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ГОДИШЕН ДОКЛАД - АНАЛИЗ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНИЯ ПЛАН 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА НЦПКПС ЗА 2022 ГОДИНА 
 

 През изминалата 2022 г. в Националния център за повишаване на 

квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) бяха разработени и 

приложени поредица от целенасочени политики, с ясно измерими в количествено и 

качествено отношение финални резултати: 

1. Шест пъти повече обучени педагогически специалисти през 

„пандемичната“ 2022 г., в сравнение със „спокойната“ 2019 г. (4 543 

обучени през 2022 г. срещу 681 през 2019 г.); 

2. Продължаващо утвърждаване на НЦПКПС като дигитален център за 

онлайн квалификации – посредством собствена платформа за онлайн 

обучения, с идентична функционалност на обучителните платформи, на 

водещите университети у нас; 

3. Продължаващо утвърждаване на НЦПКПС като иновативно 

аналитично звено - разработени аналитични материали с емпирична 

информация от получената обратна връзка от учители и директори, 

участвали в квалификационните курсове на Центъра през 2022 г. 

В рамките на периода февруари 2022 г. – декември 2022 г., НЦПКПС 

реализира обучения по НП „Мотивирани учители и квалификация“ и проект „Подкрепа 

за приобщаващо образование“, по дейности и тематични направления, имащи за цел да 

усъвършенстват компетентностите на педагогическите специалисти, съобразно 

професионалния им профил, личен избор и стратегия за развитие на образователната 

институция. 

НЦПКПС изпълнява националните цели и приоритети, свързани с 

квалификацията и кариерното развитие на педагогическите специалисти, както и 

координира и провежда квалификационни форми за директори, заместник-директори, 

педагогически съветници, психолози, учители и други педагогически специалисти. 
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I. Проведени обучения по Национална програма „Мотивирани 

учители и квалификация“ 2022 г. 

 

В качеството си на бенефициент по Модул 4. на НП „Мотивирани учители и 

квалификация“, НЦПКПС проведе поредица от квалификационни курсове, в които 

взеха участие близо 3 200 педагогически специалисти, от които повече от 1100 

директори от цялата страна.  

Реализираните дейности бяха съобразени с анализа на потребностите от 

обучения, по отношение преподаването на ново учебно съдържание, по профилиращи 

предмети и др. Специално място бе отделено на лидерството в образованието и на 

продължаващата квалификация на педагогически специалисти, психолози и 

педагогически съветници.  
 

ДЕЙНОСТ 1: „Продължаваща квалификация за учители за развитие на 

професионални компетентности, насочени към компетентностния подход и 

постигане на образователни резултати“ 

 

Тематично направление 1.1: „Обучения за иновативни методи и подходи за 

преподаване на учебното съдържание във втори гимназиален етап по 

общообразователни учебни предмети - профилирана подготовка - XI и XII клас“. 

1. „Профилирана подготовка по история и цивилизации в XI и XII клас“; 

2. „Профилирана подготовка по информатика в XI и XII клас“; 

3. „Профилирана подготовка по предприемачество в XI и XII клас“; 

4. „Профилирана подготовка по български език и литература в XI и XII клас“;  

5. „Профилирана подготовка по информационни технологии в XI и XII клас“; 

6. „Профилирана подготовка по химия и опазване на околната среда в XI и XII 

клас“; 

7. „Профилирана подготовка по математика в XI и XII клас“; 

8. „Профилирана подготовка по биология и здравно образование в XI и XII клас“; 

9. „Профилирана подготовка по география и икономика в XI и XII клас“. 
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Тематично направление 1.4: „Обучения за съвременни методи и подходи за 

развитие на логическо, творческо и критично мислене у учениците“ 

1. „Контрол на професионалния стрес. Съвременни методи и подходи за развитие 

на логическо, творческо и критично мислене в учениците“. 

Тематично направление 1.5: „Обучения за подкрепа на професионалното 

развитие на педагогически специалисти без опит в професията (наставничество)“ 

1. „Наставничество на младите учители. Приобщаване, професионално израстване 

и кариерно развитие“ . 
 

