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ГОДИШЕН ДОКЛАД-АНАЛИЗ за дейността на НЦПКПС за 2020 г. 

През пандемичната 2020 година в Националния център 
за повишаване на квалификацията на педагогическите специа-
листи (НЦПКПС) бяха разработени и приложени поредица 
от целенасочени политики с ясноизмерими в количествено и 
качест вено отношение финални резултати: 

1. Развитие на НЦПКПС като дигитален иновационен 
цен тър за провеждане на квалификации от ХХI век – 
собствена функционираща платформа за онлайн обу-
че ния с функционалност, идентична на обучи тел ните 
плат форми на водещите университети у нас. 

2. Развитие на НЦПКПС като иновативно аналитично 
звено – разработени аналитични материали с емпи-
рична информация от получената обратна връзка на 
учи тели и директори, участвали в квалификационните 
курсове на Центъра през 2020 г.

3. Четири пъти повече обучени педагогически спе циа-
листи по НП „Квалификация“ през „сложната“ 2020 г., в 
срав нение със „умерената“ 2019 г. (3002 обу чени през 
2020 г., срещу 681 през 2019 г.).

В периода 20 януари 2020 г. – 22 декември 2020 г. Нацио-
налният център за повишаване на квалификацията на педа го-
ги ческите специалисти (НЦПКПС) реализира обучения по НП 
„Квалификация“ 2020 г., предоставяйки възможността на учи-
тели, директори и други педагогически специалисти да повишат 
своите компетентности съобразно професионалния си профил, 
личния си избор и стратегията за развитие на образователната 
инсти туция.
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ГОДИШЕН ДОКЛАД-АНАЛИЗ за дейността на НЦПКПС за 2020 г.

I. Проведени обучения по Национална програма 
„Квалификация“ 2020 г.

В качеството си на бенефициент по НП „Квалификация“ 
2020 г. НЦПКПС проведе поредица от квалификационни курсове, 
в които взеха участие общо 3002 педагогически специалисти 
от цялата страна, което е 4 пъти повече в сравнение с пока-
за телите, постигнати през предходната 2019 г.

Участниците в обученията повишиха своята квалификация 
по тематични направления, насочени към подобряване на качест-
вото и ефективността на образованието и обучението:

•	 Тематично направление 1 „Компетентностен подход и 
образователни резултати“. 
Мярка I – Формиране на ключови компетентности чрез 

организация и управление на образователния процес в образо-
ва телната институция, насочени към прилагане на нови учебни 
програми, по нови учебни предмети и др. 

Обучения на учители по история и цивилизация Х клас 
и по гражданско образование. 

Мярка II – Подкрепа за учители по учебни предмети от 
про фи лираната подготовка. 

Обучения на учители по профилиращи предмети. 

•	 Тематично направление 2 „Лидерство в образова нието“. 
Мярка I – Повишаване квалификацията на педагогически 

специалисти с ръководни функции. 
Обучения за директори и заместник-директори на 

обра зователни институции по актуални теми на управ ле-
нието на образованието.

В изпълнение на дейностите, заложени по тематично 
напра вление „Компетентностен подход и образователни 
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резул тати“, мярка I, НЦПКПС реализира обучения на учители, 
пре по даващи по учебните предмети „Гражданско образование“ 
и „Исто рия и цивилизации за 10 клас“.

Квалификацията на учители, преподаващи по новата учебна 
програма по история и цивилизации в 10 клас се осъ щест ви в 
периода от 20.01. до 28.02.2020 г. 

В квалификационните курсове взеха участие общо 238 учи -
тели от цялата страна, разпределени в 10 обучителни групи.

Обученията се проведоха в сградата на НЦПКПС, гр. Банкя, в 
рамките на 32 академични часа, в резултат на което участниците 
получиха удостоверениe за присъдени по 2 квалификационни 
кредита.

Квалификационните курсове се проведоха под ръко вод ст-
вото на доц. Даниел Вачков – директор на Института за исто-
ри чески изследвания на Българската академия на науките. В 
сфор ми ра ния от него преподавателски екип се включиха воде-
щи учени от различни университети в България: проф. Илия 
Илиев, проф. Рая Заимова, проф. Евгения Иванова, проф. Евелина 
Келбечева, проф. Красимира Табакова, доц. Михаил Груев, 
доц. Антоний Гълъбов, доц. Лъчезар Стоянов, гл.ас. д-р Никола 
Дюл геров, доц. Мариана Малинова. 

Основната цел на квалификационния курс е свързана с 
това, да бъдат разширени и задълбочени познанията на учи те-
лите, преподаващи по новата учебна програма, за най-значимите 
политически, обществени и културни явления в българската 
история. Участниците в квалификацията преминаха цялостно 
обу чение по национална история – от древността до наши дни, 
като един от основните акценти бе поставен върху взаи мо-
действието между различните народи и култури по българските 
земи в отделните периоди от националната ни история.

Историците изразиха своето мнение за ефективността на 
предлаганите курсове чрез въпросници, изготвени в електронен 
вид, като Google формуляри, предоставен линк за връзка и въз-
мож ност да попълнят формуляра онлайн.
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Сред анкетираните учители силно доминират жените 
(67,8%) срещу почти два пъти по-малко техни колеги – мъже 
(31,6%).

По отношение на възрастовата група на анкетираните учи-
тели съотношението е следното:

Възрастовата структура тук няма тенденция да е кон цен-
трирана в един или друг възрастов сегмент. Преоб ла да ват исто-
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риците между 46 и 55 години (39,1%) – те са натрупали доста-
тъчно преподавателски опит, но в същото време са отво рени към 
нови предизвикателства и имат нагласата да работят и по нови 
учебни програми. Всеки пети (25,3%) е в най-активния период 
от кариерата си – между 36 и 45 години, а други 19,5% са в най-
младата възрастова група – 25–35 години. За тях този обу чи-
те лен курс освен реализирана възможност за разширяване и 
актуализиране на собствените им знания, е и стъпка към тях-
ното кариерното развитие.

Анкетираните оцениха различни аспекти на процеса на обу
чение: от подбора на темите и лекторския екип до начина на пре-
по даване и практическата приложимост на наученото. Изка заха 
се мнения и за организацията на обучителния процес, вклю чи-
телно и за материалната база на НЦПКПС. Предоставена беше 
възможност да се отправят препоръки за още по-добро качество 
на обучението, бяха набелязани и теми за предстоящи обучения. 

Оценъчната скала на отговорите е във възходящ диа па зон 
от 1 до 6. Изчислената по тази скала средна оценка на анке ти ра-
ните по всички аспекти от обучителния курс над хвърля 5.

№ Оценявани аспекти на обучението
Средна 
оценка 

1–6

1. Обучителят използва интерактивни методи в процеса 
на обучението (дискусии, казуси, работа в групи и др.) 5,09

2. Обучителят използва компетентно съвременни 
информационни технологии в обучението 5,34

3. Обучителят предоставя актуална информация по 
темата 5,68

4. Обучителят умее да общува с аудиторията и търси 
обратна връзка 5,59

5. Актуалността и полезността на учебната програма 5,52

6. Организация на учебния процес 5,68
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7. Техническата обезпеченост на учебния процес 5,74

8. Обща оценка за качеството на обучението в НЦПКПС 5,43

Като цяло силно надделява мнението на учителите, които 
одобряват участието си в квалификационните курсове на 
про гра мата. Мненията им са подчертано положителни и 
масово се споделят от анкетираните. Доста от тях не само са 
оценили високо целия курс, но са се ангажирали и с пред ло-
жения как нещата да станат още по-добри и още по-полезни 
за кадрите от образователната сфера. С други думи, задачата 
на НЦПКПС да разшири знанията на учителите по история и 
да актуализира педагогическите им компетентности и техники 
на преподаване, може да се оцени като постигната на много 
високо ниво и обучително полезна.

