
 
 
 
 

Традиция – качество - опит 

КВАЛИФИКАЦИОННА ПРОГРАМА НА БСУ 
 

 

Предпоставки и основания за съвместна работа с педагогически 

специалисти 

Перманентно налагащите се промени в образователната система не винаги водят до 

качествени резултати. Причините за това състояние могат да се търсят в различни 

посоки. Най-основателна си остава незадоволителната подготовка и готовност на 

преките участници в промените. 

Иновациите в образователната система предполагат разработване на нови технологии 

за: организация на средата за възпитание и учене, взаимодействие с децата и 

учениците, взаимодействия с родителите, превенция на агресията и агресивното 

поведение, изграждане на ключови компетенции, дигитализация на процеса на 

възпитание и учене, интегриране на децата със СОП,  

 

Квалификационният процес преминава през следните етапи: 

Представяне на квалификационна програма за практически семинари по направления 

и тренинги за учители. 

Преминаване през квалификационен курс/тренинг с присъждане на квалификационни 

кредити. 

Мотивационни консултативни курсове за подготовка и преминаване на процедури за 

присъждане на ПКС. 

Презентиране на иновационни педагогически практики. 

Разпространяване на изведените иновационни педагогически практики в 

образователните институции. 

 

За кого се предназначени квалификационните курсове и тренинги? 

Детски, начални и прогимназиални учители, директори на детски градини,  училища и 

професионални гимназии, помощник-директори, главни учители, педагогически 

съветници и училищни психолози. 

 

Предимства  

Изцяло практическа насоченост на семинарите  

- лектори с дългогодишен опит и богата практика  

- актуалност и приложимост на знанията  

- иновативни методи и подходи  

- персонални консултации и полезни съвети  
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Провеждане на квалификационни курсове на място или в БСУ 

- Вие избирате темата, мястото и периода на провеждане  

- осигурявате обучение за целия педагогически персонал  

 

Практическите семинари, тренинги и курсове допринасят за:  

- развитие на ключовите компетенции  

- усъвършенстване на професионалните умения  

- подобряване на комуникацията с деца, ученици и родители  

- повишаване на качеството на обучението  

 

Тематични направления на квалификационните курсове и тренинги 

- Организация на образователната и работната среда  

- Дигитални технологии в обучението  

- Методически аспекти на обучението в Началното училище (Методика на 

обучението по български език и литература, Методика на обучението по математика) 

- Интерактивни форми и методи на обучение  

- Превенция и преодоляване на агресия и конфликти в детската градина/училище  

- Интеграция на деца със СОП и обучителни трудности  

- Работа в мултикултурна среда и реинтеграция на отпаднали ученици  

- Диагностика и психологическо консултиране 

- Тренинг програми  

- Придобиване на професионална квалификация „Учител по информатика и 

информационни технологии“ и „Учител по математика“ за специалисти, 

завършващи (завършили) специалностите в направленията Природни науки и 

Инженерни науки. 

- Курсове по специализиращи дисциплини – 5/8/12 клас 

 

Описание на направленията 

 

Организация на образователната и работната среда  

Взаимодействието "дете - среда" е гаранция за изразяване и осъществяване на 

многостранните възможности за реализация и развитие на учениковата личност. Става 

дума за:  

- гарантиране на познавателната, социалната и игровата страна на образователното 

пространство като среда за творчество и свобода на себеизразяване; 

- предоставяне на възможности за свободно приобщаване към света на приложното 

изкуство;  

- гаранции, които средата предоставя във връзка с двигателната активност. 
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Целева група:  

Учители в детска градина и начален етап на обучение 

 

Теми за обучение 

Организация на приобщаваща педагогическа среда 

Изработване на професионално портфолио на педагогическия специалист 

Как се пише педагогическа статия 

Създаване на връзки за ефективно взаимодействие „детска градина – училище – 

родители – социални партньори” 

Артпедагогически подходи за работа в ДГ и в НУ 

 

Дигитални технологии в обучението  

Важно условие за повишаване на качеството на обучението и развиването е 

използването на т.нар. дигитални технологии. Те подпомагат развитието на дигитални 

и комуникативни компетентности у учениците.  

Практическите обучения в това направление са фокусирани върху методически 

аспекти и насоки при работата с интерактивни устройства, софтуерни програми и 

компютърни терминални решения. 

Предимства за участниците:  

Участниците развиват и усъвършенстват комуникативните и дигиталните си умения. 

Учителите ще могат с помощта на високотехнологични устройства и приложения да 

подготвят и презентират уроци и различни тестове и задачи.  

Целева група:  

Учители в детска градина, начален, прогимназиален и гимназиален етап  

 

Теми за обучение 

Подготовка за създаване на електронни уроци  

Работа със системи за електронно обучение  

Онлайн ресурси за създаване на електронно съдържание  

Създаване на презентация - умения за презентиране.  

Облачни технологии в образованието. 

Презентационни умения за представяне на учебно съдържание 

 

Интерактивни форми и методи на обучение  

Прилагането на интерактивни форми и методи в обучението е иновационен подход, 

чиято цел е да формира и развива учениците като активни и критични граждани. 