Тематично направление 1.6: „Обучения за учители по професионална 

подготовка за разработване и апробиране на тестове за провеждане на задължителен 

държавен изпит за придобиване на професионална квалификация“ 

1. „Разработване на тестове за провеждане на задължителен държавен изпит, за 

придобиване на професионална квалификация“. 
 

 

ДЕЙНОСТ 2: „Продължаваща квалификация за учители и други педагогически 

специалисти за развитие на професионални компетентности за възпитание и 

ценности, поддържане на образователна среда, която да оказва подкрепа за 

подобряване на резултатите на децата и учениците“ 

Тематично направление 2.1: „Обучения за повишаване капацитета на 

педагогически специалисти по превенция и интервенция на агресията и насилието в 

училище/ в интернет“ 

1. „Практически умения за преодоляване на агресията и насилието в училище. 

Съвременни модели за комуникация с родители“. 
 

Тематично направление 2.2: „Обучения за педагогически специалисти за 

работа в екип и подкрепа за изграждане на приобщаваща среда в образователните 

институции“. 

1. „Методи и подходи за работа с деца в риск“. 
 

Тематично направление 2.3: „Обучения за прилагане на проектно базирано 

обучение и създаване на професионална учебна общност в образователната 

институция“ 

1. „Проектиране и проектно-базиран метод в STEM“. 
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ДЕЙНОСТ 3: „Продължаваща квалификация за педагогически специалисти с 

управленски функции за повишаване на компетентностите за управление на 

образователните институции, лидерство в образованието за ефективна комуникация 

на училищните дейности и координация на педагогическите екипи“. 

Тематично направление 3.1: „Управление на образователната институция в 

условията на криза“ 

1. „Управление на образователната институция в условията на криза - практически 

обучения“. 
 

Тематично направление 3.3: „Обучения за създаване на лидерски умения и 

повишаване на управленските компетентности“ 

1. „Ролята на директора при прилагането на компетентностния подход в 

образователната институция“  

2. „Мотивация. Екипност. Лидерство. Контрол на професионалния стрес в 

управлението на образователната институция“  

3. „Атестацията като процес на оценяване - критерии, индикатори, области на 

атестиране“. 

 

II. Проведени обучения по проект „Подкрепа за приобщаващо 

образование“ 

НЦПКПС проведе присъствени и онлайн обучения на 1 375 педагогически 

специалисти, разпределени в 150 обучителни групи по отделни поддейности на 

проект „Подкрепа за приобщаващо образование“, финансиран от ОП „Наука и 

образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Целевата група на участниците в квалификационните курсове включваше, както 

учители – начален етап, учители – прогимназиален етап, учители – гимназиален етап, 

така и педагогически съветници, психолози, логопеди, рехабилитатори, ресурсни 

учители, педагогически специалисти от детските градини, училищата и ЦПЛР, 

специалисти – логопеди и др. 
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Поддейност 3.6: „Обучения за работа с родители в процеса на приобщаващото 

образование, включително за превенция на насилието и агресията, и за създаване на 

сигурна училищна среда в училищата чрез промяна на нагласите на педагогическите 

специалисти и непедагогическия персонал за начините и подходите за преодоляването 

им и др.“. 

Поддейност 3.7: „Прилагане на цялостна училищна програма за сигурна 

училищна среда и превенция на насилието и тормоза в училищата, за утвърждаване на 

позитивната дисциплина и прилагане на подходи за мотивация и преодоляване на 

проблемното поведение“. 

Поддейност 3.2: „Обучения за прилагане на инструмент за идентифициране на 

маркери на риск при деца и ученици и за определяне на възможности за предоставяне 

на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в риск“. 

Поддейност 3.4: „Обучения за работа с дете и ученик по конкретен случай, за 

определяне на нивата на допълнителна подкрепа и за предоставяне на допълнителна 

подкрепа, за прилагане на стандарти в логопедичната работа“. 