Съвременната концепция за обучение по история и циви-
ли зации предопределя в голяма степен поведението на мла дите 
българи, особено когато става дума за тяхната ориентация, адап-
тация и реализация в обществото. Това е и причината за уси ле-
ната работа в тази посока, както показват и резултатите от анкет-
ното проучване.

Новият предмет „Гражданско образование“ е насочен 
към практическата ориентация на учениците за съвременната 
държава, за разделянето на властите и структурите, както и 
към тяхното осмисляне. Гражданското образование търси и 
по-високо развитие на гражданската среда в училище, която да 
бъде активен фактор за цялостното развитие на българското 
граж дан ско общество. Постигането на тази цел се реализира с 
включване на основни за гражданското образование теми за 
поли тиката и демокрацията, правата и отговорностите, иден-
тич ността и различията в обществото, властта и държавата, ико-
но миката и глобалните проблеми.

В периода от 24.08.2020 г. до 22.12.2020 г. НЦПКПС реа ли-
зира въвеждаща квалификация на 306 учители, пре по даващи 
гражданско образование, разпределени в 16 обу чи телни групи. 
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Предвид сложната епидемична обстановка обучението 
се проведе в частично присъствена форма, (8 ч. присъствена и 
8 ч. дистанционна форма), като през месец декември при съст-
ве ната форма се реализира синхронно, от разстояние, в елек-
тронна среда, с включени часове за самоподготовка (съг ласно 
обнародваната в ДВ, бр. 101, 27.11.2020 г. Наредба за изме не ние 
и допъл нение на Наредба № 15 от 2019 г.).

За участието си в обучението участниците получиха удо-
сто ве рениe, с коeто им беше присъден по един квалификационен 
кредит.

Водещите лектори на обучителния курс бяха проф. Пламен 
Макариев от СУ „Св. Климент Охридски“ и доц. Антоний Гълъбов – 
главен експертен сътрудник в Националния център за пар ла мен-
тарни изследвания, Народно събрание на Република България.

Програмата за обучение включваше основни понятия на 
мо дер ната държава, политическата култура и гражданското 
общес тво. В нея бяха представени ключови направления и шко-
ли в раз ви тието на европейската и международната практика по 
гражданско обра зо вание. Основната цел беше да повиши ком пе-
тент ността на учи телите за преподаване на учебното съдър жа-
ние, но и за него вото усъвършенстване в хода на развитието на 
съвременния поли тически процес в България.

Участниците в квалификационните курсове изразиха свое-
то мнение за ефективността на реализираните обучения чрез 
въпросник, изготвен в електронен вид като Google фор муляр.

Преобладаващата част от преминалите квали фи ка цион-
ните курсове дават много висока оценка както на обу чи те-
лите, така и на организацията на учебния процес, а също и 
на мате риал ната база на НЦПКПС.

В проучването взеха участие общо 147 учители – пре димно 
жени (75%) на възраст от 36–45 г., представители на средни 
училища и професионални гимназии.
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Обобщените средни оценки за качеството на обучението 
убедително разкриват впечатляващо висока удовлетвореност 
от всички негови аспекти. 

№ Оценявани аспекти на обучението
Средна 
оценка 

1–6

1. Обучителят използва интерактивни методи в процеса 
на обучението (дискусии, казуси, работа в групи и др.) 5,15

2. Обучителят използва компетентно съвременни 
информационни технологии в обучението 5,30

3. Обучителят предоставя актуална информация по 
темата 5,81

4. Обучителят умее да общува с аудиторията и търси 
обратна връзка 5,74

5. Организация на учебния процес 5,73

6. Техническата обезпеченост на учебния процес 5,70

7. Обща оценка за качеството на обучението в ЦПКПС 5,50
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Анкетираните посочват, че са останали удовлетворени 
от участието си в квалификационните форми и дават висока 
оценка на актуалността и полезността на учебната програма.

В резултат от участието си в обучението учителите из-
граж дат единен корпус от знания и компетентности не само за 
пре по даване на учебното съдържание, но и за неговото усъ вър-
шен ст ване в хода на развитието на съвременния политически 
про цес в България.

В изпълнение на дейностите на Национална програма 
„Квалификация“ 2020, заложени по тематично направление 
„Ком пе тентностен подход и образователни резултати“, мяр-
ка II, НЦПКПС реализира обучения на учители, които от учеб-
ната 2020/2021 година преподават по новите учебни про гра ми 
за про фи ли рана подготовка в 11 и 12 клас по следните про фи ли-
ращи предмети, съгласно Наредба № 7 от 11.08.2016 г.: музика, 
руски език, физика и астрономия, философия, информатика, 
био логия и здравно образование, химия и опазване на окол ната 
среда, информационни технологии, английски език, пред прие-
ма чество, математика, география и икономика, немски език, 
исто рия и цивилизации, италиански език, изобразително изкус-
тво и български език и литература.
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Квалификационните курсове по английски език, ита лиан-
ски език, немски език, руски език, география и икономика, мате-
ма тика и физика и астрономия се проведоха в изцяло при съст-
вена форма на обучение в сградата на НЦПКПС, като общият им 
хорариум е от 16 академични часа, удостоверяващ при до би ва-
нето на един квалификационен кредит.

Обученията по философия, химия и опазване на окол ната 
среда, биология и здравно образование, български език и лите-
ра тура, изобразително изкуство, информатика, инфор ма ционни 
технологии, история и цивилизации, пред прие ма чество, както 
и по музика, се реализираха в частично при съст вена форма на 
обучение, с общ хорариум от 16 академични часа (8 часа при съст-
вена и 8 часа дистанционна форма на обучение), екви валентен 
на един квалификационен кредит.

Следва да се отбележи, че в условията на пандемия част 
от присъствените обучения през месец декември 2020 г. – по 
история и цивилизации, английски език и информационни тех-
но логии, се проведоха синхронно, от разстояние, в електронна 
среда (съгласно обнародваната в ДВ, бр. 101, 27.11.2020 г. Наред-
ба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2019 г.).

За периода от 8.07. до 9.07.2020 г. НЦПКПС реализира в 
частично присъствена форма обучения на 62-ма педагогически 
специалисти по музика, разпределени в 4 обучителни групи. В 
резултат на обучението си участниците получиха удостоверениe, 
с коeто им беше присъден един квалификационен кредит.

Квалификационните курсове се проведоха под ръко водст-
вото на проф. Ганка Неделчева от НМА „Проф. Панчо Влади геров“, 
ас. Милка Толедова – Факултет „Музикална педа го гика“, АМТИИ – 
Пловдив, д-р Столина Добрева – дирек тор на НМУ „Любомир 
Пипков“ и г-жа Милена Захариева – пре по да вател до 2017 г. във 
Факултет „Музикална педагогика“, АМТИИ – Пловдив.