Застъпените в това направление теми представят чрез практическо взаимодействие 

предимствата, възможностите и приложимостта на отделните интерактивни методи и 

техники в учебния процес.  
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Предимства за участниците:  

Участниците в обученията усъвършенстват своите организационни, комуникативни и 

презентационни умения, обогатяват обхвата на прилаганите образователни техники и 

ще повишат интереса на учениците към преподавания от тях учебен предмет.  

Целева група:  

Учители в детска градина, начален и прогимназиален етап 

 

Теми за обучение 

Иновативни стратегии за усъвършенстване на педагогическия процес  

Интерактивното обучение като иновационен подход в образованието  

Интерактивни техники за групова работа  

Проектно-базирано обучение  

Използване на игровия метод при запознаване на учениците от началното училище с 

природната и социална среда  

Иновативни методи за повишаване на качеството на преподаване чрез използване на 

информационни и комуникационни технологии 

 

Превенция и преодоляване на агресия и конфликти в детската 

градина/училище 

Проявите на агресивно поведение сред децата и учениците все по-често поставят на 

изпитание възможностите на учителите да изпълняват съвестно своите служебни 

задължения. Практическите обучения за учители са по теми, чийто основен фокус са 

различните механизми за справяне с агресията, агресивното поведение, овладяването 

на гнева и негативните емоции у децата и у учениците.  

Предимства за участниците:  

Участниците в обученията придобиват знания и умения за работа с агресивни 

деца/ученици и ще могат да прилагат конкретни техники за преодоляване и 

минимизиране на негативните поведенчески прояви на учениците.  

 

Целева група 

Учители в детска градина, начален, прогимназиален и гимназиален етап; училищни 

психолози и педагогически съветници 

 

Теми за обучение 

Разрешаване на конфликти в класната стая  

Управление на гнева и контрол на агресивното поведение  

Разпознаване и преодоляване на зависимости  

Ненасилствена комуникация в училище  

Агресията – форми и методи на противодействие  
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Интеграция на ученици със СОП и обучителни трудности  

Интеграцията на деца със специални образователни потребности се осъществява в 

рамките на подкрепата за личностното развитие на учениците. Целта е, чрез 

приобщаването им в масовото училище, тези ученици да развиват способностите и 

уменията си в подходяща, физическа, психологическа и социална среда. Темите от 

това направление са посветени на спецификата при работата с деца със СОП, 

различни методи и техники на преподаване за успешното им интегриране, както и на 

специфичните емоционални и поведенчески трудности, които срещат децата в процеса 

на обучение.  

Предимства за участниците:  

Участниците в обученията придобиват нови знания и умения за подобряване на 

работата си с деца със СОП. Развивайки компетентностите си в тази насока, учителите 

ще могат успешно да съдействат за приобщаването на тези ученици в общата 

ученическа среда.  

Целева група:  

Учители в детска градина, начален, прогимназиален и гимназиален етап; училищни 

психолози и педагогически съветници 

 

Теми за обучение 

Интеграция на деца със СОП  

Развитие и обучение на деца със синдром на Даун  

Развитие и обучение на деца с аутизъм  

Работа с деца с дислексия  

Работа с хиперактивни деца и деца с нарушена концентрация  

Работа с деца с обучителни трудности, емоционални и други проблеми в поведението  

Артпедагогика и арт-терапия за ученици със СОП 

 

Работа в мултикултурна среда и реинтеграция на отпаднали ученици  

Придобиването на интеркултурна компетентност и усвояването на специфични умения 

за работа с отпаднали ученици от социално слаби семейства се превърнаха в основно 

предизвикателство пред учителската колегия. В програмите на Академията са 

застъпени тематични обучения за развиване и усъвършенстване на подходите и 

методите за работа с деца-билингви и отпаднали ученици.  

Предимства за участниците:  

Участниците придобиват знания и социални умения за работа с деца – билингви и 

деца от социално слаби семейства, които ще им позволят успешно да разработват и 

прилагат мерки и методи за по-успешното им приобщаване в обществото.  

Целева група:  

Учители в детска градина, начален, прогимназиален и гимназиален етап 

 

Теми за обучение 

Подходи и методи за работа в мултикултурна среда  



 
 
 
 

Традиция – качество - опит 

Методика на обучението по Български език за деца – билингви  

Мултикултурно образование. Работа с родители  

Създаване на индивидуални учебни планове за отпаднали ученици  

Изработване на ученическо портфолио  

 

Методически аспекти на обучението – Началeн етап, Прогимназиален етап, 

Гимназиален етап 

Задачите на отделните методики на обучение са да представят възпитателното и 

практико-приложното значение на всеки учебен предмет, подбора и подреждането на 

учебното съдържание, да покажат начините за приложение на дидактическите и на 

общопедагогическите принципи и правила при обучението, конкретно за ефективното 

обучение по всеки отделен учебен предмет. 

