/a не са посочени не

n/a не са посочени не

n/a не са посочени не

n/a не са посочени не

n/a Учители ДГ Учители

n/a не са посочени не

n/a не са посочени не

n/a не са посочени не

n/a не са посочени не

n/a не са посочени не

n/a Учители ГЕ Проф. не

n/a Учители ГЕ Проф. не

n/a Учители ГЕ Проф. не



n/a Учители ГЕ Проф. не

n/a Учители ГЕ Проф. не

n/a Учители ГЕ Проф. не

n/a Учители ГЕ Проф. не

n/a Учители ГЕ Проф. не

n/a Директори Пом. Директори

n/a Директори Пом. Директори

n/a Директори Пом. Директори

n/a Директори Пом. Директори

n/a Директори Пом. Директори

n/a Директори Пом. Директори

n/a Директори не

n/a не са посочени не

n/a не са посочени не

n/a не са посочени не

n/a Педаг. Съветници Психолози

n/a не са посочени не

n/a не са посочени не

n/a не са посочени не

n/a не са посочени не

n/a Учители ДГ не

n/a не са посочени не

n/a не са посочени не

Проведено 

обучение на 

Общ брой Мярка 

1: 1949

не са посочени не

Проведено и 

успешно 

не са посочени не



Проведен 

квалификационе

не са посочени не

Проведен 

квалификационе

Учители ГЕ Проф. не

Проведен 

квалификационе

не са посочени не

Проведени 

обучения 

не са посочени не

Проведено 

обучение на 

Учители ГЕ не

Проведено 

обучение на 

не са посочени не

Проведено 

обучение на 

Учители НЕ не

Проведено 

обучение на 

не са посочени не

Проведено 

обучение на 

не са посочени не

Проведено 

обучение на 

не са посочени не

Проведено 

обучение на 

не са посочени не

Проведено 

обучение на 

Учители ДГ Учители НЕ

Проведен 

семинар …

Общ брой Мярка 

2: 227

Учители ГЕ Проф. не

Проведен 

квалификационе

Учители ГЕ Проф. не

Проведен 

квалиф.курс за 

Учители ГЕ Проф. не

Проведено 

обучение …

Учители ГЕ Проф. не

Проведено 

обучение …

Учители ГЕ Проф. не

Проведено 

обучение …

Общ брой Мярка 

3: 987

Директори не

Проведено 

обучение …

Директори не

Проведено 

обучение …

Директори 

Проф.Гимназии

Пом. Директори 

Проф. Гимназии
Проведено 

обучение …

Директори не

Проведено 

обучение …

Директори Пом. Директори

Проведено 

обучение …

Директори Пом. Директори

Проведено 

обучение …

Директори Пом. Директори

Проведено 

обучение …

Директори



Проведени 

обучения …

общ брой Мярка 

4: 567

не са посочени не

Проведени 

обучения …

Други Педагог. Спец. 

(СПИ/ВУИ)

не

Проведени 

обучения …

не са посочени не

Проведени 

обучения …

не са посочени не

Проведени 

обучения …

не са посочени не

Проведени 

обучения …

не са посочени не

Проведена 

национална 

Общ брой Мярка 

5: 425

Учители ДГ не

Проведен 

квалификационе

не са посочени не

Поддържане на 

сайт…

не са посочени не

Проведено и 

представено 

не са посочени не

Проведено 

анкетно 

не са посочени не

Проведен е 

квалификационе

Общ брой Мярка 

1: 1365

Учители ПЕ не

Проведен е 

квалификационе

Учители ГЕ Проф. не

В изпълнение на  

Дакарската 

не са посочени не

Осъществен 

квалификационе

не са посочени не

Реализиран е 

квалификационе

не са посочени не

Проведен е 

квалификационе

Учители ПЕ не

Реализиран е 

квалификационе

не са посочени не

Осъществено е 

обучение за 

не са посочени не

Проведен е 

квалификационе

не са посочени не

Реализиран е 

квалификационе

Учители предуч. не

Реализиран е 

тримодулен 

не са посочени не

МОДУЛ 2 

„Приобщаване 

Млади учители не

МОДУЛ 3 

„Взаимодействи

Млади учители Наставници

Проведено е 

обучение на 

не са посочени не



Реализирано е 

обучение на 

не са посочени не

Проведено е 

пилотно 

не са посочени не

Проведен е квал. 

курс в ЦЕРН за 

Общ брой Мярка 

2: 260

Учители ГЕ Проф. не

Осъществен е 

квал. курс за 

Учители ГЕ Проф. не

Осъществен е 

квал. курс за 

Учители ГЕ Проф. не

Осъществен е 

квал. курс за 

Учители ГЕ Проф. не

Осъществен е 

квал. курс за 

Учители ГЕ Проф. не

Осъществен е 

Квал. курс за 

Учители ГЕ Проф. не

Осъществен е 

квал. курс за 

Учители ГЕ Проф. не

Реализирано 

обучение …

Директори 

Проф.Гимназии

не

Реализирано 

обучение …

Общ брой Мярка 

3: 85

Учители ДГ не

Проведено е 

обучение …

не са посочени не

Осъществено е 

обучение …

Учители СПИ и ВУИ не

Международна 

конференция на 

Общ брой Мярка 

4: 730

не са посочени не

Нац. кръгла маса 

на учителите по 

не са посочени не

Национална 

конференция 

не са посочени не

Национална 

конференция 

Учители ДГ не

Логопеди Психолози

Учители ДГ Специалисти

Специалисти

Учители ДГ Специалисти

Учители до 240 Специалисти

Ресурсни учители до 240

Специалисти до 300

Учители



Учители Специалисти

Учители до 20 Родители

Учители Специалисти

Учители Специалисти

Специалисти 22

Специалисти Директори

Педагогически 

специалисти 

126

Учители ГЕ Проф.

Учители ГЕ Проф.

Учители ГЕ Проф.

Педагогически 

специалисти 
Педагогически 

специалисти 
Педагогически 

специалисти 
Педагогически 

специалисти 
Педагогически 

специалисти 
Директори Зам. Директори

Педагогически 

специалисти 

31300

Педагогически 

специалисти 

48015

Учители ДГ 2000

Учители ДГ 1500

Непедагогически 

персонал ДГ
Педагогически специалисти 10500

Кариерни 

консултанти от ЦПЛР

122

Образователни 

медиатори

Социални работници

Педагогически 

специалисти 



Учители Специалисти

Учители

Учители

Учители

Учители ГЕ Проф. 735

Учители ГЕ Проф.