Целите на обучението по музика са насочени към развиване 
на компетентности по отношение на знания и умения, усвояване 
на стратегии за формиране на критерии за естетическа оценка 
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на заобикалящата ни мултикултурна интонационна среда, както 
и за прилагане на иновативни методи и форми в обучението, за 
да бъде развита творческата активност и да се повишат пости-
же нията на учениците.

В периода от 13.07. до 19.07.2020 г. в изцяло присъствена 
форма се проведоха обученията по руски език, в които се вклю-
чиха 39 педагогически специалисти, разпределени в 3 обу чи-
телни групи.

Програмата по руски език съдържа осем модула и е насо-
чена към усъвършенстване на професионалната езикова ком-
пе тен ция в областта на лингвистичната и методическата под-
го товка, повишаване на нивото на професионалната ква ли-
фи кация на учители по руски език, водещи занятия във втори 
гим на зиален етап на средната образователна степен с про фи-
ли рана подготовка, ниво В1 – B2 по Общата европейска езикова 
рамка. Акцентът пада върху ключовите компетентности, при ла-
га нето на чуждоезикови знания в реални ситуации от живота, 
раз ши ряването и обогатяването на основни знания и умения, 
свър зани с изграждането на езикова, социолингвистична, праг-
ма тична и междукултурна компетентност. Разгледаха се добри 
педа го гически практики, базиращи се на технологията “Flipped 
Classroom”, ролята на смесено обучение, включващо електронни 
образователни ресурси и строг контрол (face-to-face) от страна 
на преподавателя. 

Целите на програмата са: оказване на методическа помощ 
и подкрепа на учителите по руски език за провеждане на про-
фи лирана подготовка; предоставяне на електронни ресурси и 
библиография за провеждане на обучението, поради липсата на 
одобрени учебници за профилирана подготовка по руски език 
за ученицитe от 11 и 12 клас; споделяне на добри педагогически 
практики и изграждане на мрежа от учители, преподаващи про-
фи лиращи предмети.

Лекторите в този обучителен курс бяха д-р Диана Цотова 
от Лесотехническия университет, ст. преп. Олга Лазова от катед-
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ра „Чужди езици и приложна лингвистика“ – УНСС, и Мария 
Янкова – учител в 119 СУ „Акад. Михаил Арнаудов“.

Обученията по физика и астрономия се осъществиха в 
изцяло присъствена форма в периода от 13.07. до 19.07.2020 г. 
и приключиха с присъждането на един квалификационен кредит 
на 30 педагогически специалисти, разделени в 3 групи.

Лекторите, одобрени от УМС на НЦПКПС за този обучи-
те лен курс, бяха проф. дфн Виктор Иванов и доц. д-р Димитър 
Мърваков от Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, 
както и Иван Петков – директор на 73 СУ „Владислав Граматик“.

Целите на курса – усъвършенстване на професионалните 
знания, умения и компетентности на учителите по физика, насо-
чени към новите образователни изисквания за работа в експе-
ри ментална среда, за формиране на ключови компетентности 
на уче ниците, предвидено в учебната програма за профилирана 
подготовка, бяха сведени до решаване на следните задачи: актуа-
ли зиране на знанията по физика, свързани с преподаването на 
учебното съдържание; усъвършенстване на уменията за реша-
ване на количествени и качествени физични задачи върху учеб-
ния материал за 11 клас; усвояване на методи за работа с учеб-
ното съдържание за реализиране на компетентностния под ход 
в обучението по профилирана подготовка.

През месеците юли и август 2020 г., в рамките на периода 
15.07. – 21.08. 2020 г., в НЦПКПС бяха обучени 58 педагогически 
специалисти по предмета „Философия“ от профилираната под-
го товка. Обученията в четири групи се проведоха в час тично 
присъствена форма, с общ хорариум от 16 академични часа, за 
придобиване на един квалификационен кредит.

Лекторите, водещи обученията по философия, бяха 
д-р Евели на Иванова-Варджийска от Пловдивския университет 
„Паисий Хилендарски“, доц. д-р Анна Бешкова и доц. Райчо Пожар-
лиев от Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Основните цели на програмата бяха обучаемите да се запо-
знаят със същността и спецификата на профилираната под го-
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товка по философия за втори гимназиален етап; да овла деят 
нови методи на преподаване на учебното съдържание; да се 
запознаят с инструментите за развитие на ключовите и пре-
но симите компетентности на учениците за развитие на тех ния 
фило софичен стил на мислене, водещ до формиране на само-
стоя телност, критичност, креативност, систематичност и после-
до ва телност; да установят нагласи за постоянно развитие на 
клю чо вите и на преносимите компетентности.

Квалификационният курс по информатика се проведе 
в периода от 17.07. до 07.08.2020 г. в частично присъствена 
форма. Разпределени в шест групи, бяха обучени 90 педа го ги-
чески специалисти, които получиха по един квалифи кационен 
кредит.

Предложените лектори бяха от СУ „Св. Кл. Охридски“: проф. 
Светла Бойчева, доц. Николина Николова и доц. Елиза Стефанова. 
Обучението беше ориентирано към учебните програми по 
информатика за средното училище, профилирана подготовка. 
Чрез него учителите се запознаха с новите учебни програми и 
контекста, в който се очаква да се изучават, работейки в инте-
гри рана среда за програмиране с помощта на визуални средства. 
В процеса на работа се направи преход от опита и познанията им 
за работа с процедурен език за програмиране към концепциите 
на обектно-ориентираното програмиране. Работният език беше 
Java.

В рамките на периода 17.07. – 16.08.2020 г. в НЦПКПС, в 
частично присъствена форма, се реализираха обученията на 229 
педа го ги чески специалисти по биология и здравно обра зо-
вание, разпределени в 13 обучителни групи. 

Водещите преподаватели бяха ас. Виктория Георгиева 
Нечева и ас. Василка Крумова Кочева от СУ „Св. Климент Охридски“, 
а целите на курса: учителите да се запознаят със същността и 
спе ци фи ката на учебната програма за профилирана подготовка 
по био ло гия в 11 и 12 клас (втори гимназиален етап); да овла-
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деят зна ния, свързани с нови факти, методи и подходи в учеб-
ното съдър жа ние по биология в профилираната подготовка; да 
се запо знаят с инструменти за развитие у учениците на клю-
чо вите компетентности по природни науки, за креативност и 
интерактивност в образователния процес, за повишаване на 
мотивацията за учене, за създаване на положителни емоции, 
за позитивни педагогически взаимодействия, за развитие на 
уменията за учене.

Обученията по химия и опазване на околната среда се 
проведоха с общ хорариум от 16 академични часа, от 20.07. до 
24.07.2020 г., като в тях взеха участие 112 педагогически спе-
циа листи, разделени в седем групи.

В програмата бяха включени основни теми от учебното 
съдържание – теоретични основи на химията, както следва: 
квантовo-механични представи за строежа на електронната 
обвив ка; съвременни теории за формирането на химична връзка; 
природа, възникване и характеристики на междумолекулните 
взаимодействия; химична термодинамика; химична кинетика; 
раз твори; окислително-редукционни процеси; електрохимия.

Лекторите в този обучителен курс бяха: проф. Анела 
Иванова, проф. Адриана Тафрова-Григорова, доц. д-р. Галя Маджа-
рова, доц. Пенка Василева, доц. Боряна Донкова, гл. ас. Жасмина 
Петрова и ас. Марко Костадинов – СУ „Св. Кл. Охридски“.

