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Програмата е насочена към директори и заместник-директори на 
образователни институции. 
Програмата прави пълен обзор на компетентностите на директора, залегнали в 

професионалния му профил като съдържа три модула, които могат да бъдат 

избирани независимо един от друг. Модулите обхващат процесите на 

планиране, организация и управлението на институциите от системата на 

предучилищното и училищното образование в посока подбряване на 

качествотто им като степен на съответствие на предоставяните от тях 

образавателни услуги с нормативните изисквания в действащото 

заканадателство, очакванията на гражданите и потребителине на образавателни 

услуги и всички заинтересовани страни.  

Акцентира се на сравнителния анализ на отмененото и действащото 

законодателство.  

 Синтезирано и поетапно се въвежда училищния директор в системата от 

взаимосвързани политики за: 

- Стратегическо и оперативно планиране – изграждане на 
стратегия, с ясна мисия и визия за развитие /модул 1/ 

- Изработване на система от  вътрешни нормативни актове за  

създаване условия  и изпълнение на политики за подкрепа за 

личностно развитие на детето и ученика, за изграждане на 

позитивен организационен климат и  утвърждаване на позитивна 

дисциплина в контекста на стандарта за приобщаващото 

образование. /модул1/ 

- Управление на качеството чрез изграждане на вътрешни системи, 

анализ на  резултатите от дейността на институцията, разработване, 

утвърждаване и реализиране на програми и механизми за 

развитие на образователната институция, вътрешен одит и  

набелязване мерки за повишаване на качеството 

и ефективността в работата; /модул 2/. 

- Преглед и отчитане на рисковете и 

изграждане  на цялостен механизъм за  подкрепяща и 

безопасна среда в конкретната образователна институции в 

контекста на стандарта за физическата среда, информационното и 

библиотечно обслужване. /модул 2/ 

- Създаване на оптимална организация на контролната дейност в 
посока нейното планиране, осъществяване, регистриране и 
документиране съгласно изискванията на държавния 
образователен стандарт за управление на качеството и стандарта  
за информацията и документите за системата на предучилищното и 
училищното образование. /модул 3/ 

- Подготвяне на училищните екипи за инспектиране на 
образователната институция чрез създаване на оптимална 
организация на подготовката,  дейностите, процедурите, 
критериите, показателите и инструментите за самооценка  
дейността на институцията и за атестирането на педагогическите 
специалисти. /модул 3/ 

Акцентира се върху процедури за организацията и реализирането на 

училищния, държавния и допълнителния план-прием, както и преместването и 

приемането на ученици в съответните срокове. Разглеждат се регламентирани 

законови срокове и се  разграничават на отговорностите на длъжностните 

лица по организацията и реализацията на НВО и ДЗИ.  

Подпомага се  професионалната подготовка чрез формиране на  знания и 

умения за изготвянето на вътрешни нормативни актове и прилагането на 

процедури, свързани със сътрудничеството със заинтересованите страни 

при вземането на решения – Педагогически съвет, Обществен съвет, 

Училищно настоятелство. 

Във всички аспекти на обучението, се отчитат вида на институцията, 

конкретните стратегически цели, спецификата на институционалната култура и 

културното многообразие в отделните региони на страната и специфичните 

подходи за осъществяване на училищните политики. 

 



МОДУЛ 1: КАЛЕНДАР НА ДЕЙНОСТИТЕ СЪС СРОКОВЕ И 

АДМИНИСТРАТИНВНИ АКТОВЕ СЪГЛАСНО ЗПУО И ДОС.             

1 КРЕДИТ 

Курсът е насочен към подпомагане на директора при изпълнение на вменените 

му функции  и правомощия в стандарта за статута и професионалното 

развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, 

свързани с управлението на образователната институция в съответствие с 

държавната политика в областта на образованието.  

Формират се умения за ефективно  планиране, организиране, координиране, 

контролиране  и управление на качествен образователен процес. В 

хронологичен порядък се представят основните акценти от предстоящата 

дейността на училищния директор и заместник-директорите за цялата учебна 

година.  

Предлагат се процедури и примерни форми на административни актове с 

правни основания в съответни срокове, свързани със  задължителни 

изисквания за организацията на: 

1. учебното и неучебното време; 

2. формите на обучение; 

3. училищния, държавния и допълнителния план-прием; 

4. оценяването и изпитите в училищното образование 

6. приемането и преместването на учениците; 

Дава се възможност за бърза и навременна организация на дейностите в 

началото на учебната година и подготовка на редица административни актове.  

В съкратен и систематизиран вариант се посочат срокове, дейности и 

административни актове, регламентирани в действащото законодателство и 

указания по тяхното изпълнение. 

Формират се основни компетентности по административно,  трудово, 

финансово  и облигационно право, които не присъстват в академичната 

подготовка на участниците. 

МОДУЛ 2: УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО. ИЗГРАЖДАНЕ НА 

УЧИЛИЩНИ СИСТЕМИ ЗА КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО.      

1 КРЕДИТ 

Модул 2 е своеобразно продължение на Модул 1, поради факта, че 

управлението на качеството в институциите е непрекъснат процес на 

организационно развитие, основан на анализиране, планиране, 

изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения в 

работата на детските градини и училищата. 

Обучението запознава участниците с принципите, целите  и рамковите 

изисквания за управление на качеството, свързани с анализирането, 

планирането, изпълнението на дейностите и внасянето на подобрения в 

работата им,  областите на самооценяването и участниците в тях, 

условията и реда за извършване на самооценяването и съдържанието на 

доклада от самооценяването, начините на представяне на резултатите от 

самооценяването,  срока на съхранение на документацията. В хода на 

курса се разглеждат се специфичните особености на образователния 

продукт и се извеждат 10–те най-важни  изискванията за изграждане на 

адаптирани системи за управление на качеството в образованието: 

изграждане на функционална структура; определяне равнищата за 

стандарти на качеството и процесен подход, системен подход на 

управление, организационно поведение, подбор и привличане на 

персонал, обучение, ориентирано към потребителите, лидерство и 

вземане на решения, работа в условията на конкуренция, стремеж за 

усъвършенстване и непрекъснато подобряване, мониторинг. Набелязват 

се някои проблеми при изграждането на училищните системи за 

управление на качеството и се извеждат ползите от внедряване на 

системата за качество на образованието. 

МОДУЛ 3: КОНТРОЛ, ИНСПЕКТИРАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ 

НА ПРОЦЕСИТЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНА 

ИНСТИТУЦИЯ     1 КРЕДИТ 

Настоящето обучение дава отговор на редица въпроси, свързани с новите 

аспекти на контрола съгласно ЗПУО и конкретни казуси от практиката на 

директора, както и теоретични и практически знания и умения за планиране, 

реализация и документиране на контролната дейност.  

Обучението включва основни знания за новите аспекти на обхвата и 

правомощията на контрол на различните органи – министерство, регионални 

управления по образованието, директор, заместник-директори и обществените 



съвети, както и органите на местно самоуправление. Анализират се обекта и 

предмета на контролната дейност, видовете контрол и неговите форми, 

планирането и отчитането му и най-вече правилното изписване на 

различните видове констативни протоколи. Акцентът е върху реквизитите и 

съдържателната страна на констативните актове, тяхната функция и 

правилното им прилагане при съблюдаване правилата на трудовата 

дисциплина на работниците и служителите. Дискутират се и различни казуси, 

свързани с използването на констативните протоколи при евентуално налагане 

на дисциплинарни наказания. 

Обучението е навременна мярка за подготовка в предстоящия процес на 

инспектиране на училищата и детските градини. Участниците се запознават 

със същността на инспектирането като процес на изготвяне на цялостна 

независима експертна оценка на качеството на предоставяното от детската 

градина или училището образование в определен момент от дейността им и 

определяне на насоките за подобряване.  

Разясняват се целта на инспектирането, последователните дейности, 

необходимата информация и начините й за набиране, както и области, 

критерии и индикатори за инспектиране и оценка. Разглеждат се функциите на 

Националния инспекторат по образованието (НИО), който прави оценка на 

образователната институция по областите на инспектиране. 

В оперативен план  се дава концентриран и практически приложим  ресурс от 

обучителни материали, правни съвети и модели на административни актове за 

последователността от управленски действия от подготовката на учебната 

година, организацията и реализацията на дейностите, текущия контрол по 

правилното попълване, водене и съхраняване на учебната документация до 

оценката, анализа и документирането на процесите в края на годината. 