Поддейност 3.5: „Обучения на педагогически специалисти за диференциране и 

адаптиране на учебното съдържание и за методи на обучение, съобразени с 

индивидуалните потребности на децата и учениците, на които се предоставя 

допълнителна подкрепа, за оценяване на текущия и годишния напредък от обучението 

на децата и учениците, както и за съвместна работа в групата/ в класната стая между 

ресурсните учители, другите педагогически специалисти и помощниците на учителя“. 
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В изпълнение на МОДУЛ 4, ДЕЙНОСТ 3. на НП „Мотивирани учители и 

квалификация“, Тематично направление 3.1, НЦПКПС реализира квалификационен 

курс, на тема: „Управление на образователната институция в условията на криза“, 

с целева група директори и заместник-директори на образователни институции. 

Обученията се реализираха в рамките на периода 27 април - 04 август 2022 г., и 

в тях взеха участие 536 директори на образователни институции, разпределени в             

30 обучителни групи.  

Квалификационните курсове се проведоха в частично присъствена форма на 

обучение, с общ хорариум от 16 академични часа (8 часа самостоятелна работа и 8 часа 

присъствено обучение). Като за своето участие, ръководителите на образователни 

институции получиха удостоверениe, с присъден  1 квалификационен кредит. 

Водещи лектори на обученията бяха: проф. д-р Матилда Александрова и доц. 

д-р Александър Христов - преподаватели в УНСС. 

Обучителната програма бе насочена към повишаване знанията, уменията и 

компетенциите на ръководния състав на образователните институции, в областта на 

кризисния мениджмънт; управленските процеси; лидерството; вземането на 

управленски решения и комуникациите, в условията на криза. 

Във фокуса на програмата се разгледаха: глобалната образователна криза, 

справяне с последиците от пандемичната криза, управлението на риска в кризисни 

условия и кризисния PR – включително и работа с медии и в социалните мрежи. В 

курса се дискутираха актуални теми, свързани с анализа на причините, водещи до 

кризи в образователната институция; рисковите фактори, генериращи кризи, както и 

методите за антикризисно управление и комуникации. 

Програмата представи концептуалните аспекти и характеристики на кризата в 

съвременните условия и насоки за посрещане на ключовите предизвикателства в 

образователния сектор, а също и изведе основни стратегии за превенция и справяне с 

негативните въздействия на факторите на външната среда и компонентите на 

вътрешната среда - елемент на антикризисния образователен мениджмънт.  
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Директорите усвоиха практически умения за комплексен и интегриран 

антикризисен мениджмънт на образователната институция, като система от 

управленски механизми за превантивно, текущо и последващо управление на кризи, 

възникващи в образователния сектор. 

Образователните лидери надградиха управленските си компетентности за 

антикризисни комуникации със заинтересованите страни; формираха практически 

умения за антикризисно планиране, мониторинг и контрол, с цел превантивно 

управление на риска в образователната среда. 

 След приключване на обучителния курс участниците бяха поканени да споделят 

своето мнение, чрез въпросник, изготвен в електронен вид, като Google формуляр – 

предоставен линк за връзка и възможност да попълнят формуляра онлайн. 

Над 80 % от анкетираните директори изразиха удовлетворение от различните 

аспекти на обучителния процес.  

92,7 % от всички взели участие в проучването, изразиха отлична оценка относно 

организацията, координацията иинформационното осигуряване във връзка с 

обучението. 

  

№ Оценявани аспекти на обучението 
% на 

одобрение 

1. Отговори ли обучението на очакванията и нуждите Ви? 80,4 % 

2. 
Подходящи ли бяха методиката, формата и продължителността 

на обучението? 
82,4 % 

3. Полезни ли бяха за Вас материалите от обучението? 85,3 % 

4. Приложими ли са придобитите знания и умения в работата Ви? 81,6 % 

5. Беше ли смислено и полезно за Вас обучението като цяло? 82,9 % 

6. 
Обучението мотивиращо ли е за професионалното Ви 

развитие? 
73,5 % 

7. 
Добра ли беше организацията, координацията и 

информационното осигуряване във връзка с обучението? 
92,7 % 

8. Ефективност на обучението – теоретична част 84,9 % 

9. Ефективност на обучението – практична част 76,7 % 
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Сред анкетираните преобладаваха директори на образователни индституции 

/75,1 %/, a на второ място - заместник-директори /24,9 %/. 

