
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Министър на образованието и науката

^ШГМ1Ш.2017Г.

На основание чл. 236, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 237, ал. 1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование и протокол № 3/ 06.01.2017 г. от заседание 

на комисията, съгласно Заповед № РД 09-2021/13.12.2016 г., на министъра на 

образованието и науката, за одобряване на програмите за обучение за повишаване 

квалификацията на педагогическите специалисти, приложени към подадените в 

Министерството на образованието и науката заявления от 01 ноември до 15 ноември 

2016 година

О Д О Б Р Я В А М

1. Програма за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти с 

наименование „ОБРАБОТКА НА ГРАФИЧНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ. СЪЗДАВАНЕ 

НА ФОТОКОЛАЖ“, представена от Мениджър Консулт ЕООД, със заявление 

с вх. № 1321-783/ 14.11.2016 г., УИН 61677975 съгласно Приложението.

2. Програмата по т. 1 да бъде вписана в информационния регистър на одобрените 

програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти от 

длъжностните лица от Министерство на образованието и науката, определени 

със Заповед № РД 09-2021/13.12.2016 г. на министъра на образованието и 

науката.



Заповедта да се съобщи на лицето по т. 1 в тридневен срок от издаването й. 

Заповедта може да бъде обжалвана пред Върховния административен съд в 14- 

дневен срок от съобщаването й.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 
И НАУКАТА:

/п /М
Вярно,

Началник отдел „Координация, деловодство и архив" 
Дирекция „Човешки ресурси 
и административно обслужване"

. Л- ■ . • • ' v /Красим
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"Мениджър Консулт“ ЕООД

ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

1. Наименование на програмата:

"ОБРАБОТКА НА ГРАФИЧНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ. СЪЗДАВАНЕ НА ФОТОКОЛАЖ

2. Програмата е насочена към:
Учители -  начален етап 
Учители-прогим назиален етап 
Учители -  гимназиален етап 
Ръководител направление И КТ

3. Анотация на програмата:

3.1. Кратко описание на програмата
Обучението прави обстоен преглед върху видовете графика, графични файлови формати, графични 
редактори.Базирано е върху изучаването на два софтуера за работа с графични изображения. Pamt.NET е 
много л е к 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.____________________________________ ______________________ _______

3.2. Цели на програмата
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___________ _________________________________________________________ ___

3.3. Методи на обучение
Методи Решаване на казуси. Работа по групи. Разработване на самостоятелни проекти.------------------------------

3.4. Индикатори за очаквани резултати
Индикатори за очакваните резултати от обучението-разработени проекти, съобразени стехническите и 
методическите изисквания с наличните ресурсни материали.____________________________________________

3.5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:
Мултимедийни презентации, ресурсни материали, наличие на компютър за всеки участник в обучението, 
софтуер на програмите - Paint.NET, Photo Collage Maker________ _______________________________________—

З.б. Съотношение между теоретична и практическа част:
Балансирано разпределение на теоретичната, практико-приложната и дискусионната част 1:3.1
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4. Компетентности, които ще бъдат придобити
Педагогическа
Организационна
Комуникативна

5. Форми на обучение:
Частично присъствена

6. Продължителност на обучението : 16

7. Брой квалификационни кредити : 1

8. Начин на завършване на обучението:
Защита на проект

9. Списък на обучителите*:

ЕГН Име Презиме Фамилия
1 7204133819 Камелия Милчова Шуманова

* Документите по реда нат. 2 от Заявлението - Приложение № 29 към чл. 90, ал. 1 от Наредба 12, са 
приложени отделно към Заявлението

10. Лице за контакт:

Име, презиме, фамилия: Камелия Шуманова 

Актуален адрес: 2700 Благоевград, ул. "Илинден" 26
о

Телефон: 0878304768

Адрес на електронна поща: kameliashumanova@abv.bg

10.1.2017 г.

mailto:kameliashumanova@abv.bg

