
   

 

 

Краткосрочни обучения по дейност 1 по проект  

„Квалификация за професионално развитие на педагогическите 

специалисти“, финансиран по Оперативна програма  

„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г. 

18-001-001: Иновативни методи в преподаването 

Описание: Усвояване на знания и формиране на умения и компетентности, свързани с 

използване на иновативни методи в преподаването, съвременни методи в оценяването на 

учебните резултати, диагностика на личностното развитие и консултирането на учениците с 

оглед постигане на качествено образование и личностно развитие 

1. Иновативни форми и методи в процеса на обучението 

2. Разработване на електронни уроци 

3. Работа с интерактивна дъска 

4. Видове подкрепа за личностно развитие на деца и ученици, съгласно Наредбата за 

приобщаващо образование 

5. Повишаване на мотивацията за учене. Методи за създаване на положителна 

перспектива 

6. Развиване на емоционална интелигентност у учениците 

7. Работа с електронни ресурси в образованието 

8. Развиване на емоционалната интелигентност на учителя с цел предоставяне на 

емоционална подкрепа за повишаване на самооценката на ученика 

9. Иновативни педагогически техники. Провеждане на уроци извън класната стая 

10. Внедряване на облачните технологии като средство за решаване на образователни 

задачи 

11. Адаптиране на учебното съдържание като част от общата и допълнителната подкрепа 

12. Игри и педагогически техники за работа с деца със специални образователни 

потребности 

13. Интелигентност и креативност. Разпознаване и развитие на потенциала на децата и 

учениците 

14. Играта като интерактивен метод на обучение в образователния процес 

15. Нужди на детето и ученика, свързани с развитието му 

16. Създаване на електронни тестове 

17. Мотивация и себереализация. Постигане на удовлетвореност от труда и ученето 

18. Педагогическа работа с формиращата се личност на детето 

19. Практически насоки за организация на учебния час 

20. Организиране и управление на образователния процес. Стратегии и методи на 

преподаване 



   

 
21. Педагогическа работа с формиращата се личност на юношата 

22. Създаване на електронно учебно съдържание. Вмъкване на елементи, анимации и 

озвучаване на презентации (напреднали) 

23. Стимулиране на когнитивни способности у учениците – памет, въображение, 

логическо мислене 

24. Творческите игри и тяхната роля при формиране на познавателна активност у децата 

25. Управление на динамиката на урока и на педагогическата ситуация в класната стая 

26. Справедлива педагогика или стратегии за работа с разнообразни ученици 

27. Кариерно консултиране и ориентиране. Избор на професия и образование 

28. Педагогическа работа с формиращата се личност на детето 

29. Работа с електронни платформи за дистанционно обучение 

 

18-001-002: Позитивна училищна среда 

Описание: Прилагане на модели за създаване и развитие на позитивна училищна среда, вкл. 

за подобряване на взаимодействието между семейството и училището, привличане на 

родителите за по-активно участие в училищната общност и за ефективно управление на 

класа 

30. Социални умения в педагогическата практика. Приложение на видовете социални 

умения при взаимодействието с ученици, родители и колеги 

31. Взаимоотношения ученик, родител и учител. Приложими практики за 

педагогическите специалисти 

32. Взаимоотношения между педагогически специалисти, родители и екипите за 

подкрепа 

33. Сътрудничество с родителите на деца със специални образователни потребности 

34. Ефективна работна среда. Модели за изграждане и подобряване 

35. Разрешаване на конфликти в училищна и предучилищна среда 

36. Педагогически подход за повишаване на родителския капацитет в зависимост от 

възрастта и потребностите на децата 

37. Методи и стратегии за приобщаване на деца и родители към училищната среда 

38. Педагогическа подкрепа при деца с увреждания и техните семейства 

39. Интегриране в училищната и социалната среда 

40. Изграждане на ефективна училищна среда 

 

18-001-003: Съвременни методи за управление 

Описание: Повишаване на подготовката на педагогическите специалисти с управленски 

функции за прилагане на съвременни модели за управление на образователните 

институции, лидерство за ефективна организация на училищните дейности и координация на 

педагогическите екипи 



   

 
41. Административна компетентност на педагогическите специалисти за етична и 

законосъобразна работа с личните данни, събирани по време на образователния 

процес 

42. Обучение по ДОС за статута и професионалното развитие на учители, директори и 

други педагогически специалисти 

43. Ефективни методи за управление, решаване на конфликти и взимане на решения 

44. Мотивация за работа на учители и педагогически специалисти 

45. Изграждане на лидерски умения. Овладяване на аудиторията 

46. Добри и иновативни практики в училищното образование 

47. Класен ръководител – организация на класа 

48. Организиране на събития в училище или детска градина. Тържества, семинари, 

конференции 

49. Професионално портфолио на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти 

50. Да опознаем другия, за да обогатим себе си. Иновативни педагогически практики 

51. Училищен маркетинг. Успешни стратегии за популяризиране на учебното заведение 

52. Мениджмънт в класната стая. Организация на учебния процес 

53. Инструменти за оценка и самооценка дейността на учителя 

54. Водене на училищна документация в работата на учителя 

55. Мотивационни стратегии за подкрепа на младите учители 

56. Работа в екип. Лидерство. Организация на екип 

57. Мотивация за повишаване на квалификацията и подобряване на резултатите от 

работата на учителя 

58. Алтернативни методи за мотивация за работа на учители и педагогически 

специалисти 