 

По отношение на възрастовата група на анкетираните директори, 

съотношението е следното: 46,9 % са образователните лидери в диапазона между  45-

55 г. – доказали своя опит в образователната институция; 29,8% от анкетираните са на 

възраст над 55 г. и 18% на възраст между 35-45 г. 

 

Обобщената информация от всички въпроси, отправени в анкетната карта 

показва, че над 92 % от всички директори взели участие в квалификационния 

курс, поставят отлична оценка за неговата организация и координация.                           

В допълнение над  81 % от участвалите-директори открито заявяват, че придобитите от 

тях знания,  са изцяло приложими в тяхната непосредствена дейност при управление на 

образователната институция.  
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В изпълнение на МОДУЛ 4., ДЕЙНОСТ 3. на НП „Мотивирани учители и 

квалификация“, Тематично направление 3.3 „Обучения за създаване на лидерски 

умения и повишаване на управленските компетентности“, НЦПКПС реализира 

следните обучения на педагогически специалисти с ръководни функции:  

1. „Ролята на директора при прилагането на компетентностния подход в 

образователната институция“; 

2. „Мотивация. Екипност. Лидерство. Контрол на професионалния стрес в 

управлението на образователната институция“; 

3. „Атестацията като процес на оценяване - критерии, индикатори, области на 

атестиране“. 

 

В рамките на периода 11 юни 2022 г. - 22 юли 2022 г., НЦПКПС организира и 

проведе обучения на 261 директори на образователни институции на тема: „Ролята на 

директора при прилагането на компетентностния подход в образователната 

институция”. 

Обученията се проведоха в сградата на НЦПКПС, в рамките на 16 академични 

часа, в резултат на което участниците получиха удостоверениe за присъден                       

1 квалификационен кредит. 

Квалификационните курсове се проведоха под ръководството на доц. д-р Емил 

Бузов – преподавател във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и водещ лектор при 

провеждане на обучения за повишаване квалификацията на преподаватели, директори и 

висш управленски състав в сферата на предучилищно и училищно образование и 

д.ик.н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители и 

вицепрезидент към Международната конфедерация на Профсъюзите. 

 По време на обучението се използваха различни интерактивни методи, с цел 

взаимодействие в посока обучител-обучаем в процеса на: 

 Актуализиране на информацията за съвременните измерения на спецификата 

при формиране на ключовите компетентности, чрез организация и управление 

на образователния процес в ръководената от директора институция;  

 Получаване на информация и актуализиране на знанията, уменията и 

компетентностите, които лидерът трябва да използва, при прилагането на 

интердисциплинарното обучение; 
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 Запознаване със спецификата на проекциите, произтичащи от приложението на 

компетентностния подход; 

 Проследяване етапите на взаимодействие на проекциите, свързани с 

приложение на компетентностния подход.  

 В анкетното допитване на НЦПКПС взеха участие повече от 70 % от всички 

преминали квалификационния курс, като попълниха въпросник за обратна връзка, 

предоставен под формата на Google drive формуляр.  

Директорите изразиха високо мнение от разнородните аспекти на обучителния 

процес - 94,5 % оцениха позитивно методиката, формата и  продължителността на 

обучението, в допълнение  96,6 % акцентираха върху удовлетвореността си от 

организацията, координацията и информационното осигуряване на обучението. 

 

 

№ Оценявани аспекти на обучението % на одобрение 

1. Отговори ли обучението на очакванията и нуждите Ви? 90,3 % 

2. Подходящи ли бяха методиката, формата и 

продължителността на обучението? 

94,5 % 

3. Полезни ли бяха за Вас материалите от обучението? 88,3 % 

4. Приложими ли са придобитите знания и умения в работата 

Ви? 

85,5 % 

5. Беше ли смислено и полезно за Вас обучението като цяло? 96,6 % 

6. Обучението мотивиращо ли е за професионалното Ви 

развитие? 

89,0 % 

7. Добра ли беше организацията, координацията и 

информационното осигуряване във връзка с обучението? 

96,6 % 

8. Ефективност на обучението – теоретична част 89,7 % 

9. Ефективност на обучението – практична част 89,0 % 
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Сред анкетираните директори преобладават ръководителите на детски градини 

/49,7 %/, следвани от представителите на основни училища /24,1 %/, на средни 

училища /11,0 %/ и професионални гимназии /8,3 %/.  