Квалификационният курс по информационни техно ло-
гии с продължителност 16 академични часа, в частично при-
съст вена форма, се реализира в рамките на периода 28.07. – 
21.12.2020 г., като присъствените обучения през месец декември 
2020 г. бяха синхронни, от разстояние – в електронна среда, с 
включени часове за самоподготовка (съгласно обнародваната в 
ДВ, бр. 101, 27.11.2020 г. Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 15 от 2019 г.).

Обучени бяха 268 педагогически специалисти в 15 обу-
чителни групи, като водещите обучители бяха доц. Ангел 
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Илиев Ангелов и д-р Олег Димитров Константинов от СУ „Св. Кл. 
Охридски“.

Програмата представи в технологичен, организационен, 
съдържателен и методически план процеса на обучението по 
информационни технологии в профилираната подготовка – 
модул 1 „Обработка и анализ на данни“ и модул 2 „Мултимедия“. 
Чрез нея учителите се запознаха с новите учебни програми и 
кон текста, в който се очаква да се изучават.

За периода 27.07. – 21.12.2020 г. бяха обучени в при съст-
вена форма, включително и в синхронно обучение в електронна 
среда, и получиха по един квалификационен кредит 317 педа-
го гически специалисти по английски език, разпределени в 16 
групи.

Водените от проф. д-р Дияна Янкова и доц. д-р Светлана 
Димитрова-Гюзелева от Нов български университет, както и 
от д-р Иванка Сакарева от ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград, 
курсове имаха за цел да запознаят учителите със същността и 
спецификата на учебната програма за профилирана подготовка 
по английски език; да спомогнат за овладяване на знания и 
умения, свързани с методиката на провеждане на профилираната 
подготовка; да ги запознаят с инструменти за изграждането и 
разширяването на знанията и уменията по английски език у 
учениците, с цел постигане на комуникативна компетентност 
и развитие на ключови компетентности като повишаване на 
мотивацията за учене, автономно учене, самостоятелна работа, 
използване на мултимедия, електронно обучение, позитивни 
педагогически взаимодействия и др.

Обученията по изобразително изкуство се реализираха 
в периода 3.08. – 14.08.2020 г. в частично присъствена форма с 
общ хорариум от 16 академични часа. Бяха обучени 36 педа го-
ги чески специалисти в две обучителни групи.

Основните цели на програмата, представена от проф. 
д.изк.н. Бисер Дамянов – ПУ „П. Хилендарски“, доц. д-р Светослав 
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Косев – ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, и д-р Десислава Кралева – 
СМГ „П. Хилендарски“, гр. София, бяха обучаемите да бъдат 
въведени в съдържателните единици на учебната програма за 
про фи лирана подготовка по изобразително изкуство и да про-
учат възможностите за нейното прилагане; да се запознаят с 
моду лите, тяхното съдържание, области на компетентност, пара-
метри и учебно съдържание; да овладеят знания за работа с учеб-
ната програма и нейните компоненти; да коментират еле мен ти 
от учебната програма по отношение на училищното обу чение; 
да планират и подготвят уроци по изобразително изкуство, 
основани на определени теми от модулите.

В рамките на периода от 5.08.2020 г. до 28.08.2020 г. в 
частично присъствена форма на обучение, за придобиване на 
един квалификационен кредит, се проведоха обученията по бъл-
гарски език и литература за 134 педагогически спе циа листи, 
разделени в 8 групи.

Лекторите в този обучителен курс бяха: проф. дпн Адриана 
Емилова Симеонова-Дамянова, проф. Йовка Великова Тишева, 
проф. дфн Амелия Личева и доц. д-р Гергана Кирилова Дачева – 
СУ „Св. Климент Охридски“.

Обучителната програма представи целите и очакваните 
резултати от профилираната подготовка чрез изучаване на 
профилиращия учебен предмет „Български език и литература“, 
включен в профила „Хуманитарни науки“. Акцентира се върху 
начи ните и средствата за постигане на задълбочени за про фи-
ли ра щия предмет комплексни компетентности. В пред ход ните 
етапи от езиковото обучение, както и в рамките на задъл жи-
тел ната подготовка по български език във втория гимназиален 
етап се представят знания за елементите, изграждащи ези ко-
вата система, и се формират умения за употребата им спо ред 
критериите за нормативна правилност, стилистична умест ност, 
съобразена с регистъра и ситуацията на общуването. Инфор-
мацията за двата модула от профилираната подготовка от компо-
нента „Български език“ – „Езикът и обществото“ и „Езикови 
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употреби“, която беше представена в рамките на програмата, е 
ориентирана към надграждане на компетентностите, придобити 
в общообразователната подготовка, както и към задълбочаване 
на компетентности в областта на социолингвистиката, тексто-
линг вистиката и прагматиката. 

В периода от 10.08. до 20.08.2020 г., по предложение 
на Дирекция СПУО на МОН, НЦПКПС реализира обучения по 
предприемачество, в частично присъствена форма, в рам ките 
на 16 академични часа. Обучените 68 педагогически спе циа-
листи, разпределени в 4 групи, получиха удостоверения, с които 
им беше присъден по един квалификационен кредит.

Водещите лектори в този обучителен курс бяха д-р Свето-
слав Маноилов, Вера Петканчин, Апостол Дянков, Венета Куйова, 
Джулия Велинова, Кирилка Ангелова, Йоан Драгиев и Ивайло 
Вътовски от Джуниър Ачийвмънт, България (JA Bulgaria). 

Основната цел на програмата е да се усъвършенстват 
мето ди ческите и практическите умения на педагогическите 
спе циа листи и да се повиши тяхната цялостна подготовка за 
пре по даване на задължителните модули за профилирана под-
го товка по предприемачество в 11 и 12 клас. На тази основа 
се обо со бяват следните специфични цели: актуализиране и 
утвър жда ване информираността на педагогическите спе циа-
листи относно методическите и нормативните аспекти на пре-
по да ване на предприемачеството като профилиращ предмет; 
дис ку ти ране на алтернативи за резултатно разпределение на 
учеб ното време; представяне на съвременни и актуални въз-
мож ности за използване на иновативно учебно съдържание 
при пре по да ването на задължителните модули; осмисляне 
потен циала на избираемата и факултативната подготовка 
като въз мож ност за утвърждаване и упражняване на зна нията, 
уме нията и отношенията, формирани в резултат на обу че-
нието по задъл жи телните модули, включително и за текуща и 
допълваща подготовка за държавния зрелостен изпит; над граж-
дане на съществуващи и усвояване на нови уме ния, под ходи и 
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инструменти за смесено обучение и начини за него вото при ла-
гане, като най-резултатна алтернатива в условията на същест-
вуваща несигурност, относно начина на организация на обра-
зователния процес в условията на COVID-19 през пред стоя щата 
учебна година; овладяване на инструментариум за пре по даване 
на теоретични знания чрез конкретни практически обра зо ва-
телни инструменти.

Обученията по математика се проведоха от 17.08. до 
26.08.2020 г. в изцяло присъствена форма с общ хорариум от 16 
академични часа, в седем групи, като бяха обучени 129 педа го-
ги чески специалисти.

Целта на обучителната програма беше повишаване на педа-
го ги чес ката и дигиталната компетентност на специалистите, 
при до би ването на нови знания в областта на методиката на обу-
чение по темите от модул 1 „Геометрия“ и модул 2 „Eлементи на 
математическия анализ“ на учебната програма по математика 
във втори гимназиален етап (профилирана подготовка). 