Новите образователни проекции  насочват внимание към самостоятелната работа на 

учениците. В този смисъл са и така препоръчваните интерактивни методи, с които да 

се активизира дейността на учениците. Това е обусловено от възрастовите 

способности и помага не само за усвояването на знания, но и за провокиране на 

творчество от страна на подрастващите. 

Предимства за участниците: 

Участниците в обученията усъвършенстват своите методически, комуникативни и 

презентационни умения, обогатяват обхвата на прилаганите методи, подходи и 

образователни техники и ще повишат интереса на учениците към преподавания от тях 

учебен предмет.  

Целева група:  

Учители в начален етап, в прогимназиален етап и в гимназиален етап на обучение 

 

Теми за обучение 

Груповата работа в обучението по български език 

Интерактивни методи в обучението по български език 

Обучението по правопис 

Обучението по фонетика, морфология и лексикология 

Обучението по синтаксис 

Учебната задача в обучението по български език 

Четене с разбиране 

Новият правописен речник и основни нарушения на правописната норма – за всички 

учители, директори 

Подготовка на ученици от начален етап на обучение за участие в математически 

състезания  

Съвременни аналитични подходи при изучаване на българска литература - 

прогимназиална и гимназиална спепен. 

Иновативно изучаване на антична и западноевропейска литература в училище. 
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Тренинг програми 

Тренингите са специфичен вид обучения, които чрез изцяло практически преживявания 

усъвършенстват и надграждат знанията и уменията на участниците. Работата в малки 

групи, ролевите игри, упражненията и решаването на казуси способстват за 

формирането на групова култура и засилват доверието между отделните членове на 

екипа.  

Предимства за участниците:  

Участниците в тренинг обученията подобряват социалните и комуникативни си умения, 

чрез които ще могат да формират по-хуманистичен и толерантен подход в своята 

професионална дейност. Всеки учител ще има възможност да придобие реална 

представа за външния израз на индивидуалното си поведение, както и за 

преживяванията и опита на своите колеги.  

Целева група:  

Учители в начален, прогимназиален и гимназиален етап 

 

Теми за обучение 

Изграждане на екипи (Team Building)  

Повишаване на уменията за публично представяне  

Повишаване на комуникативните умения  

Повишаване на емоционалната интелигентност  

Повишаване на уменията за справяне със стреса  

Разрешаване на конфликти  

Интеркултурна комуникативна компетентност  

Невербална комуникация  

 

Придобиване на професионална квалификация „Учител по информатика 

и информационни технологии“ и „Учител по математика“  

Професионалната квалификация (ПК) е предназначена за хора със завършено висше 

образование, желаещи да получат учителска правоспособност по математика, 

информатика и информационни технологии или да придобият допълнителна 

професионална квалификация за учители с профилирана подготовка по информатика 

и ИТ. 

При успешно полагане на изпитите, обучаемите получават Свидетелство за 

професионална квалификация "Учител по ..." 

Предимства: 

Специалистите, завършили тези два курса за придобиване на професионална 

квалификация получават: 

  фундаментално-теоретични знания и необходимата подготовка, отговаряща на 

съвременните обществени реалности и тенденции; 

• педагогически, психологически и методологически знания и умения  за преподаване 

на математика и информатика в средното училище; 
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• нагласа и способности за професионално самоусъвършенстване, гъвкавост и 

мобилност за последваща професионална специализация.  

Получената квалификация дава възможност на завършилите за професионална 

реализация в областта на образованието – да работят като учители по математика и 

учители по  информатика и информационни технологии в средните училища. 

Целева група:  

специалисти, завършващи (завършили) специалностите в направленията Природни 

науки и Инженерни науки. 

 

Курсове по специализиращи дисциплини – 5/8 /12 клас  

Специализиращите курсове за допълнителна квалификация са подходяща за учители 

и специалисти, които  желаят да подобрят своите умения и знания в областта  на 

новите технологии и практики.  

Предимства: 

Участниците в обученията придобиват знания, умения и компетенции в областта на 

информационните и комуникационни технологии, имат възможност за работа със 

специализирани софтуерни продукти, получават достъп до специализирани 

лаборатории. 

Целева група: 

Учители в професионални гимназии и техникуми и специалисти от практиката  

 

Теми за обучение: 

Техническа безопасност; 

Електробезопасност; 

Пожарна безопасност; 

Борба с бедствия и аварии; 

Безопасност на газопреносни и петролопреносни системи; 

CAD/CAM – системи- Solid Edge  и  NX Unigraphics; 

Роботика; 

AUTOCAD; 

CISCO; 

Възобновяеми енергийни източници; 

Механика имашинни елементи; 

Задвижвания в индустрията; 

Компютърни архитектури; 

Компютърна диагностика; 

Програмируеми контролери; 

Оптични комуникации; 

Операционни системи; 

Технологични процеси при обработка на материали; 

Топлотехника; 

Хидравлични машини; 



 
 
 
 

Традиция – качество - опит 

Интелектуална собственост; 

Безопасност на движението. 

Програмиране; 

Бази от данни; 

Компютърни архитектури; 

Прилагане на Матлаб среда; 

Уеб програмиране  

 