 

 

По отношение на възрастовата група, повече от половината от анкетираните 

директори са с дългогодишен опит – 45-55 год. /51 %/. Впечателение прави и 

нарастващия процент на директорите взели участие в обучението на възраст 35-45 год. 

/24,1 %/ от всички анкетирани. 

 
 

От 03 май до 21 септември 2022 г., НЦПКПС проведе квалификация на 

ръководители на образователни институции на тема: „Мотивация. Екипност. 

Лидерство. Контрол на професионалния стрес при управлението на 

образователната институция“. 
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Участие в квалификационните курсове, взеха общо 214 директори на 

образователни институции, разделени пропорционално в 13 обучителни групи, в 

резултат на което получиха удостоверения с присъден 1 квалификационен кредит. 

  Обученията на образователните лидери се реализираха под компетентното 

ръководството на д.ик.н. Янка Такева – Председател на СБУ и Ирена Соколова – 

преподавател в УНИБИТ и утвърден лектор при провеждане на обучения за 

повишаване квалификацията на преподаватели, директори и висш управленски състав, 

в сферата на предучилищно и училищно образование. 

 Обучителната програма се реализира по модела на груповия тренинг. Тя 

предостави отлична възможност за придобиване на нови знания, формиране на 

успешни нагласи и очаквания, изграждане на нови и коригиране на стари, 

нефункционални поведенчески умения за лидерство, управление на екипността и 

мотивацията.  

 Програмата запозна обучаемите с феноменологията на професионалното 

изпепеляване (бърнаут), представи модели на уязвимост и устойчивост, както и насоки 

за психопрофилактика и превенция на психосоциалното функциониране. Чрез 

способите на тренинга се създаде територия на доверие, споделеност и 

конструктивност във взаимоотношенията в групата – повишена вътрегрупова 

ефективност, преодоляха се психологичните защити и съпротиви на участниците за 

разкриване пред другите и се „отвори” възможността за бързоучене, в т.ч. и опита на 

останалите. 

След приключване на обученията, близо 80 % от всички участвали директори, 

взеха участие в анкетното проучване на НЦПКПС, попълвайки специализирана анкетна 

карта под формата на Google drive формуляр.    

  

 Над 98  % от всички участвали в проучването, определят обучението им в 

НЦПКПС като смислено и полезно за тяхната професионална работа. В допълнение 

95,7 % от анкетираните поставят отлична оценка за неговата организация, 

координация и информационно осигуряване. 
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По отношение на местоработата на анкетираните директори, видно от графиката 

по-надолу е, че близо 46,00 % са директори на детски градини, 32,4 % са 

представителите на основни училища, 9,4 % на средни училища и 5,8 % от 

професионални гимназии. 

 

№ Оценявани аспекти на обучението 
% на 

одобрение 

1. Отговори ли обучението на очакванията и нуждите Ви? 97,8 % 

2. 
Подходящи ли бяха методиката, формата и продължителността на 

обучението? 
97,8 % 

3. Полезни ли бяха за Вас материалите от обучението? 91,4 % 

4. Приложими ли са придобитите знания и умения в работата Ви? 89,9 % 

5. Беше ли смислено и полезно за Вас обучението като цяло? 98,6 % 

6. Обучението мотивиращо ли е за професионалното Ви развитие? 92,8 % 

7. 
Добра ли беше организацията, координацията и информационното 

осигуряване във връзка с обучението? 
95,7 % 

8. Ефективност на обучението – теоретична част 91,4 % 

9. Ефективност на обучението – практична част 94,2 % 
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По отношение на възрастовото разпределение на анкетираните директори, 

съотношението е следното:  

 

 Впечатление прави, че 49,6 % от отзовалите се в анкетното проучване са във 

възрастовия диапазон 45-55 г.  Следва да се отбележи, че 26,6 % е броят на попадащите 

в границата над 55 г., значително по-малък е броя на директори на възраст до 35 г. 

взели участие в анкетното проучване. 

 

В края на 2022 г., в рамките на периода 12-17 декември, НЦПКПС проведе 

специализирани обучения на директори на образователни институции на тема 

„Атестацията като процес на оценяване - критерии, индикатори, области на 

атестиране“. 