Водещите лектори проф. Тони Чехларова, проф. Борислав 
Лазаров, доц. Станислав Харизанов, доц. д-р Емил Колев и ас. 
Мария Браухле от ИМИ – БАН предоставиха на обучаващите се 
компютърни модели със свободен достъп, демонстрационни 
манипулативи за обучението по стереометрия, информационен 
лист с формули, работни листове със задачи, чертежи и конструк-
ционни протоколи на динамични файлове.

Квалификационният курс по география и икономика се 
реа лизира в изцяло присъствена форма в рамките на 16 акаде-
мични часа от 21.08. до 18.11.2020 г.

В него взеха участие 155 педагогически специалисти, 
разпределени в 9 групи, за което получиха удостоверение за 
при съждане на един квалификационен кредит.

Лекторът гл. ас. д-р Георги Коцев от СУ „Св. Климент 
Охридски“, водещ този обучителен курс, насочи вниманието на 
обучаващите се учители към разкриване на основните научно-
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методически основи на преподаването на профилиращия учебен 
предмет „География и икономика“ в 11 и 12 клас. 

Курсът запозна със специфичните особености на новата 
нор ма тивна документация и ролята ѝ за постигане целите на 
образованието по география. Акцентира се на модела на обу че-
ние във втори гимназиален етап, целта на обучение, учебното 
съдър жание, процеса на обучение, контрола, както и на ресурсите 
за осъ щест вяване на обучението по география и икономика в 11 
и 12 клас. Специално внимание се отдели на мултимедийните 
технологии, като вариант за развитие на географската култура в 
условията на широко дигитализиращото се учебно съдържание.

От 24.08. до 30.08.2020 г. в НЦПКПС се организираха и 
про ве доха в изцяло присъствена форма с продължителност от 
16 академични часа обучения по немски език. Обучаващите се 
бяха обособени в четири групи, като общият им брой възлезе 
на 62 педагогически специалисти.

Лекторите представиха целите на учебната програма, 
съдър жа нието и учебните методи за постигане на очакваните 
резул тати в модули „Устно общуване“ и „Езикови практики“ за 
постигане на ниво В1 и В1.1. Представиха се учебни материали, 
похвати, дейности и сценарии, с чиято помощ се изграждат уме-
нията в областите на компетентност „Слушане с разбиране“ и 
„Гово рене“ във връзка с темите в учебната програма. 

Участниците бяха въведени в проблематиката на пис ме-
ното общуване, във формална и неформална комуникативна 
ситуа ция, като се акцентира върху текстовите жанрове и техните 
структури, предвидени за тази степен (писмо, есе, доклад, резюме, 
записки), както и върху уменията, свързани със създаването на 
този тип текст (извличане на съществена информация от текст 
или диаграма, статистика и др. и възпроизвеждането ѝ в текст; 
анализиране, аргументиране, оспорване на тези, структурирано 
излагане на лично мнение). С оглед на доминиращото общуване 
в интернет среда се тематизираха не само проблеми, свързани с 
текстоизграждането, но и с оформлението на текста и с ролята 
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на типо графските особености. Предвидените за тази степен тема-
тични акценти бяха: „Човекът и съвременният свят“ и „Човек и 
наука“ (свързани с подтемите, предвидени в учебната про грама 
за 11 и 12 клас).

Дискутираха се и се анализираха налични ресурси, отра зя-
ващи международния опит в преподаването на немски език, като 
чужд, в частта му за придобиване на писмена компетентност.

С метода брейнсторминг се обмени опит между участ-
ни ците и се систематизира наличният инструментариум, след 
което в практическата част преподавателите имаха възможност, 
в рамките на проектна дейност, да разработят самостоятелно 
подходящи учебни материали в сферата на писмената кому ни-
кация за езиковото ниво В2. 

Предложените от Учебно-методическия съвет на НЦПКПС 
лектори в този обучителен курс бяха: проф. д-р Людмила Цан-
кова Иванова от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и доц. Елена Савова 
от Нов български университет.

В периода от 24.08. до 10.12.2020 г. НЦПКПС организира 
и проведе в частично присъствена форма, с общ хорариум от 16 
академични часа, обучения по история и цивилизации. При-
съст вената форма на обучение се реализира синхронно, в елек-
тронна среда.

Разпределени в девет групи, бяха обучени 125 педа го ги-
чески специалисти, които получиха удостоверения за при съж-
дане на един квалификационен кредит.

Квалификационният курс беше за запознаване на учи те-
лите с основните характеристики и елементи на про гра мата за 
11 клас профилирано обучение по история и цивилизации. На 
него се обсъдиха различни теми от трите модула на учебната 
про грама и се очертаха механизмите за постигане на заложените 
умения и компетентности. Курсът очерта спецификите на обуче-
нието в профила и възможностите за работа в класна и извън-
класна форма, които предоставят учеб ниците и раз лич ните 
елек тронни и други помагала и обра зо вателни ресурси. Раз гле-
даха се оптималните способи за поднасяне на учебния материал, 
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с оглед постигане на очак ва ните резултати и успешното пред-
ста вяне на учениците на държавните зрелостни изпити по исто-
рия и цивилизации.

Лекторите, водещи обучителния курс, бяха проф. дин Илия 
Г. Илиев и доц. д-р Даниел Вачков от БАН. 

В периода 20.10. – 22.10.2020 г. в изцяло присъствена 
форма, с общ хорариум от 16 академични часа, за един ква ли фи-
ка ционен кредит, НЦПКПС проведе обученията по италиански 
език. Бяха обучени шест педагогически специалисти, съста-
вля ващи една обучителна група.

Лекторът, водещ квалификационния курс беше гл. ас. д-р 
Диана Върголомова от СУ „Св. Климент Охридски“.

Обучителната програма имаше за цел да се окаже мето ди-
ческа помощ на учителите за постигане разбиране на цялостните 
принципи и специфичното съдържание на учебните програми за 
про фи лирана подготовка, включително на методите и формите 
за оценяване на постиженията на учениците. Методическата 
помощ на учителите беше насочена и към създаване на прак ти-
чески умения за прилагането на програмите, чрез разработване 
на при мерни планове на уроци.

След приключване на обученията по профилиращите пред-
мети, участниците имаха възможността да попълнят онлайн 
анкетна карта и да изразят мнение за ефекта и ползата от реа-
ли зи раните в НЦПКПС квалификационни курсове. 

Средните оценки, дадени от обучените педагогически спе-
циа листи на база показателите на обученията по английски, 
немски, руски и италиански език, могат да се видят в следната 
таблица.
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№ Оценявани аспекти на 
обучението

Обуче ние 
на учи-
тели по 
англий-
ски език

Обуче ние 
на учи-
тели по 
немски 

език

Обуче-
ние на 

учи тели 
по руски 

език

Обуче ние 
на учи-
тели по 

ита лиан-
ски език

Средна оценка 1–6

1.

Обучителят използва 
интерактивни методи в 
процеса на обуче нието 
(диску сии, казуси,  
работа в групи и др.)

5,74 5,07 5,56 6

2.

Обучителят използва 
компетентно съвре-
менни инфор ма цион ни 
тех но ло гии в обуче-
нието

5,79 5,24 5,73 6

3.
Обучителят предо ставя 
актуална инфор мация 
по темата

5,75 5,37 5,65 6

4.