В резултат на цялостната дейност по изграждане на нова визия на ефективно 

работеща институция в условията на конкуренция,   се изгражда  вътрешна 

система за наблюдение, оценка, обратна връзка и  вземане на решения за 

промяна в посока постигане на националните цели и принципи, залегнали в 

ЗПУО . 
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Програмата съдържа три образователни модула за подкрепа професионалното 

развитие на педагогическите специалисти в условията на образователната 

реформа. Обучението следва логиката на изпълнение на трудовите задължения 

на учителите в посока осъществяване на методическите им функции в 

образователния процес /модул 1/, оценяването на резултатите от ученето на 

учениците /модул 2/ и целият цикъл от трудово-правни норми – от 

кандидатстване и постъпване на работа, през изпълнение на трудовите им 

задължения, АТЕСТИРАНЕ, САМООЦЕНКА, до прекратяването на трудовото 

правоотношение. Всеки един от тях може да бъде предпочетен и като 

самостоятелно обучение, независимо от останалите. Чрез предлагания курс се 

създават условия за повишаване квалификацията на педагогическите 

специалисти с цел организационна и методическа подкрепа /модул 1 и 2/, 

професионално усъвършенстване и кариерно развитие /модул 3/. Насърчава се 

новаторството, споделянето на добри практики и стремежът към иновации. 

Работи се в интерактивна образователна среда с активното използване на нови 

образователни ресурси и специализирани образователни софтуери. 

МОДУЛ I: „АДМИНИСТРАТИВНИ АСПЕКТИ НА 

МЕТОДИКАТА“ 

Обучението е истинско предизвикателство в хода на образователната 

реформа поради ясната й цел – да съчетае функциите на 

педагогическите специалисти, ясно регламентирани в чл. 2 от стандарта 

за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти и да намери разумен баланс между 

свободата на преподаване, организирането и управлението на 

образователния процес и изготвянето на авторски учебни програми по 



разширена подготовка чрез новите методически подходи за овладяване 

на ключовите компетентности съгласно чл. 77 от ЗПУО. Административните 

аспекти на методика изграждат процесуалната страна на технологията на 

обучение и оформят облика й в условията на новата образователна реформа. 

Обвързани са с изискванията към професионалните компетентности на учителя 

в посока начина на преподаване в нова среда, с нови образователни цели и 

нови стандарти. В най-общ план те са регламентирани както в професионалния 

профил, така и в атестационната карта за предстоящото атестиране на 

българския учител. Те не дублират административните компетентности на 

учителя, разписани в профила като познаване и прилагане на нормативната 

уредба, необходима за професионалното изпълнение на задълженията му. Чрез 

различни подходи в курса се поставят няколко основни акцента: 

1. Върху педагогическите компетентности, свързани с планиране, 

преподаване, оценяване и управление на класа.  

Ориентацията е към изграждане на умения за: 

-  Планиране на образователния процес при отчитане на възрастовите, 

индивидуалните  особености и специални образователни потребности 

на децата и учениците, както и на възможностите за развитието им.  

- Целеполагане – да планират предварително ясно и точно формулирани 

цели, които във висока степен са адекватни на възможностите и 

потребностите на учениците. 

- Операзионализиране на целите според особеностите на учебния 

материал, мястото на урока в системата от уроци по темата, нивото на 

подготовка на класа, потребностите на учениците; 

2. Организиране и управления на образователния процес: 

3. Оценяване напредъка на децата или на учениците и на степента на усвояване 

на предвидените компетентности, насърчаване на постиженията или оказване 

на необходимата подкрепа и съдействие за пълноценното им интегриране в 

образователната и социалната среда, съобразно специфичните им потребности; 

 4. Сътрудничество и екипна работа с други педагогическите 

специалисти.  

 5. Обсъждат се модели за контролиране и отчитане участието на децата 

или на учениците в образователния процес, доказали своята ефективност в 

педагогическата практика. 

 6. Обсъжда се отговорност за живота и здравето на децата и учениците, 

с които работят както по време на образователния процес в педагогическа 

ситуация или в учебен час, така и по време на организираните от тях 

допълнителни дейности или занимания по интереси; 

 7. Запознават се с изискванията за водене на задължителната училищна 

документация съгласно стандарта за информация и документите. 

МОДУЛ II: „ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО 

НА УЧЕНИЦИТЕ“ 

Модулът е своебразна продължение на предходния, тъй като се явява 

завършващ етап в хода на обучението на учениците.                                     

 Настоящето обучение има двупосочен характер: 

От една страна акцентира върху доцимологията  като наука, която изяснява 

системата и формите на изпитите и изпитването, начините за оценяване на 

знанията, проявите на субективизъм на изпитващия при оценяването, а също и 

възможностите, които могат да осигурят по-голяма обективност на оценката. 

От друга страна то дава отговор на редица въпроси, свързани с новите аспекти 

на стандарта за оценяване в контекста на научните подходи и средства за 

оценяване. Разглежда се оценяването като стъпка към качеството на 

образованието. 

Обучението включва основни познания за научните подходи и средства при 

оценяването, подготовката за оценяване, изискванията и подходите в 

оценяването. Анализира се таксономията на Блум с компетентностите, 

проявите и средствата за оценяване. Акцентът е върху средствата за оценяване 

и най-често допусканите грешки при всеки един от тях. Дават се примери за 

различните подходи и се разкриват конкретните възможности за приложението 

им при различните учебни предмети. 

 Прави се пълен анализ на НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на 

резултатите от обучението на учениците. 



В обучението се дава се приоритет на основните компоненти, видовете и 

формите на оценяване на резултатите от обучението на учениците. Разглеждат 

се условията и реда за организацията и провеждането на оценяването на 

резултатите от обучението на учениците. Обръща се специално внимание на 

формата, учебните предмети, условията и реда за организацията и 

провеждането на националните външни оценявания. Разискват се  условията и 

реда за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити и 

формирането на общия успех в дипломата за средно образование. 

Анонсират се и условията и редът за признаване на завършени периоди на 

училищно обучение, степените на образование и професионална 

квалификация. 

 

МОДУЛ III „ТРУДОВО-ПРАВЕН НАРЪЧНИК НА 

УЧИТЕЛЯ“  

Материалите са обособени в 3 части със следното съдържание: 

ЧАСТ 1 - КАНДАДАТСТВАНЕ И ЗАПОЧВАНЕ НА 

РАБОТА 

- Разглеждат се необходимите документи за кандидатстване  за 

работа и сключване на трудов договор съгласно Наредба № 4 от 

11.05.1993 г. за документите, които са необходими за сключване 

на трудов договор 

- Кой може да бъде учител? Анализират се текстовете по чл. Чл. 

215. (1) от ЗПУО, Наредбата за държавните изисквания за 

придобиване на професионална квалификация „учител“, /приета 

с постановление на МС, предстоиѝ обнародване в ДВ/ и 

НАРЕДБА № 12 за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти; 

- Възникване на трудовото правоотношение.- Кодекса на труда,  

- Видове трудови договори. КТ 

- Превръщане на срочен трудов договор в постоянен. КТ 

ЧАСТ 2– ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

-  Задължения на учителя като участник в трудовото 

правоотношение. Кодекс на труда, ЗПУО, Наредба 12 за 

СПРУДДПС. 

- ПРОЦЕС НА САМООЦЕНЯВАНЕ 

- ПРОЦЕС НА АТЕСТИРАНЕ 

- Права и задължения на учителя - Кодекс на труда, ЗПУО, 

Наредба 12; 

- Какво се промени в статута на учителя с образователната 

реформа и с приемането на новия закон? Сравнителен анализ на 

отменената и нова нормативна уредба. 

- Права на хора с намалена работоспособност след решение на 

ТЕЛК. 

- Допълнителен труд. Изменение на трудовото правоотношение. 

- Платен годишен отпуск. 

ЧАСТ 3 – ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО 

ПРАВООТНОШЕНИЕ. ПОСЛЕДСТВИЯ  

- Общи положения при прекратяване на трудовото 

правоотношение. 

- Прекратяване на трудовия договор поради липса на качества. 

- Трудова дисциплина. 

- Дисциплинарна отговорност. 

- Дисциплинарни наказания. 

- Обжалване на наказание. 

- Закрила при уволнение. 

 Информацията в материалите е изцяло подчинена на текстове от 

действащото законодателство, както и на такива, които са в хода на 

протичащата образователна реформа. 

 

 

 

 

 

  



 

„МЕНИДЖЪР КОНСУЛТ„ ЕООД“  
 

ПРОГРАМА: „СИСТЕМИТЕ ЗА ФИНАНСОВО 

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ 

ИНСТИТУЦИИ“             
Одобрена                      Автор и обучител: д-р Лилия Стоянова 

 в регистъра на МОН   

Програмата е насочена към:        

Учители – начален етап           

Учители – прогимназиален етап           

Учители – гимназиален етап           

Директори          

Заместник-директори           

Педагогически съветници, психолози           

Учители - предучилищно образование           

Учители - целодневна организация 

Обучението запознава целевата група с целите, функциите и 

съдържание на финансовия контрол в публичния сектор, регламентиран 

основно в Закон за финансовото управление и контрол в публичния 

сектор – ЗФУКПС; Закон за вътрешния одит в публичния сектор – 

ЗВОПС; Закон за държавната финансова инспекция – ЗДФИ. 