Участие в специализираните обучения взеха общо 101 директори от цялата 

страната, разделени в 5 обучителни групи. 

Водещи лектори на обученията бяха д-р Ваня Кастрева – началник на РУО 

София-град,  Асен Александров - председател на СДСОРБ, инж. д-р Веселин Стефанов 

и Ива Асенова – заместник – директори в 51 СОУ „Елисавета Багряна“, гр. София. 

Програмата на квалификационния курс беше предназначена за всички 

педагогически специалисти, които преминават през процес на атестиране. Обучението 

акцентира върху запознаване на обучаемите с цялостния процес на атестиране – 

подготовка на институцията, изготвяне на цялостната документация, същинско 

инспектиране, заключителен етап.  
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Обучителната програма имаше за цел да предостави практични съвети за 

попълване на атестационните карти, повишаване компетентността на специалистите и 

придобиването на нови знания в областта на разглежданата проблематика: 

компетентност и компетенции. Методите на обучение се изразяваха в: лекции, беседи, 

събеседвания, дискусии, „брейн сторминг“ (мозъчна атака), примери, упражнения, 

демонстрации, сравнително-съпоставителни анализи.  

След приключване на обучителния курс, участниците бяха поканени да споделят 

своето мнение в анкетното проучване на НЦПКПС.  

В него 100% от преминалите квалификацията директори на образователни 

институции изразиха положителна оценка за организацията, координацията и 

информационното осигуряване във връзка с обучението.  

 Над 98 % са изразили своята удовлетвореност по отношение на очакванията, 

смислеността и полезността на обучението. 

 

№ Оценявани аспекти на обучението % на одобрение 

1. Отговори ли обучението на очакванията и нуждите Ви? 98,6 % 

2. 
Подходящи ли бяха методиката, формата и 

продължителността на обучението? 
95,8 % 

3. Полезни ли бяха за Вас материалите от обучението? 94,4 % 

4. 
Приложими ли са придобитите знания и умения в работата 

Ви? 
93,0 % 

5. Беше ли смислено и полезно за Вас обучението като цяло? 98,6 % 

6. 
Обучението мотивиращо ли е за професионалното Ви 

развитие? 
91,5 % 

7. 
Добра ли беше организацията, координацията и 

информационното осигуряване във връзка с обучението? 
100 % 

8. Ефективност на обучението – теоретична част 91,5 % 

9. Ефективност на обучението – практична част 90,1 % 
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Сред анкетираните директори доминират представителите на основни училища 

(49,3%), следвани от директори на средни училища (29,6 %) и директори на 

професионални гимназии (7 %). 

 

По отношение на възрастовата група, повече от половината от анкетираните 

директори са от обхвата с дългогодишен опит – 45-55 год / 50, 7 %/, и съответно над 55 

год. – 33, 8 %. 

Графично представени процентните стойности са следните: 

 

 

В заключение, попълнените анкетни карти от директори, взели участие в 

обученията на НЦПКПС, показват изключително високи оценки по отношение на 

„организацията, координацията и информационното осигуряване на обученията“, 

както и по отношение на „приложимостта на получените знания в непосредствената 

им работа при управление на образователната институция“.  
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В изпълнение на МОДУЛ 4., ДЕЙНОСТ 1. Тематично направление 1.6.  на  

НП „Мотивирани учители и квалификация“, НЦПКПС съвместно с дирекция 

„Професионално образование и обучение“, реализира обучения на учители по 

професионална подготовка по отношение на „Разработване на тестове за задължителен 

държавен изпит за придобиване на професионална квалификация“. 

Специализираните обучения се осъществиха в рамките на  периода  11 април - 

03 май 2022 г., и участие в тях взеха общо 362-ма педагогически специалисти по 

професионално подготовка, разпределени в 10 обучителни групи.  

Квалификационните курсове се реализираха в частично присъствена форма, с 

общ хорариум от 16 академични часа (8 часа синхронно обучение от разстояние в 

електронна среда и 8 часа самостоятелна работа по проект/задание, възложен от 

лектора), и се осъществиха посредством онлайн платформата Big Blue Button – 

инсталирана на собствен сървър на НЦПКПС. 