Обучителят умее да 
общува с аудиторията 
и търси обратна 
връзка

5,89 5,55 5,86 6

5.
Актуалността и полез-
ността на учебната 
програма

5,50 4,51 5,73 5,75

6. Организация на 
учебния процес 5,63 5,62 5,73 6

7. Техническата обезпе че-
ност на учебния процес 5,58 5,44 5,60 6

8.
Обща оценка за качест-
вото на обучението в 
НЦПКПС

5,49 5,17 5,47 5,75
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Оценъчната скала е във възходящ диапазон от 1 до 6.
Участниците оценяват високо, с оценка над 5, всички 

аспек ти от обучителния процес.
Особено високи са отзивите относно умението на обу-

чи теля да общува с аудиторията и търси обратна връзка, от-
носно актуалността и полезността на учебната програма, а 
също и относно организацията на учебния процес.

Що се касае до обратната връзка от квалификационните 
курсове по история и цивилизации, география и икономика, 
философия и български език и литература, може да се каже, 
че по достойнство са оценени организацията на учебния про цес, 
неговата техническа обезпеченост и предоставената акту ал-
на информация по темата.

№ Оценявани аспекти на 
обучението

Обуче ние 
на учи-
тели по 
история 
и циви-
ли зации

Обуче ние 
на учи-
тели по 
геогра-
фия и 

иконо-
мика

Обуче ние 
на учи-
тели по 
българ-
ски език 
и лите-
ратура

Обуче-
ние на 

учи тели 
по фило-

софия

Средна оценка 1–6

1.

Обучителят използва 
интерактивни методи 
в процеса на обуче ние-
то (дискусии, казуси, 
работа в групи и др.)

4,95 4,70 5,59 5,40

2.

Обучителят използва 
компетентно съвре-
менни информационни 
технологии в обуче-
нието

5,20 4,45 5,63 5,48
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3.
Обучителят предо ставя 
актуална инфор мация 
по темата

5,39 5,18 5,58 5,77

4.

Обучителят умее да 
общува с аудиторията 
и търси обратна 
връзка

5,51 5,68 5,81 5,68

5.
Актуалността и полез-
ността на учебната 
про грама

5,11 4,83 5,11 5,54

6. Организация на 
учебния процес 5,52 5,62 5,63 5,71

7. Техническата обезпе че -
ност на учебния процес 5,72 5,70 5,70 5,71

9.
Обща оценка за 
качеството на 
обучението в НЦПКПС

5,29 5,12 5,28 5,51

Мнението на обучените педагогически специалисти по 
мате матика, информатика и информационни технологии 
са подчертано положителни по отношение на компетентно 
използваните съвременни информационни технологии 
от пре подавателя, както и по отношение на общата оценка за 
качест вото на обучението в НЦПКПС.
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№ Оценявани аспекти на 
обучението

Обуче ние 
на учи-
тели по 
мате ма-

тика

Обуче ние 
на учи-
тели по 
инфор-
матика

Обуче ние 
на учи-
тели по 

инфор ма-
ционни 
техно-
логии

Средна оценка 1–6

1.

Обучителят използва интер-
активни методи в процеса на 
обучението (дискусии, казуси, 
работа в групи и др.)

5,15 5,33 5,21

2.

Обучителят използва 
компетентно съвременни 
информационни технологии в 
обучението

5,48 5,81 5,54

3. Обучителят предоставя акту-
ал на информация по темата 5,44 5,84 5,70

4.
Обучителят умее да общува с 
аудиторията и търси обратна 
връзка

5,54 5,54 5,57

5. Актуалността и полезността 
на учебната програма 4,94 5,30 5,45

6. Организация на учебния 
процес 5,56 5,66 5,51

7. Техническата обезпеченост на 
учебния процес 5,57 5,75 5,49

8. Обща оценка за качеството на 
обучението в НЦПКПС 5,20 5,45 5,32

При анализиране на обратната връзка на обучените педа-
го гически специалисти по биология и здравно обра зо ва ние, 
химия и опазване на околната среда и физика и астро но мия 
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може да се каже, че се наблюдава особена удовлет во ре ност 
от всички аспекти на обученията: използване на интер ак-
тивни методи в процеса на обучение, компетентно изпол з-
вани съвременни информационни технологии, предо ста вена 
актуална информация по темата, умение на обучителя да общува 
с ауди торията, актуалността и полезността на учебната про-
грама, техническата обезпеченост на учебния процес и др.

№ Оценявани аспекти на 
обучението

Обуче ние 
на учи-
тели по 

био логия 
и здравно 

образо-
вание

Обучение 
на 

учители 
по 

химия и 
опазване 

на 
околната 

среда

Обучение 
на 

учители 
по физика 

и астро-
номия

Средна оценка 1–6

1.

Обучителят използва интер-
активни методи в процеса на 
обучението (дискусии, казуси, 
работа в групи и др.)

4,88 5,28 5,50

2.

Обучителят използва компе-
тентно съвременни инфор-
ма ционни технологии в 
обучението

5,36 5,67 5,77

3. Обучителят предоставя акту-
ална информация по темата 5,44 5,67 5,83

4.
Обучителят умее да общува с 
аудиторията и търси обратна 
връзка

5,56 5,71 5,77

5. Актуалността и полезността 
на учебната програма 5,04 5,36 5,55
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6. Организация на учебния 
процес 5,43 5,67 5,88

7. Техническата обезпеченост на 
учебния процес 5,47 5,67 5,94

8. Обща оценка за качеството на 
обучението в НЦПКПС 5,04 5,52 5,61

Позицията на анкетираните педагози, преминали обуче-
нията по музика, изобразително изкуство и предприе ма-
чество, е особено позитивна що се касае до педагогическите 
уме ния и подходи на обучителя, подбора на актуална инфор ма-
ция по темата и цялостната оценка на организацията на ква ли-
фи кационния курс.

№ Оценявани аспекти на 
обучението

Обуче ние 
на учи-
тели по 
музика

Обуче-
ние на 

учители 
по изобра-

зително 
изкуство

Обуче-
ние на 

учители 
по 

предприе-
мачество

Средна оценка 1–6

1.

Обучителят използва 
интерактивни методи в 
процеса на обучението 
(дискусии, казуси, работа в 
групи и др.)

5,25 5,69 5,84

2.

Обучителят използва 
компе тентно съвременни 
информационни технологии в 
обучението

4,95 5,86 5,84

3. Обучителят предоставя акту-
ална информация по темата 5,40 5,69 5,77

4.
Обучителят умее да общува с 
аудиторията и търси обратна 
връзка

5,65 5,65 5,86
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5. Актуалността и полезността 
на учебната програма 5,00 5,73 5,68

6. Организация на учебния 
процес 5,30 5,60 5,81

7. Техническата обезпеченост на 
учебния процес 5,30 5,73 5,88

8. Обща оценка за качеството на 
обучението в НЦПКПС 4,80 5,39 5,65

Като цяло общата оценка на педагозите от организираните 
и проведени от НЦПКПС курсове по профилирана подготовка е 
висока. Обученията са оценени, като задълбочени, съдър жа-
телни и изключително полезни. 