Обучението подпомага ръководителите на образователни институции 

като звена от публичния сектор да се запознаят с подготвените закони в 

съответствие с препоръките на Европейската комисия (глава 28), които 

имат за цел развитие на българското законодателство в посока на 

разделяне на функциите по вътрешен одит и финансова инспекция чрез 

децентрализация на вътрешния одит и развитие на т.нар. управленска 

отговорност. 

Цели 

Да мотивира участниците да изготвят  политики и процедури, въведени 

от ръководството като организация в публичния сектор с цел да се 

осигури разумна увереност, че целите на 

организацията ще се постигнат чрез: 

1). Съответствие със законодателството, 

вътрешни актове и договори; - ЗПУО (Глава 

шестнадесета. ФИНАНСИРАНЕ И ИМУЩЕСТВО (в сила от 01.01.2017 

г.); Държавен образователен стандарт за финансирането на 

институциите – чл. 22 (3), т.17 от ЗПУО.  

2). Надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативната 

функция; 

3). Чрез икономичност, ефективност и ефикасност на дейността; 

4). Опазване на активите и информацията. 

Като организации, които оперират със средства на общинските бюджети 

и фондове ръководителите на училищата и детските градини като 

организации в публичния сектор, носят управленска отговорност. 

Обучението дава яснота как да осъществяват всяко свое действие като 

спазват принципите за добро финансово управление, законосъобразност 

и прозрачност и като се отчитат за действията си и резултатите от тях 

пред тези, които са им възложили управлението, т.е. възложили т.нар. 

управленска отговорност, да формират своята финансова култура и 

компетентност. 

Акцентира се на уменията за осигуряването на функцията по вътрешен 

одит в съответствие с приложимото законодателство, както и 

актуализирането, наблюдението на СФУК и предприемане на мерки за 

подобряването им. 

 

 

 

 

 



„МЕНИДЖЪР КОНСУЛТ„ ЕООД“  
 

ПРОГРАМА: „САМООЦЕНЯВАНЕ ЧРЕЗ 

ЕЛЕКТРОННО ПОРТФОЛИО“             
Одобрена                                   Автор и обучител: Камелия Шуманова 

 в регистъра на МОН   

Обучението предлага най-ефективния начин за самооценка в процеса на 

управление на качеството. По време на обучението участниците получават 

домейн с готова платформа на професионално учителско портфолио, изцяло 

съобразена с изискванията на Наредба №12. Запознава целевата група с 

целите, функциите и съдържание на професионалното портфолио на 

педагогическия специалисти, както и изготвяне на портфолио на класа. 

Участниците се запознават с процеса на създаването на електронното 

портфолио му чрез различни електронни инструменти за събиране, 

съставяне, съхраняване и представяне на постигнатите резултати. От една 

страна чрез програмата Word Press обучаемите овладяват начините за  

доказване на всички аспекти от професионалния си профил – от заемане и 

изпълняване на определена длъжност; определянето на приоритети за 

професионалното усъвършенстване; кариерното си развитие и 

професионално усъвършенстване. От друга страна се формират умения за 

ефективно управление на класа и групата чрез възможностите на 

програмата – как се ръководи група/клас като споделя информация в 

публичното пространство за грижата и отговорността за децата/учениците, 

как са формирани умения за работа в екип чрез изпълнение на конкретни 

задачи, как се мотивират учениците за участие в планираните дейности и 

какви са резултатите от  самостоятелно учене. Чрез организирана 

информация в платформата на електронното портфолио се подкрепя 

сътрудничество между ученици, учители, 

родители и общественост. Участниците стават 

партньори в процеса на създаване и приемане 

на правила за поведение в класа или групата и се утвърждава  

позитивна дисциплина чрез споделяне на добри практики и постигнати 

успехи. С указанията  за изготването, техническото оформление, 

публикуването и поддържането  на професионално портфолио на 

педагогическите специалисти, се дават и подробни инстукции как да 

предложат модели на различни видове портфолия, така, че педагогическите 

специалисти да бъдат оценени от потребителите на образователни услуги. 

Участиците се обучават как да  разработват и публикуват собственено 

портфолио използвайки възможностите на  програмата Word Press. 

Акцентът е върху същността на електронното портфолио и предимствата му 

пред печатното; формата  и обема; работната среда; дизайна. Разглеждат се 

комуникациите в портфолиото като резултат от информационния обмен. 

Дозира се информацията в портфолиото и се разграничават функции на 

портфолиото като форма на комуникация. Етапи при изготвяне на 

професионално електронно портфолио. Възможности на Word Press: избор на 

тема, създаване и редактиране на страници; добавяне на хипервръзки;  

създаване на публикации; използване на плъгинг; публикуване в Интернет. 

Практически съвети. Недостатъци и опасности.  

Информацията в уеб страниците на  създадения електронен профил позволява 

обективна оценка на  съответствието на дейността на педагогическия 

специалист с професионалния му профил по Наредба №12, с резултатите, 

постигнати от него и от децата и учениците, с които работи, както и със 

стратегията за развитие на детската градина или на училището.  



 

„МЕНИДЖЪР КОНСУЛТ„ ЕООД“  

 

ПРОГРАМА: „СЪЗДАВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА 

ЛИЧЕН И УЧИЛЕЩЕН УЕБ САЙТ“             
Одобрена                                   Автор и обучител: Камелия Шуманова 

 в регистъра на МОН   

със заповед № РД09-557/22.01.2017г 

 
 

Обучението дава възможност да се отговори на повишените изисквания към 

новата роля на училището в информационното общество. Не подлежи на 

съмнение обаче, че училището подържа интелекта на нацията, поддържа 

общочовешките ценности. Последните данни на Националния статистически 

институт сочат, че у нас нараства броя на потребителите които имат постоянна 

връзка с интернет. От една страна, броят на учащите се и техните семейства, 

които активно използват интернет, постоянно нараства. От друга страна, 

създаването и поддържането на училищен сайт не е лека задача и изисква 

продължителен процес по проектиране и обработване на множество 

информационни обекти.  

Обучението – Създаване и поддръжка на личен и училищен уеб сайт, 

представя новите технологии при създаване на уеб сайтове. Предлага 

професионалната  и компетентна гледна точка, която подпомага спецификата 

на създаване на Уеб сайтове, избор на домей – безплатен или платен.   

Обучението акцентира върху услугите предлагани от хостинг план – съдаване 

на електронни пощи, поддомейни, управление на сайта, инсталации на 

WordPress. За целите на обучението всеки обучаем разполага със собствен 

поддомейн на който създава собствен сайт съдържащ авторски дизайн и банер, 

менюта, страници с информация, публикации, галерия, 

хипервръзки,регистрационна и контактна форма. 

В обучението се разглежда инсталация и 

приложението на плъгин Table Press. 

 Цел на обучението:  

Придобитите познанията в областта Уеб дизайн и интернет програмирането 

водят до : 

Справяне в уеб среда и управление на интернет страницата на училището 

съобразно изискванията на МОН.  

Запознаване с иновативни образователни технологии, техники приложими за 

образователно направление, учебния предмет или модул от професионална 

подготовка, по който преподава 

Запознаване с  възможностите на информационните и комуникационните 

технологии и механизмите за интегрирането и приложението им в 

образователния процес 

Формиране на умения за прилагане на информационните и комуникационни 

технологии в работата си, подпомагане и мотивиране на децата/учениците за 

формиране на дигитални умения 

Овладяване на техники за презентиране и оказване на подкрепа за изграждане 

на презентационни умения в учениците 

Формиране на отношение към специфичните потребности на деца/ученици, 

прилага диференциран подход за обучение с цел подпомагане на ефективното 

учене 

Формиране на знания и умения за работа в хетерогенна среда и подпомагане 

социалната интеграция на деца/ученици със затруднения като инициира и 

организиране различни форми на взаимодействие, изграждане 

взаимоотношения, основани на взаимно доверие и уважение 

Обучението има интерактивен формат, съчетаващ лекционна част с 

практическа демонстрация и изработка на Уеб сайт на създаден за 

обучението поддомейн.. Участниците получават пакет от печатни и 

електронни материали-електронни уроци, ресурсни материали. 

 



 

 „МЕНИДЖЪР КОНСУЛТ„ ЕООД 
 

ПРОГРАМА: „ОБРАБОТКА НА ГРАФИЧНИ 

ИЗОБРАЖЕНИЯ. СЪЗДАВАНЕ НА ФОТОКОЛАЖ“             
Одобрена                             Автор и обучител: Камелия Шуманова 

 в регистъра на МОН   

със заповед № РД09-560/22.01.2017г 

 

 Обучението прави обстоен преглед върху видовете графика, графични 

файлови формати, графични редактори. Базирано е върху изучаването на два 

софтуера за работа с графични изображения.  