Подборът на обучители се осъществи съвместно с Дирекция ПОО на МОН, в 

резултат на което обученията се проведоха под ръководството на: доц. д-р Евгения 

Ангелова и гл.ас. Ивелина Велчева - преподаватели във Факултета по информатика и 

математика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. 

Самостоятелната работа на участниците се осъществи непосредствено след 

синхронната форма на обучение, като учителите придобиха знания относно 

разработването на примерни варианти на тестове по тяхното професионално 

направление, както и относно усвояването на априорния и апостериорния анализ в 

табличен вид. 

След приключването на курса и след оценката на самостоятелната им работа, 

присъствалите учители получиха удостоверения, с присъден  1 квалификационен 

кредит. 

След приключване на обученията участниците бяха поканени да вземат участие 

в анкетното проучване на НЦПКПС, посредством изпратен линк за обратна връзка. 

Участие в анкетата взеха над 60 % от учителите преминали специализирано обучение 

по професионална подготовка. 
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Сред анкетираните преобладават учители от професионални гимназии /82,7 %/, 

следвани от представители на профилирани гимназии /8,7 %/ и едва 8,6 % от средни 

училища. 

В графичен вид, резултатите могат да се видят на следната диаграма: 

 

№ Оценявани аспекти на обучението 
% на 

одобрение 

1. Отговори ли обучението на очакванията и нуждите Ви? 41,3 % 

2. 
Подходящи ли бяха методиката, формата и 

продължителността на обучението? 
49,5 % 

3. Полезни ли бяха за Вас материалите от обучението? 48,5 % 

4. 
Приложими ли са придобитите знания и умения в работата 

Ви? 
46,9 % 

5. Беше ли смислено и полезно за Вас обучението като цяло? 49,5 % 

6. 
Обучението мотивиращо ли е за професионалното Ви 

развитие? 
46,9 % 

7. 
Добра ли беше организацията, координацията и 

информационното осигуряване във връзка с обучението? 
65,8 % 

8. Ефективност на обучението – теоретична част 49,0 % 

9. Ефективност на обучението – практична част 46,4 % 
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По отношение на възрастовата група на педагогическите специалисти взели 

участие в обученията: 

 

Възрастовата група на педагогическите специалисти между 45 и 55 г. 

съставлява по-големия процент анкетирани - 49,2 %, следван от възрастова група - 

над 55 г. /24,0 %/. 15,3 % от всички анкетирани са на възраст между 35 и 45 год. 

възраст, и едва 11,2 % са във възрастовата група: 25-35 години.  

 

В изпълнение на МОДУЛ 4, ДЕЙНОСТ 1. на НП „Мотивирани учители и 

квалификация“, Тематично направление 1.5, НЦПКПС реализира квалификационни 

курсове, на тема: „Наставничество на младите учители. Приобщаване, 

професионално израстване и кариерно развитие“. 

Обученията се реализираха в рамките на периода 16 ноември - 16 декември 

2022 г. и участие в тях взеха общо 320 учители, разпределени в 16 обучителни групи. 

Квалификационните курсове се проведоха в присъствена форма в сградата на 

НЦПКПС, с общ хорариум от 16 академични часа, за което участниците получиха 

удостоверения, с присъден 1 квалификационен кредит. 

 

Водещи лектори на обученията бяха лично декана на Факултета по 

педагогика на СУ „Св. Климент Охридски“ – проф. д-р Лиляна Стракова, както и 

цялото зам.-деканско ръководство на Факултета: проф. д-р Силвия Николаева,                       

проф. д-р Динко Господинов, доц. д-р Ваня Божилова, гл. ас. д-р Марияна Косева,                       

гл. ас. д-р Константин Теодосиев, д-р Соня Маринкова-Йорданова и др. 
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Целите на обучителната програма бяха насочени към: формиране на базисни 

компетенции за успешно наставничество, в подкрепа на младите учители, в периода на 

тяхната професионална адаптация и приобщаване към учителската професия. 

Обучаемите имаха възможността да се запознаят със същностните измерения и 

водещи функци на наставничеството, като основа за практически ориентираните 

дейности по разработване и прилагане на продуктивни наставнически стратегии и 

овладяване на ключови наставнически роли и отговорности.  