В обратната връзка на обучените педагогически специа-
листи по отношение на конкретни теми, по които биха желали 
да вземат участие в бъдещи квалификационни курсове на 
НЦПКПС, се наблюдава тенденция към необходимост от обуче-
ния за подготовка на матури; работа с изоставащи ученици; 
креа тивност и интерактивни методи в преподаването на чужд 
език; проектно базирано обучение; работа в групи по време на 
учебния процес; обучения на деца със СОП; дискусионно пози-
цио ниране в интерпретирането на текстове; рефлексия и само-
рефлексия; профилирана подготовка в 12 клас през учебната 
2021/2022 г. и др.

Като резултат от реализираните в НЦПКПС обучения, се 
наблю дава заинтересованост на педагогическите специалисти 
към подобен род квалификационни курсове, отчита се потреб-
ността от тях в бъдещата професионална подготовка.

По тематично направление 2 „Лидерство в образо ва-
нието“, мярка I – Повишаване квалификацията на педа го-
гически специалисти с ръководни функции, Националният 
център за повишаване на квалификацията на педагогическите 
специалисти реализира обучения по следните теми:
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1. „Ролята на директора при прилагането на компе тент-
ностния подход в образователната институция“;

2. „Практическо обучение на новоназначени директори“;

3. „Създаване на електронно учебно съдържание за педа-
го гически специалисти по професионална подготовка“.

Квалификацията на педагогическите специалисти с ръко-
водни функции на тема: „Ролята на директора при прилагането 
на компетентностния подход в образователната институция“ се 
осъществи в периода от 12.02.2020 г. до 6.11.2020 г. 

 В квалификационните курсове взеха участие общо 253 
дирек тори на образователни институции от цялата страна, 
раз пре делени в 11 обучителни групи.

Водещите лектори бяха проф. дпн Дора Левтерова, проф. 
Галин Цоков от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ 
и доц. д-р Божидара Кривирадева и доц. д-р Йонка Петрова Пър-
ва нова от СУ „Св. Климент Охридски“.

Основният фокус на програмата е насочен към разкриване 
на основните характеристики на компетентностно базираното 
обра зо вание. Обсъдиха се същността и характеристиките на ком-
пе тент ност ния подход в обучението. Обучаваните се запознаха 
и с най-важните насоки при прилагане на компетентностния 
подход в съвременните образователни системи. Разгледа се 
интер акцията: компетентности – грамотност – международни 
изслед ва ния. Търсеха се релации между личностната компе-
тент ност и множествената компетентност на директора в педа-
го ги ческата и управленската дейност.

Педагогическите специалисти се запознаха с инстру мен-
тите за прилагане на компетентностния подход и промяната 
на училищната среда, насочена към развитие на ключовите 
компетентности за благополучието на училищната общност – 
креативност и интерактивност в образователния процес, пови-
ша ване на мотивацията за учене, създаване на положителни 
емо ции, позитивни педагогически взаимодействия, профе сио-



32

ГОДИШЕН ДОКЛАД-АНАЛИЗ за дейността на НЦПКПС за 2020 г.

нални ценности и смисъл, посрещане на уникалните потреб-
ности на всеки ученик, учител, родител.

Обученията се реализираха в изцяло присъствена форма 
в рамките на 16 академични часа, като за участието си в тях 
ръко вод ните кадри в образователната система получиха удо-
сто верение, с което им беше присъден по 1 квалификационен 
кредит.

След приключване на обучението, директорите бяха пока-
нени да вземат участие в онлайн допитване, споделяйки своите 
мне ния, оценки и препоръки за обучителния процес и неговите 
клю чови компоненти, посредством попълването на специално 
раз ра ботен за целта въпросник.

Директорите бяха особено доволни от различните 
аспекти на обучителния процес – от подбора на лекторския 
екип, от организацията на учебния процес, от техническата оси-
гу реност до начина на преподаване и практическата при ло жи-
мост на наученото.

№ Оценявани аспекти на обучението
Средна 
оценка 

1–6

1. Обучителят използва интерактивни методи в процеса 
на обучението (дискусии, казуси, работа в групи и др.) 5,67

2. Обучителят използва компетентно съвременни 
информационни технологии в обучението 5,70

3. Обучителят предоставя актуална информация по 
темата 5,70

4. Обучителят умее да общува с аудиторията и търси 
обратна връзка 5,83

5. Организация на учебния процес 5,84

6. Техническата обезпеченост на учебния процес 5,96

7. Обща оценка за качеството на обучението в НЦПКПС 5,58
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Анкетираните посочиха, че са останали особено доволни 
от участието си в квалификационните форми и дадоха висока 
оценка на актуалността и полезността на учебната програма. 

В периода от 28.09.2020 г. до 21.12.2020 г. НЦПКПС, съв-
местно със Синдиката на българските учители, Съюза на рабо то-
дателите в системата на народната просвета в България и Сдру-
жението на директорите в средното образование в Репу блика 
България, реализира практически обучения на ново наз начени 
директори.

Обученията се осъществиха в частично присъствена форма 
на обучение (8 присъствени и 8 дистанционни часа), като през 
месец декември присъствената форма се осъществи синхронно, 
от разстояние, в електронна среда.

В квалификационните курсове взеха участие 153 ново наз-
на чени директори от цялата страна.

Водещите лектори бяха д. ик. н. Янка Такева – Председател 
на Синдиката на българските учители (СБУ), Иван Кънчев – 
главен експерт в СБУ, Диян Стаматов – директор на 119 СУ „Ака д. 
Михаил Арнаудов“, гр. София, и председател на Съюза на рабо-
то дателите в системата на народната просвета в Република 
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България (СРСНПБ), Асен Александров – директор на 51 СУ 
„Елисавета Багряна“, гр. София и председател на Сдружението на 
директорите в средното образование в Република България, и 
Надежда Николчева – директор на 31 СУЧЕМ „Ив. Вазов“, гр. София, 
от 1998 до август 2020 г., и бивш председател на СРСНПБ.

 Основна цел на практическото обучение беше да запознае 
директорите на образователни институции с различни прак-
ти чески казуси и да повиши знанията, уменията и ком петент-
ностите им за трудовоправните въпроси в системата на обра-
зо ванието, като: колективното трудово договаряне, социалния 
диалог, трудовоправни въпроси, финансирането на училищата, 
позитивната комуникация с участниците в образователния 
процес и т.н.

След приключване на обучението, новоназначените дирек-
тори имаха възможността да споделят своето мнение по раз-
лич ни аспекти от квалификационния курс – за актуалността и 
полез ността на учебната програма, за обучителните подходи и 
качест вата на преподавателските екипи, за организацията на 
кур со вете, за материалната база на Центъра. Те направиха това 
чрез спе циално разработен въпросник за онлайн допитване.

Участниците в проучването са предимно жени (81,9%), на 
възраст 46-55 г. (45,8%) 
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Обобщените средни оценки за ефективността и качест-
вото на практическото обучение убедително разкриват впечат-
ля ващо висока удовлетвореност от всички негови аспекти.

№ Оценявани аспекти на обучението
Средна 
оценка 

1–6

1. Обучителят използва интерактивни методи в процеса 
на обучението (дискусии, казуси, работа в групи и др.) 5,52

2. Обучителят използва компетентно съвременни 
информационни технологии в обучението 5,56

3. Обучителят предоставя актуална информация по 
темата 5,80

4. Обучителят умее да общува с аудиторията и търси 
обратна връзка 5,76

5. Актуалността и полезността на учебната 
програма 5,69

6. Организация на учебния процес 5,67

7. Техническата обезпеченост на учебния процес 5,57

8. Обща оценка за качеството на обучението в НЦПКПС 5,46

Проведените обучения по програмата предоставиха въз-
мож ност на ръководителите на образователни институции да 
получат информация за социалния диалог и социалното парт-
ньорство, като основа за управлението на образователната 
инсти туция, за действащите нормативни документи, обез пе-
чаващи дейността на образователната институция, при ло же-
нието на колективния трудов договор от 26.11.2020 г. и други 
приоритетни области, необходими за обогатяване на про фе сио-
налните им умения и актуализиране на научните знания и ком-
пе тентности.