Paint.NET  е много лек и бърз редактор, с чиято помощ можете да се моделират 

снимки и да добавяте разнообразни ефекти. Програмата се разпространява 

безплатно. Paint.NET е един мощен редактор на снимки, с много интуитивен и 

лесен за употреба интерфейс, поддържа плъгини, които добавят нови ефекти и 

поддръжка на нови файлови формати. 

Photo Collage Maker е софтуер за създаване на фотоколажи. Програмата 

позволява използване на шаблони, слоеве, ефекти, шрифтове, стилове. 

Обучението дава практически съвети за разработване на фотоколажи. 

 

 Цел на обучението:  

Да се формират на знания и умения за: 

Въвеждане и прилагане в образователния процес на иновационни технологии и 

интерактивни методи и средства 

Познаване на  възможностите на информационните и комуникационните 

технологии и механизмите за интегрирането и приложението им в 

образователния процес 

Положително отношение към личностното си развитие и професионално 

усъвършенстване и активно участие в квалификационни и информационни 

форуми за учене през целият живот 

Прилагане на информационните и 

комуникационни технологии в работата си, 

подпомагане и мотивиране на децата/учениците 

за формиране на дигитални умения 

Насърчаване усвояването на знания и на ключовите компетентности по 

съответния учебен предмет, формира и развива в децата/учениците умения за 

самостоятелен живот, за междуличностно и междукултурно общуване, вземане 

на решения, съпричастност, отговорност за собствените действия, за критично, 

самокритично и конструктивно мислене 

Владеене на техники за презентиране и оказване на подкрепа за изграждане на 

презентационни умения в учениците 

Проявяване на отношение към специфичните потребности на деца/ученици, 

прилага диференциран подход за обучение с цел подпомагане на ефективното 

учене 

Знания и умения за работа в хетерогенна среда и подпомагане социалната 

интеграция на деца/ученици със затруднения като инициира и организиране 

различни форми на взаимодействие, изграждане взаимоотношения, основани 

на взаимно доверие и уважение 

 

 Форми на обучение. Участниците получават пакет от печатни и електронни 

материали-електронни уроци, ресурсни материали и софтуер на продукта. 

 

 
 

 

 

 

http://www.dotpdn.com/downloads/pdn.html
http://forums.getpaint.net/index.php?/forum/7-plugins-publishing-only/


„МЕНИДЖЪР КОНСУЛТ„ ЕООД“  

 

ПРОГРАМА: „МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИЧНИ 

ВЪЗМОЖНОСТИ НА ИНТЕРАКТИВНИЯ УРОК. 

ИТЕРАКТИВНИ БЕЛИ ДЪСКИ“             
Одобрена                           Автор и обучител: Камелия Шуманова 

 в регистъра на МОН   

със заповед № РД09-1178/22.01.2017г 

 
Обучението е насочено към ролята на информационно-комуникационните 

технологии в обучението. Дава подробни методични и технологични насоки 

към разработката на мултимедийните уроци. Акцентира върху разликата 

между електронните и мултимедийните уроци. 

Създаването на мултимедийни приложения се постига с помощта на 

специализирани софтуерни продукти и технически средства. Чрез разгледания 

софтуер в обучението се набляга на основните инструменти за ефективно 

интерактивно обучение по различните учебни предмети: история и 

цивилизация,  социални науки, география и икономика, физика и астрономия, 

математика, чужди езици и др. Специално за участниците се представя Internet 

Arhive /сайт, съдържащ архивите на музика, филми, и текстове от най-

различни източници/, подходящ за интердисциплинарното обучение, залегнало 

в основите текстове на Новия закон за предучилищното и училищното 

образование. Обучението дава отговор на редица въпроси, сред които: Как 

интерактивната бяла дъска обогатява знанията, уменията и отношенията, които 

трябва да придобият учениците и кои са основните правила при прилагането й? 

Защо тя е подходяща за най-важните характеристики на ефективното учене – 

трайност и правилност на знанията и уменията? Защо технологията е 

подходяща за групово обучение? 

Обучението е насочено към създаването на отворени уроци, които включват 

визуализации, звук и текст, провокиращи интереса на учениците. 

Интерактивните възможности на продукта позволяват на учениците да работят 

в приятна творческа атмосфера.  

 Комбинацията между видео изображение, музика, текст, говор и анимация 

обогатяват възможностите за възприемане на информацията и учениците могат 

с по-малко усилия да възприеме по-голям обем от знания. Ето защо 

включената програма за създаване и обработка 

на аудио файлове е подходяща за различните 

видове мултимедийни уроци. 

 Цел на обучението:  

Да се обучат учителите: 

Да работят със специализиран образователен  софтуер и хардуер.  

Да прилагат новите технологии и възможностите на инструментите за 

управление на бяла дъска и тъч платформите. Да дадем „живот“ на залежалите 

бели дъски! 

Да познават методика на интерактивния урок. Правят разлика между 

електронни и мултимедийни уроци.  

Да придобият дигиталната компетентност в развитие съгласно чл.77 от ЗПУО.  

Да владеят вниманието на учениците, използвайки помощни материали за 

подпомагане прехода към усвояването на нови знания като се търси връзка с 

други области на познанието и практиката. 

Чрез използването на бялата дъска да се създават условия за включване на 

учениците в обсъждането на конкретни проблеми и важни теми или в 

осъществяването на учебни проекти с цел провокиране на тяхното творческо 

мислене и мотивация за самостоятелно действие. 

Да подпомагат учениците при избора, интерпретирането и разбирането на 

информацията. 

Да насочват процеса на усвояване на знанията чрез предоставяне на 

допълнителна информация и поставяне на въпроси за организиране в активна 

дискусия по дадената тема. 

Да осигуряват  на учениците възможност да упражнят и приложат придобитите 

знания и да получат обратна информация за това как се справят и как да 

подобрят резултатите си. 

Да организират   учебен процес, насочен към индивидуалните потребности на 

всеки обучаващ се в зависимост от културните, социални, специални  и др. 

различия. 

Да организират  и създават  позитивна образователна среда и поемат 

отговорност за оценка и подобряване на учебната дейност на учениците си и на 

резултатите от нея. 

Участниците получават пакет от печатни и електронни материали-електронни 

уроци, ресурсни материали и софтуер на продукта. 

 

 



 

„МЕНИДЖЪР КОНСУЛТ„ ЕООД 

 

ПРОГРАМА:  „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ ЕКИПИ 

В ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“             
Одобрена        Автор и обучител: проф. д-р Йоана Янкулова, д пс н 

 в регистъра на МОН   

със заповед № РД09-567/22.01.2017г 

 
Екипите са модерни социално-организационни формирования, които се 

отличават с гъвкавост, динамика и високо равнище на ефективност във 

функционирането си в различни социално-образователни и организационни 

реалности. Тъй като съвременните хора категорично се нуждаят от развитие и 

формиране на подходящи умения за работа в екип, смятаме, че това може да се 

постигне успешно в рамките на обучението по предложената тема. 

Настоящата програма е предназначена за директори, учители, 

педагогически съветници, психолози, логопеди, рехабилитатори, ресурсни 

учители и други педагогически специалисти, които проявяват интерес към 

съвместната работа с другите в рамките на ефективно функциониращи екипи в 

училище. Освен това обучението по предложената програма може да бъде от 

непосредствена полза за специалистите в училище, които са ориентирани към 

себепознание и опознаване на другите с оглед оптимизиране на 

комуникацията, преодоляване на конфликтите и успешно изпълнение на 

съвместни дейности в рамките на ефективно функциониращите екипи. 

 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

Главната цел на програмата е да помогне на участниците да разберат 

повече за същността и особеностите на екипите като специфичен социално-

организационен феномен и за начините на 

тяхното създаване и ефективно 

функциониране. Могат да бъдат обособени и 

отделни подцели, които се свеждат до: 

 Изясняване на същността и особеностите на комуникациите и 

конфликтите в училище 

 Представяне на начини за повишаване на ефективността на общуването 

и успешно разрешаване на възникнали конфликти 

 Изясняване на специфичните особености на отделните екипни роли и 

тяхното разпределение, както и лидерството и други социално-

психични феномени, които се проявяват в образователна среда и имат 

пряко влияние върху екипното функциониране 

 Изучаване и прилагане на механизми за оптимизиране на работата на 

създадените екипи с оглед подпомагане на цялостнотото развитие на 

училищната институция. 

 

МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 

Предлаганото обучение включва кратка лекционна част, приложение на 

разнообразни интерактивни методи за преподаване и общуване (работа по 

групи, симулации, дискусии, ролеви игри, вземане на общогрупови решения), 

представяне на специално изготвена мултимедийна презентация, предоставяне 

на портфолио за всеки участник, в което има учебни и други полезни 

материали, съпътстващи обучението. 

