
Тематични направления на квалификационните курсове и тренинги 

 

Организация на образователната и на работната среда  

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

многостранните възможности за реализация и развитие на детската и 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. 

Целева група:  

Учители в детска градина и в начален етап на обучение 

 

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. 

Целева група:  

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

 

Методически аспекти на обучението в Началното училище (Методика на 

обучението по български език и литература, Методика на обучението по 

математика) 

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. 

Целева група:  

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

 

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.  

Целева група:  

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

 

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

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.  

Целева група 

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

психолози и педагогически съветници 

 

Интеграция на деца 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.  

Целева група:  

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

училищни психолози и педагогически съветници 

 

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.  

Целева група:  

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

 

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.  



Целева група:  

Учители в начален, прогимназиален и гимназиален етап 

 

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. 

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 ..." 

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.  

Целева група: 

Учители в професионални гимназии и в техникуми и специалисти от практиката  

 