През месец декември 2020 г. НЦПКПС в партньорство с 
дирекция „Професионално образование и обучение“ на МОН, 
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проведе обучителен курс за педагогически специалисти с ръко-
водни функции на тема: „Създаване на електронно учебно 
съдър жание за педагогически специалисти по профе сио-
нална подготовка“.

Квалификационните курсове се реализираха в периода 
15.12. – 21.12.2020 г. чрез синхронно обучение от разстояние 
в електронна среда.

Съгласно изменение и допълнение на Наредба № 15, 
обн. ДВ, бр. 101/27.11.2020 г., обученията се осъществиха в рам-
ките на 16 академични часа, проведени изцяло в онлайн среда, 
с включени часове за самоподготовка. В тях взеха учас тие 132 
директори на професионални гимназии, раз пре де лени в 6 
обучителни групи.

Водещите лектори бяха доц. д-р Ивайло Ста ри братов – 
ПУ „Паисий Хилендарски“, и Борис Михаилов Михайлов – Дирек-
тор обучения, ОРАК Инженеринг, гр. Пловдив.

Програмата за обучение беше насочена към запознаване 
с основите принципи на дигитализация в обучението, както и 
с въз мож ностите и недостатъците на дигитализацията. Раз гле-
даха се различните видове подходи при обучение чрез диги тални 
инструменти, системите за управление на учебното съдър жание 
и Виртуалната класна стая, като основни елементи при осъ щест-
вяването на обучението.

Директорите на професионални гимназии споделиха своите 
виждания за ефективността на предлаганите курсове чрез въп-
рос ници, изготвени в електронен вид като Google фор му ляри, 
предоставен линк за връзка и възможност да попълнят анкет-
ната карта онлайн.

По възходяща шестобална скала, те оцениха обучителния 
процес и поставиха високи средни оценки на удовлетвореност 
от всички негови аспекти.
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№ Оценявани аспекти на обучението
Средна 
оценка 

1- 6

1. Обучителят използва интерактивни методи в процеса 
на обучението (дискусии, казуси, работа в групи и др.) 5,57

2. Обучителят използва компетентно съвременни 
информационни технологии в обучението 5,77

3. Обучителят предоставя актуална информация по 
темата 5,76

4. Обучителят умее да общува с аудиторията и търси 
обратна връзка 5,70

5. Актуалността и полезността на учебната програма 5,55

6. Организация на учебния процес 5,34

7. Техническата обезпеченост на учебния процес 5,42

8. Обща оценка за качеството на обучението в НЦПКПС 5,47

Квалификационните курсове по обучителната програма 
предоставиха възможност на директорите на професионални 
гимназии да се подготвят за новите предизвикателства на диги-
та ли за цията и поставиха основите на бъдещите необходимости 
от развитие на всяко училище в сферата на дигитализацията на 
административните и учебните процеси. 
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II. Други дейности, реализирани от НЦПКПС през 
2020 г.

1. Проведени 19 уебинара и обучени повече от 880 учители 
и директори от цялата страна, по теми, свързани с 
използ ването на ИКТ в образованието.

2. Проведени методически съвещания с 316 експерти от 
МОН и РУО.

3. Проведено изнесено обучение на 30 учители на тема: 
„Климатът и аз. Пестене на енергия в детските градини“.

4. Превръщане на НЦПКПС в дигитален център за про веж-
дане на онлайн квалификации, посредством инте гри ра-
нето на функционираща платформа за онлайн обу че ния 
на собствен сървър на Центъра.

5. Утвърждаване на НЦПКПС като иновативно аналитично 
звено. Разработени аналитични материали с емпирична 
инфор мация от получената обратна връзка от учители 
и дирек тори, участвали в квалификационните курсове 
на Центъра.

6. Проведени работни срещи и съвместни мероприятия 
с водещи НПО в сферата на образованието, социални 
партньори, директори на образователни институции, 
водещи учени, и др.

7. Представяне дейността на НЦПКПС пред национални 
форуми на СБУ, СРСНПБ, СДСОРБ и СУ „Св. Климент 
Охридски“.

В качеството си на специализирана институция в сис те-
мата на предучилищното и училищното образование, НЦПКПС 
формира и изпълнява политиките на МОН, по отно ше ние на 
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пови шаване и поддържане на квалификацията на педа го ги чес-
ките специалисти.

Пандемичната 2020 г. показа необходимостта от пред-
прие мане на съществени промени в образователната ни сис-
тема, които през следващите няколко години значително ще 
про ме нят и представата ни за процесите на възпитание и обу-
че ние в национален мащаб.

Съвременната ситуация на глобална пандемия наложи и 
необходимостта от експресна дигитализация на обра зо ва-
телната система, и най-вече на дейностите, свързани с препо-
даване, учене и последваща квалификация. 

Педагогическите специалисти се сблъскаха с редица клю-
чови предизвикателства – преподаване изцяло в онлайн среда; 
разработване и използване на дигитално учебно съдър жание; и 
не на последно място, надграждане на лични зна ния и умения, 
изцяло в дигитална среда. Съвременните инфор ма ционни 
техно логии се превърнаха в неразделна и все по-важна част от 
достъпа до качествено образование в нашата страна.

В контекста на обявеното извънредно положение у нас 
през месец март 2020 г. (вследствие на епидемията от COVID-19), 
екипът на НЦПКПС насочи своите усилия към апробация на 
най-подходящите обучителни платформи за осъществяването 
на онлайн квалификации. 

С креативност и много последователност успяхме да напра-
вим така, че считано от 25 март 2020 г., НЦПКПС да разполага 
със собствена функционираща платформа за онлайн обу-
че ния, използвана успешно и от водещите университети у нас. 
Платформата е интегрирана на собствен сървър на Центъра, 
което ни предоставя възможност да провеждаме само стоя-
телни квалификационни курсове, изцяло във виртуална 
среда, през следващите минимум 10 години. 

Оценка за общественото признание за рабо тата на НЦПКПС 
през 2020 г. е и полученото отличие в нацио нал ната кла сация 
„40 до 40“ на Дарик Радио.
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ГОДИШЕН ДОКЛАД-АНАЛИЗ за дейността на НЦПКПС за 2020 г.

Благодарим на педагогическите специалисти, които в 
труден период показаха, че имат сили, желание и воля да развият 
и надграждат своите компетентности, избирайки нашите пред-
ло жения за квалификация.

Благодарим на Министерството на образованието и 
нау ката за подкрепата, която ни оказа, предоставяйки ни въз-
мож ността да бъдем гъвкави, иновативни и активно рабо тещи 
във всякакви условия, за да можем да развиваме успешно нала-
ганите от нас модерни форми за повишаване и под дър жане 
на квалификацията на педагогическите спе циа листи.

ДИМИТЪР АСЕНОВ
ДИРЕКТОР НЦПКПС

25.01.2021 г.
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