 

 

 

 

 



 

„МЕНИДЖЪР КОНСУЛТ„ ЕООД“  

 

ПРОГРАМА: „МОТИВАЦИЯ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ 

ЖИВОТ“ 
Одобрена        Автор и обучител: проф. д-р Йоана Янкулова, д пс н 

 в регистъра на МОН   

със заповед № РД09-566/22.01.2017г 
 

Днес ученето през целия живот е основна житейска философия за 

хората, които са устремени към постигане на високо субективно благополучие 

и успешна кариера. Добре известно е, че процесът на учене не приключва с 

училищното или университетското образование, а продължава през целия 

живот на хората в различна социално-образователна или организационна 

среда. 

Настоящата програма е предназначена за учители, педагогически 

съветници, психолози, логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители и други 

педагогически специалисти в училище, които проявяват интерес към темата за 

мотивацията за продължително обучение и високи постижения. Освен това 

обучението по предложената програма може да бъде от непосредствена полза 

за специалистите в училище, които са устремени към актуализиране и 

усъвършенстване на знанията и уменията за самомотивиране, самонасочване, 

саморъководство и саморегулация. Прилагането на подобни умения в 

практиката води до повишаване на мотивацията за учене, както и до по-голяма 

лична удовлетвореност от развитието на собствената личност и социално-

професионалната реализация. 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

Главната цел на програмата е да помогне на участниците да разберат повече за 

личната си мотивация за учене през целия живот. Могат да бъдат обособени и 

конкретни подцели, които се свеждат до: 

 Самоизследване от страна на 

участниците на създадените до момента 

умения за учене и за работа с различни учебни 

материали 

 Самостоятелно проучване на особеностите на личната мотивация за 

учене. Формиране на умения за съставяне на работен план, за 

управление на времето и достъпните ресурси, за решаване на задачи и 

преодоляване на трудности 

 Запознаване с начини за отчитане на личния учебен напредък и за 

проследяване на личностното развитие и управление на кариерата 

 Справяне със стреса, вътрешното напрежение и безпокойство, 

възникващи в процеса на учене. Формиране и насърчаване на 

положително отношение към ученето не само като единичен учебен 

акт, а като дългосрочна житейска философия и успешна обучителна 

практика. 

МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 

Предлаганото обучение се базира на активното прилагане на 

интерактивни методи, включващи самостоятелна работа, решаване на казуси, 

учене и работа чрез сътрудничество в малки групи, общогрупови дискусии, 

ролеви игри и други практически насочени дейности. По време на обучението 

може да има лекция или да се представи специално изготвена мултимедийна 

презентация, които са изцяло съобразени с работната тема. Освен това 

участниците получават предварително подготвено портфолио, съдържащо 

конкретни учебни материали, с които се работи по време на обучението. 

 

ИНДИКАТОРИ ЗА ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Индикаторите за очакваните резултати са непосредствено свързани с 

броя на активно включените участници от конкретни образователни 

институции, заявили и реализирали желанието си да се обучават в 

предложената програма. 



 

 

 „МЕНИДЖЪР КОНСУЛТ„ ЕООД 

 

ПРОГРАМА: „МЕНИДЖМЪНТ НА КЛАСА“             
Одобрена                                       Автор и обучител: д-р Мария Стоева 

 в регистъра на МОН   

със заповед № РД09-573/22.01.2017г 

 

Мениджмънт на класа е програма за повишаване на квалификацията на 

педагогически специалисти от начален, прогимназиален и гимназиален етап. 

Разработена е в отговор на все по-силната потребност от създаване и прилагане 

на управленски методи, които да отразят разнообразието на класовете, 

следствие от нарастващата технологизация, глобализация и 

интернационализация. 

В обучението се разглеждат различни аспекти на мениджмънта на ученическия 

клас като: 

– планиране, организиране и контрол на процесите в класа, с цел 

създаване и поддържане на комфортна работна среда (класната 

стая) и осъществяване на ефективно обучение; 

– набор от поведения, чрез които учителят формира и поддържа 

условия, подпомагащи ефективното обучение в рамките на една 

учебна общност; 

– процес на мотивиране на учениците за активно участие в 

обучителните дейности; 

– установяване на ред и ангажираност на учениците, осигуряване 

на тяхното сътрудничество;  

– организационни и процедурни мерки за контрол на дейностите 

в ученическия клас; 

– осигуряване на обратна връзка 

за по-ефективно ръководство на ученическите 

дейности; 

– действия и стратегии, прилагани от учителя с цел 

минимизиране на поведенските проблеми сред учениците и 

запазване на реда в класната стая; 

– създаване на положителни отношения учител-ученици, 

ученици-ученици, учител-учител. 

 

Цели на програмата: 

Да се провокира нов, модерен начин на мислене и поведение у съвременния 

български учител, осигуряващ адекватен преход от авторитарния модел на 

преподаване, организация и управление на училищната среда към 

демократичните аспекти на глобалния образователен свят. 

Да се развият и утвърдят умения за планиране, организиране, ръководене и 

контролиране на всички аспекти на образователния процес (не само на 

преподаването). 

Да се насърчи критичното и креативно мислене при формулиране на 

стратегически и оперативни цели в управлението на процесите, протичащи в 

ученическия клас. 

Да се противодейства на стандартните задачи и рутинни решения. 

Да се изгради гъвкав стил на управление, адаптиращ се към промените на 

средата. 

Да могат да прилагат различните подходи и методи за вземане на решения не 

само в учебната дейност, но и в организацията на съпътстващите 

образователния процес дейности. 

 

 

 



 

„МЕНИДЖЪР КОНСУЛТ„ ЕООД“  

 

ПРОГРАМА: „РАЗВИТИЕ НА МИСЛОВНИТЕ УМЕНИЯ 

И ПОВИШАВАНЕ НА КРЕАТИВНОСТТА“             
Одобрена                                        Автор и обучител: д-р Мария Стоева 

в регистъра на МОН   

със заповед № РД09-575/22.01.2017г 
„Развитие на мисловните умения и повишаване на креативността“ е 

програма за повишаване на квалификацията на педагогически специалисти, 

мениджъри в областта на образованието, и всички онези, които желаят да 

адаптират учебните си часове съобразно потребностите и очакванията на 

съвременното ученическо общество. 

Програмата е за онези, които желаят да  подобрят своето личностно 

развитие, чрез иновативни успешни модели, които развиват мисловните 

способности за постигане на по-високи умствени резултати. 

В теоретичната част на обучението се поставя акцент върху силата на 

човешкия мозък, различните подходи при дефинирането на креативността – 

едно от петте най-търсени умения и ползите от мисленето „OUT OF THE 

BOX”.- 

Специално внимание се поставя върху креативния човек и 

възможностите за развитие на креативни умения 

Ще бъдат представени и апробирани различни методи, средства и 

техники, подпомагащи и развиващи креативността в учебния процес. Ще бъдат 

разгледани специфични социални, личностни и методически аспекти на 

процеса на генериране и оценяване на иновативни идеи. Ще се коментират 

изискванията към хората и специфичната атмосфера, които подпомагат 

креативния процес.  

Предвидено е в програмата да бъде поставен акцент върху метода 

„Mind mapping“ 

 –иновация в мисленето, запомнянето и преподаването. 

 

Цели на програмата: 

Целта на програмата е да представи по-широки теоретични знания за 

креативността и приложението й в процеса на обучение. Да запознае 

участниците с иновативни методи и средства 

за развитие на мисленето, и да стимулира 

използването им в пряката им работа с 

подрастващите. 

По-конкретно, програмата е създадена с намерение да провокира 

креативността на участниците и да представи един по-различен модел за 

мислене, запомняне презентиране и преподаване, без стрес и напрежение. Да 

покаже възможности за интегриране на метода на „Мисловните карти“ в 

учебния процес и самостоятелната подготовка на учениците. 

Конкретна цел на програмата е свързана с усъвършенстване на 

академичните  академичните, педагогически и комуникативни компетенции на 

участниците, в резултат на което да се постигне: 

Формиране и организиране на ефективна и интересна екипна работа с 

учениците, изграждане на нов тип комуникация с тях и развиване на 

предприемачески компетенции. 

Успешно овладяване и прилагане на интердисциплинарния подход при 

решаване на проблеми (особено при разнообразно сформирани групи) ще 

доведе до разширяване на кръгозора на участниците и възможности за 

генериране на идеи от различни гледни точки. 

Методи на обучение: 

Обучението е структурирано като групово-динамичен тренинг с 

личностна насоченост.  

В обучението се използват групови активности с личностна насоченост  

за споделяне, планиране, обобщаване и оценка. Основно се залага на учене 

чрез правене и преживяване. 

При оценяването се използва метода на критичната самооценка на 

участниците, по отношение на работните процеси, поведение и резултати. 

По време на обучението се използват разнообразни интерактивни 

методи и техники, съобразени с вида и числеността на аудиторията, което ще 

позволи изпълнение на различни роли в представяне на реални ситуации и 

генериране на алтернативни решения. В програмата е заложено използването 

на груповата работа, демонстрацията, груповата дискусия и критичния анализ.  

В последващи дискусии ще се проучат и анализират силните и слабите страни 

на различните случаи. 

По време на самостоятелната работа, участниците ще разработват и 

представят проект на урок с използване на разглежданите в теоретичната част 

креативни методи. 
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Като ключова компетентност, представляваща възможността за 

превръщане на идеите в действия, темата за предприемачеството е активно 

разглеждана на европейско и национално ниво.  

Създаването на програмата по „Предприемаческият подход в 

образованието“ е провокирана от факта, че в училището на ежеминутно 

изненадващия ни с промени 21 век е крайно наложително ученето да се 

преориентира от запомняне и възпроизвеждане на утвърдени „истини“ към 

стимулиране развиването на инициативността, креативността и 

предприемаческия дух. 

Предприемаческият подход в обучението целенасочено стимулира 

предприемаческа компетентност и начини на поведение – самостоятелност, 

лична отговорност, самоинициатива, отвореност към новостите. 

Предприемаческият подход е основан на моделиране на предприемачески 

качества у подрастващите, необходими им по-късно за успешна реализация на 

бързопроменящия се пазар на труда. 

По време на обучението педагогическите специалисти ще бъдат 

въведени в базовите принципи на Предприемачеството. Ще се запознаят с 

основните характеристики на предприемачеството и особеностите на 

личността на предприемача. Ще бъде изяснена разликата между бизнес, 

мениджмънт и предприемачество. Акцентът ще бъде поставен върху 

предприемачеството като начин на мислене, което далеч надхвърля масовото 

асоцииране на предприемача с активен бизнес играч. 

 

Цели на програмата: 

Да се провокира нов, модерен начин на 

мислене и поведение у съвременния български учител, осигуряващ адекватен 

преход от авторитарния модел на преподаване, организация и управление на 

училищната среда към демократичните аспекти на глобалния образователен 

свят. 

Да се развият и утвърдят умения като инициативност, стратегическо и 

конструктивно мислене, себеутвърждаване.  

Да се насърчи критичното и креативно мислене при формулиране на 

стратегически и оперативни цели в управлението на процесите, протичащи в 

ученическия клас. 

Да се развият както коучинг компетенции и умения за консултиране и 

менторство, така и умения за генериране, анализиране и оценяване на идеи; 

Да се противодейства на стандартните задачи и рутинни решения. 

Да се изгради гъвкав стил на преподаване, адаптиращ се към промените 

на средата и потребностите на аудиторията. 
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Анотация на обучението: 

 

Обучението е съобразено изцяло с нуждите и спецификата на аудиторията – учители, 

директори, зам.-директори, педагогически съветници, административни служители на 

учреждения и институции, ИКТ експерти, възпитатели, логопеди, рехабилитатори, 

ресурсни учители,  

Най-съществената част при кандидатстването за Европейско финансиране е 

изготвянето на проектното предложение и бизнес плана. Те са ключови, за да може 

идеята и да получи финансиране.  Обучението запознава в детайли с отделните етапи 

на оформяне на съдържанието на проектното предложение, като фокусира върху 

целите и задачите, параметрите на инвестицията или желания резултат, устойчивостта 

и възможните реалистични резултати на финал. 

С обучението се създават условия за самостоятелно учене и обучение като елемент от 

цялостния процес на личностното развитие на всеки педагогически специалист, 

професионално усъвършенстване и израстване, кариерно развитие основано на 

динамичната среда на икономиката на знанието, по-добра интеграция в екип, 

психология на екип и ефективни вътрешни комуникации.  

 

Цел на програмата – теоретична и практическа подготовка на специалистите на 

образователните институции за надграждане на знания и умения за разработване и 

задаване на реалистични параметри на проект, кореспондиращи на зададените 

параметри на съответната процедура, по която ще се кандидатства. Даване на базови 

познания по бизнес планиране и прогнозиране, начини на изчисляване на стойност на 

единица продукт, бюджетиране и стратегическо планиране.  

Задачи на програмата: 

 1. Да представи същността на процеса – разработване на европейски проекти. 

2. Да представи ефективни модели за изчисляване на себестойност на единица продукт 

/ услуга.   

3. Да запознае в детайли участниците с ролята на бюджетирането 

като фактор за устойчивостта на проекта.   

4. Да даде знания и да формира базови компетенции за работа с финансови 

инструменти и понятия. 

5. Да формира компетенции и анализаторски умения при създаването на 

различни типове текстове, изисквани при попълването на формуляра а 

кандидастрване.  

Методи на обучение - презентации; мултимедийни презентации; евристични методи– 

мозъчна атака; еволюция - метод на постепенното усъвършенстване; синтез -  две или 

повече съществуващи идеи се комбинират в нова идея; революция – при който новата 

идея се оказва напълно различна и променена в сравнение с предишни идеи; повторно 

прилагане – използване на стар подход по нов начин; методи за генериране на нови 

идеи (Едуард Де Боно – триъгълна врата или намиране на нови гледни точки, подходи 

и решения към проблема, вместо използване на познатите вече гледни точки, подходи 

и решения.)  

Придобити компетентности:  

I. Административна компетентност 

1. Познаване и разбиране с прилагане на нормативната уредба за разработване на 

проекти в съответствие с образователните изисквания на предучилищното и 

училищното образование, държавните образователни стандарти, необходими за 

професионалното изпълнение на задълженията и отговорностите. 

2. Познаване и спазване законно установените норми, които имат отношение към 

професионалните права, задължения и трудовото му правоотношение.  

3. Познаване и прилагане на етичния кодекс за работа с деца и етичния кодекс на 

образователната общност.  

4. Постоянно обновяване и надграждане на знанията и уменията за общуване в 

организацията и извън нея.  

II. Организационнa компетентност 

1. Умения за стратегическо и оперативно планиране, визия за развитие на ефективни 

училищни политики. 

2. Знания и умения за управление на качеството: анализира резултатите от дейността 

на институцията, разработване, утвърждаване и реализиране на програми, мерки и 

механизми за развитие на институцията и набелязване на мерки за повишаване на 

качеството и ефективността в работата.  

3. Създаване на подкрепяща и безопасна среда, за изграждане на позитивен 

организационен климат и утвърждаване на позитивна дисциплина.   

4. Умения за планиране и ефективна организация за самоподготовка.  

5. Установяване и ефективно прилагане на критерии за степен на изпълнение на 

задълженията на екипа, като създава вътрешна система за наблюдение, оценка, обратна 

връзка и вземане на решения за промяна.      
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Анотация на обучението:   

Обучението е съобразено изцяло с нуждите и спецификата на аудиторията – учители, 

директори, зам.-директори, педагогически съветници, административни служители на 

учреждения и институции, ИКТ експерти, възпитатели, логопеди, рехабилитатори, 

ресурсни учители. 

Специализираното обучение „Ефективни вътрешни и външни new-age комуникации в 

образователната институция“, е разработено специално за да подпомогне електронните 

и печатни медии в общуването им с институциите в динамичната социална и 

дигитална съвременна бизнес среда. Добрите комуникации винаги са били 

предпоставка за по-добри резултати във всяко едно отношение. Във времето на 

мрежовото общество в което живеем, комуникацията е генератор на идеи, политики, 

нови стандарти, на Брутен вътрешен продукт. Счита се и за основен фактор на 

формирането на новото гражданско общество и взаимоотношенията на новото време.  

Дигиталната комуникационна грамотност в случая не може да изостава, защото 

именно тя е в основата на новата глобализация и дигитална култура на новите 

обществен и медиен дневен ред на мрежовото общество, в което живеем.  

Способността да се управляват хора е изкуство. Дори Хитлер признава, че „Всички 

проблеми тръгват от лоша или никаква комуникация.“ Във времето, в което живеем не 

е нужно да си добър комуникатор или оратор, за да си разбран правилно. Необходимо 

е само да познаваш инструментариума, с който да стигнеш до правилните публики. 

Вътрешните комуникации трябва да бъдат провеждани в съответствие с политиките на 

управлението на човешките ресурси, на управлението на организацията. Съществуват 

многообразни нови методи - развитие на подходящи поведенчески маниери, системи за 

предложения и обратна връзка, „LIfe“ – методи и др. онлайн такива.  

Външните комуникации са дейностите по връзки с обществеността и медиите (ПР). 

Целта е предоставяне на бърза и точна информация свързана с организацията на 

външните публики под формата на новини, отчети, интервюта и др. Различава се от 

рекламата по това, че съобщението се контролира, така че организацията не плаща за 

него. Силната страна на този вид комуникации са достоверността и бързината.  

С обучението се създават условия за самостоятелно учене и обучение като елемент от 

цялостния процес на личностното развитие на всеки педагогически специалист, 

професионално усъвършенстване и израстване, 

кариерно развитие основано на динамичната среда 

на икономиката на знанието, по-добра интеграция в 

екип, психология на екип и ефективни вътрешни 

комуникации.  

Цел на програмата – теоритична и практическа подготовка на специалистите по 

връзки с обществеността е да надгради теоретичните знания и да формира умения за 

работа с вътрешните и външните аудитории. 

Задачи на програмата: 

 1. Да представи същността на вътрешните и външните комуникации. 

2. Да представи работещи и ефективни системи за вътрешна и външна комуникация.  

3. Да даде знания за медиите и медийния пазар, за журналистическия стил на работа и 

за ролята на комуникацията на PR-специалиста с медиите.  

4. Да даде знания и да формира умения за работа с медиите.  

5. Да формира компетенции за вътрешни и външни комуникации, както и знания за 

организирането и подготовката на специални събития, пресконференция, брифинг. 

6. Да изгради умения за анализ на медийното отразяване, създаването на пресклипинг.  

7. Да формира презентационни умения, вкл. с използването на информационни 

технологии. 

8. Да формира компетенции за изработването на творчески бриф към PR-агенции.  

9. Да формира компетенции за изработване на различни типове текстове, съобразени с 

различните аудитории.  

Придобити компетентности:  

I. Административна компетентност 

1. Познаване и разбиране с прилагане на нормативната уредба за системата на 

предучилищното и училищното образование, държавните образователни стандарти, 

необходими за професионалното изпълнение на задълженията и отговорностите  

2. Познаване и прилагане на  ДОС за информацията и документите на институцията, 

реда и сроковете за приемане, създаване, водене, отчитане и унищожаването й  

3. Познаване и спазване законно установените норми, които имат отношение към 

професионалните права, задължения и трудовото му правоотношение. 

4. Познаване и прилагане на етичния кодекс за работа с деца и етичния кодекс на 

образователната общност.  

5. Познаване на правата на човека и детето, спазване на професионална етика, както и 

изискванията за конфиденциалност по отношение на деца/ученици. Постоянно 

обновяване и надграждане на знанията и уменията за общуване в организацията и 

извън нея.  
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Настоящото обучение запознава с компютърната графика като съвкупност от 

методи и средства за  създаване, преобразуване и възпроизвеждане на данни 

„в“, „или“ от графична форма на представяне с използване на компютърни 

системи.  Участниците я разпознават като изкуство и наука за предаване на 

информация чрез изображения, генерирани и представени чрез изчисления. 

Това изисква: 

 проектиране и конструиране на модели, които представят 

информацията посредством създаване и визуализация на изображения; 

 проектиране на устройства и техники, чрез които човек може да 

взаимодейства с изображението или модела; 

 създаване на техники за представяне на модела; 

 проектиране на начини за съхраняване на изображенията. 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 
 Основана цел на дисциплината е да подготвя учителите в: 

 Проектиране и конструиране на модели, посредством визуални 

изображения; 

 Проектиране на техники, чрез които човек може да взаимодейства с 

изображението; 

 Създаване на техники за представяне на модели; 

 Проектиране на начини за създаване на изображението.  

 да запознае учителите с някои основни методи на компютърната 

графика 

 да даде практически знания и умения чрез работа със специализирани 

софтуерни продукти. 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО 

Основни тематични направления: 

А) Базисни понятия в компютърната графика.  

Тема 1. Въведение в компютърната графика. Учителите се запознават с 

основните понятия в компютърната графика, решават се задачи.   

Тема  2. Основни понятия от аналитичната геометрия 

– припомнят се основни дефиниции от аналитичната 

геометрия, решават се задачи. 

Тема 3.  Двумерна графика  точки, линии многоъгълници – 

учителите се запознават с основните примитиви, които се използват в 

компютърната графика.  

Б) Работа в 3D графика   

Тема 1. Моделиране - описва процесът на формирането на някаква форма от 

обект. Двата най – често срещани източници на 3D модели са тези, които един 

художник или инженер прави някаква форма на компютър с някакъв 

инструмент 3D моделиране и модели сканирани на компютър от предмети в 

реалния свят. Моделите могат да бъдат получени процедурно или чрез 

физическа симулация. 

Тема 2.  Оформление и анимация.  Преди да се рендерират в изображение, 

обектите трябва предварително да са правилно разположени (поставени в 

сцена). Това определя пространствената връзка между обектите, включително 

разположение в 3D пространството и големината им. Под анимация в случая се 

има предвид състоянията, които приема даден обект в продължение на 

определено време (т.е. как се движи и трансформира с течение на времето). 

Популярни методи за целта включват keyframing, обратна кинематика и 

улавяне на движение. 

Тема 3.  Рендериране. Процесът на превръщането на една сцена в подходяща 

за рендериране форма включва също и 3D проекция, която дава възможност 

триизмерния обект да бъде разглеждан в две измерения. Рендирането 

превръща моделът в изображение или като симулира излъчване на светлина, за 

да се получат фотореалистични изображения, или като прилага стилове от 

изкуството както в не-фотореалистично рендиране.  

Тема 4. Разграничаване от 2D фотореалистична графика. Не всички 

компютърни графики се явяват като 3D са основани на рамковия модел. 2D 

компютърните графики с 3D фотореалистични ефекти често са постигани без 

рамково моделиране и понякога са незабележими във финалната форма. Някои 

графични софтуерни изкуства включват филтри, които могат да се прилагат 

към 2D графични вектори или 2D растерни графики на прозрачни слоеве. 



 

„МЕНИДЖЪР КОНСУЛТ„ ЕООД“  
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В настоящия курс учителите получават знания и усвояват практически умения 

за запознаването на учениците с видовете алгоритми, които се използват в 

информатиката. Цялата целева група получава компетентности за усвояване на  

различни техники на състезателното програмиране.  

Курсът ще бъде полезен за учителите и за подготовка на ученици за състезания 

по програмиране и алгоритми. 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

Основана цел на дисциплината е да подготвя учителите в: 

 Разглеждане на различните видове алгоритми; 

 Проектиране на техники, чрез които може да се програмира; 

 Създаване на техники за представяне на модели; 

 Програмиране на различни алгоритми с различна сложност.  

 Основни методи на програмирането 

 Да дадат практически знания и умения чрез работа със специализирани 

софтуерни продукти. 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

Основна форма е тренинг обучението с използване на тренинг-техники при 

които ще се анализират, проектират и конструират педагогически технологии 

за овладяване на понятия в програмирането. Приоритетно е използването на 

работата в малки групи и използването на 

различни алгоритми при програмирането.  

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

След обучението се очаква участниците да могат да: 

 създават програми на C++ и Java 

 да работят със сложни структури от данни 

 да управляват паметта на програмите 

 да използват стандартни компоненти за изграждане на програми с 

графичен интерфейс от библиотеките на Java или C++ 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО 

А) Базисни понятия в компютърната графика.  

 

Тема 1. Среди за програмиране, Езикът С++   

Тема  2. Основни понятия от програмирането . 

Тема 3.  Разклонени алгоритми. Условен оператор. Оператор за 

многовариантен избор. Оператори за цикли. 

 

Б) Работа с алгоритми    

Тема 1. Сортиране – ще се разгледат различни методи на сортиране 

като пряка селекция, сортиране чрез вмъкване и други.  

Тема 2.  Търсене   - ще се анализират алгоритмите  последователно 

търсене  и двоично търсене. 

Тема 3.  Рекурсия с връщане назад Ще се напишат програми за 

решаване на задачи по този метод.  

Тема 4. Разделяй и владей - ще се обясни метода на бързото сортиране. 
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ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

Основна цел на курса “Стратегии за формиране на икономически знания и в 

обучението по Технологии и предприемачество“ е да се осъвременят и 

разширят професионалните компетенции на учителите, свързани с познаване, 

класифициране и педагогическо интерпретиране на базисните икономически 

понятия, явления и закономерности, като се допълнят с умения за  реализиране 

на педагогически технологии съдържащи интерактивни техники за обучение. 

Поставя се акцент върху: 

 базисни знания по икономикс; 

 компетенции за ефективно реализиране на педагогически технологии 

за интегриране на икономически понятия в обучението по Технологии 

и предприемачество. 

 овладяване на стратегии за организиране и реализиране на  комплексни 

постановки на преподаване и учене (казуси, групова работа, ролеви 

игри, работа по проект и др.), за включване на учениците в 

разрешаване на житейски ситуации съдържащи икономически 

проблеми. 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО 

Основни тематични направления: 

А) Базисни понятия в икономическото образование.  

 

 

Тема 1. Икономиката като предмет на 

изучаване. Основни икономически понятия и 

категории. Съдържателни аспекти на 

икономическото образование в 

общообразователната подготовка.  

Тема  2. Особености на педагогическите технологии за овладяване на 

икономически знания. Подходи и модели за овладяване на икономически 

знания  – интегрирано, интерактивно и модулно обучение, учене чрез опит. 

Б) Икономическият проблем  

Тема 1. Недостигът като основен икономически проблем.  

Тема 2. Видове ресурси : природни, човешки, капиталови и предприемачески. 

Стоки и услуги.  

Тема 3. Проектиране на учебни модули с икономически понятия за 

интегрирането им в учебното съдържание по Технологии и предприемачество.  

В) Трите въпроса на икономиката  

Тема 1. “Какво?”, “Как?” и “За кого?” се произвеждат стоките и услугите.  

Тема 2. Производство, специализация и разделение на труда. 

Тема 3. Проектиране и реализиране на образователни ситуации и дейности за 

интегриране на икономическите понятия в обучението по Технологии и 

предприемачество. 

Г)  Пазарът 

Тема 1. Размяна и бартер на стоки и услуги. Пазар и цени.  

Тема 2. Парите като посредник при размяната. История. Функции. Банки. 

Кредит, депозит, лихва. 

Тема 3. Конкуренцията, като икономическо състезание между хората и 

фирмите. Ролята на правителството в пазарната икономика.  

Тема 4. Проектиране и реализиране на учебни модули с икономически понятия 

за интегрирането им в отделните обобщени теми по Технологии и 

предприемачество.  

Д) Семейна икономика 

Тема 1. Домакинство. Видове собственост.Семейното имущество. 

Съхраняване, запазване и увеличаване на семейното имущество. Личен принос.  

Тема 2. Бюджет. Видове (личен, семеен, фирмен). Доходи, разходи, дефицит. 
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Учебното съдържание и средствата за неговото реализиране са съобразени с 

изискванията за постигане на професионална квалификация, както и с 

тенденциите за усъвършенстване на образователния  процес на децата и 

учениците.  

Взети са в предвид новите държавни образователни стандарти и учебни 

програми за предучилищното и училищното обучение по Конструиране и 

технологии и Технологии и предприемачество. 

Овладените в курса на обучението компетенции ще дадат възможност на 

детските и начални  учители, да се ориентират в сложния и интересен свят на 

труда, техниката и технологиите.  

Обучението дава възможност да се отговори на повишените изисквания на 

обществото към практическата технико-технологична подготовка на 

учителите.  

В процеса на практическите занятия учителите ще овладеят и използват в 

професионалната си  дейност, специфичната терминология от областта на 

техниката и технологиите. Ще разширят и обогатят уменията си за 

конструиране и моделиране на модели и изделия от разнообразни материали и 

конструктивни елементи. Ще овладеят и прилагат съвременни  

организационни решения и работата в екип, при овладяването на  трудовата, 

техническата и технологичната дейност от децата и учениците.  

 

 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

Основна цел на курса “Конструктивно-

технически и технологични дейности за 

деца и ученици ” е да повиши ефективността 

на теоретическата и практическата подготовка на  учителите в областта на 

труда, техниката и технологиите.  

Поставя се акцент върху: 

 актуализиране, разширяване и усъвършенстване на уменията на 

учителите за работа с  

разнообразни конструкционни материали, инструменти, съвременни 

технологии и технически средства;   

 овладяване на стратегии за организиране и реализиране на  

разнообразни варианти на  

педагогически взаимодействия при овладяване на света на труда, техниката и 

технологиите от децата и учениците. 

 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

Основна форма на обучение е практическото  упражнение (практикум). 

Предвиждат се демонстрации на конструктивни решения и технологии, 

свързани с образователното съдържание по Конструиране и технологии в 

детската градина и Технологии и предприемачество в  началното училище. 

Учителите  самостоятелно проектират и изработват разнообразни изделия и 

модели на технически обекти, съобразени по сложност на конструкциите и 

технологичните процеси със съответната възрастова степен. Приоритетна 

форма в практикума ще бъде работата в екип. За ефективно и пълноценно 

участие в практикума, от учителите  се изисква съответната предварителна 

подготовка - теоретична (по посочените основни тематични направления) и 

осигуряване на материални ресурси (образци на изделия, материали, 

инструменти, нагледи и т.н.) 
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Тематичният обхват на съдържанието на курса е ориентиран към спецификата 

на изучаване, овладяване и осъществяване в професионалната дейност на 

детския учител, на специфична терминология от областта на икономикса. Ще 

се разширят и обогатят уменията за разработване и реализиране на 

педагогически технологии за интегриране на икономически понятия на 

пропедевтично ниво,  в образователния процес в детската градина.  

Обучението дава възможност да се отговори на повишените изисквания на 

обществото и основните нормативни документи за предучилищно възпитание 

и обучение, към практическата подготовка на учителите. Има конкретна 

насоченост към овладяване на частно-методическите аспекти на 

икономическото възпитание в детската градина.  

Тренингът е  съобразен с изискванията за постигане на професионална 

квалификация и с тенденциите за усъвършенстване на образователния  процес 

в предучилищна възраст. Взети са в предвид новите държавни образователни 

стандарти и учебни програми за предучилищно възпитание и обучение.  

Овладените в курса на обучението компетенции ще дадат възможност на 

учителите да се ориентират в сложния и интересен свят на икономиката, да се 

запознаят със съвременните тенденции за развитие на икономическите 

явления, процеси и закономерности, както и да усвоят базисни знания и 

умения за разрешаване на житейски ситуации съдържащи икономически 

проблеми.  

 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

Основна цел на курса „Интерактивни 

технологии за формиране на икономически 

понятия в предучилищна възраст“  е да се 

осъвременят и разширят професионалните компетенции на детските учители, 

свързани с познаване, класифициране и педагогическо интерпретиране на 

базисни икономически, явления, закономерности и понятия, като се допълнят с 

умения за  реализиране на педагогически технологии съдържащи интерактивни 

техники за обучение. 

Поставя се акцент върху: 

 базисните знания по икономикс; 

 компетенции за ефективно реализиране на педагогически технологии 

за интегриране на икономически понятия в образователно-

възпитателния процес в детската градина; 

 овладяване на стратегии за организиране и реализиране на  комплексни 

постановки на преподаване и учене (казуси, групова работа, ролеви 

игри, работа по проект и др.), за включване на децата от предучилищна 

възраст в разрешаване на житейски ситуации съдържащи 

икономически проблеми. 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

Формата на обучение е  частично-присъствена. Реализира се като  тренинг 

обучение с използване на тренинг-техники. Приоритетно е използването на 

работа в малки групи и разрешаване на икономически парадокси. В процеса на 

тренинг-обучението учителите ще овладеят и използват в професионалната си 

дейност варианти на модели на педагогически технологии за интегриране на 

икономически понятия в съдържанието на отделните образователни 

направления в детската градина. 

 Предвиждат се демонстрации на разработени в групите стратегии и 

технологии за интегриране на икономически понятия. За ефективно и 

пълноценно участие в тренинга, от учителите се изисква съответната 

предварителна подготовка- теоретична (по посочените тематични 

направления) и осигуряване на обучителни и материални ресурси (учебни 

помагала, дидактически материали, презентации, пособия, образци и др.)  
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В непринудена емоционална обстановка, използвайки играта като 

средство на физическото възпитание, педагозите ще се научат да 

реализират учебното съдържание и неговите двигателни еквиваленти – 

координационни и кондиционни способности в строго определена 

последователност и дозировка. Чрез тях ще могат да реализират целите 

и задачите , които се поставят както за определено занятие, така и за 

целия учебно-възпитателен процес по физическо възпитание и 

спорт.Овладяването на игровия метод на обучение ще осигури 

изключително предимство в работата им, в урочната и извънурочна 

дейност в различните степени на образователната система. 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА: Основна цел на курса „Подвижни и 

спротноподготвителни игри“ е да повиши ефективността на 

теоретичната и методико-практическа подготовка на учителите при 

реализиране на урочната и извънурочна дейност по физическо 

възпитание и спорт. Чрез игрите  да реализират в емоционална и 

непринудена обстановка както конкретните цели и задачи, така и 

глобални – за хармоничното развитие на ученика в образователната 

система по физическо възпитание спорт. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Практическото овладяване на голям набор 

от игри и методиката на тяхното преподаване, ще осигури на 

специалистите възможността за компетентно и ефективно реализиране 

на урочната и извънурочна дейност в различните възрастови групи на 

образователната система по физическо възпитание и спорт. 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Основна форма на 

обучение е теоретично и практическо  

упражняване. Предвиждат се демонстрации, 

свързани с образователното съдържание на урочните, 

извънурочни дейности и вариантите за реализирането им.  

Учителите  самостоятелно разработват уроци, или сценарии за 

спортни мероприятия. Работата в екип е приоритетна форма. 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРАКТИЧЕСКИТЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Основни тематични направления: 

А) Теория:1. Полифункционални възможности на подвижните игри. 

2. Организационно-методически основи на подвижните игри – подбор, 

подготовка, 

    реализиране. 

3. Подвижните игри в развитие на кондиционните и координационни 

способности. 

    Методика за регулиране на натоварването. 

4. Място, роля и значение на игрите в спортната подготовка. 

Б) Практика:1. Възможности за реализиране на учебното съдържание 

по Физическо възпитание и  спорт в игрова форма в различните степени 

на образователната система. Кога? Къде? Как? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