След финала на квалификационната дейност, обучаемите попълниха специално 

създаден Google формуляр за анкетно проучване. В него взеха участие над 60 % от 

всички учители преминалите програмата.  

Над 92 % от отговорилите дават висока оценка за организацията, координацията 

и информационното осигуряване на обучението. Прави впечатление, че над 90% от 

всички анкетирани определят обучението като изключително смислено и полезно за 

тяхната бъдеща работа. 

 

№ Оценявани аспекти на обучението 
% на 

одобрение 

1. Отговори ли обучението на очакванията и нуждите Ви? 89,1 % 

2. 
Подходящи ли бяха методиката, формата и 

продължителността на обучението? 
90,8 % 

3. Полезни ли бяха за Вас материалите от обучението? 88,6 % 

4. 
Приложими ли са придобитите знания и умения в работата 

Ви? 
85,9 % 

5. Беше ли смислено и полезно за Вас обучението като цяло? 90,8 % 

6. 
Обучението мотивиращо ли е за професионалното Ви 

развитие? 
84,2 % 

7. 
Добра ли беше организацията, координацията и 

информационното осигуряване във връзка с обучението? 
92,9 % 

8. Ефективност на обучението – теоретична част 82,1 % 

9. Ефективност на обучението – практична част 82,6 % 
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По отношение на местоработата на учителите взели участие в обучението, прави 

впечатление, че най-голям процент участници са представителите на детски градини 

59,8 %, следвани от учители от средните училища 17,9 % , основни училища  9,2 % от 

всички анкетирани, и най-слабо е участието на учители от начални училища. 

Графично представени, резултатите могат да се проследят в следната диаграма: 

 

 

От гледна точка на възрастовата група на учителите, взели участие в 

анкетното проучване на НЦПКПС и видно от графиката по-долу, може да се 

отбележи, че по-големият процент от тях обхваща сегмента между 45 и 55 г. /40,2 %/. 

По отношение на останалото процентно съотношение, можем да кажем, че 23,4 % от 

анкетираните са в най-активния период от кариерата си – между 35 и 45 год. възраст, а 

в най-младата възрастова група: 25-35 години са едва 12 % от взелите участие в 

проучването.  
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В изпълнение на МОДУЛ 4., ДЕЙНОСТ 1., Тематично направление 1.4. на             

НП „Мотивирани учители и квалификация“, НЦПКПС проведе квалификационни 

курсове на тема „Контрол на професионалния стрес. Съвременни методи и подходи 

за развитие на логическо, творческо и критично мислене в учениците“. 

 

Обученията се осъществиха в периода от 10 ноември до 11 декември 2022 г., с 

целева група: класни ръководители, учители от начален, прогимназиален и 

гимназиален етап. Общият брой на участниците достигна 282 педагози, разпределени 

в 13 обучителни групи. 

Квалификационните курсове се проведоха в присъствена форма в сградата на 

НЦПКПС, с общ хорариум от 16 академични часа, за което участниците получиха 

удостоверения, с присъден 1 квалификационен кредит. 
 

Водещи лектори на обученията бяха доц. д-р Божидара Кривирадева от 

Факултета по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски“ и д-р Милен Великов. 

  В хода на обученията се постави акцент върху процеса на осмисляне, 

планиране и реализиране на специфичните методи и подходи за развитие на 

логическото, творческото и критичното мислене в учениците. Участниците се 

запознаха и със специфични стратегии за адаптиране към стреса на работното място и 

усвоиха важни умения по отношение на неговото контролиране. 

 Съотношението между теоретична и практическа част бе както следва: 35 % 

теоретична част и 65 % практическа част. 

  След приключване на обученията, участниците споделиха своето мнение в 

анкетното проучване на НЦПКПС, чрез попълването на специално изготвена анкетна 

карта. 

 Участниците оцениха най-високо - с 94,8 %, организацията, координацията и 

информационното осигуряване на квалификационния курс, а с 92,8 % - полезността на 

обучителните материали. Високо са оценени ефективността, приложимостта, 

методиката, формата на обучението. За 84, 3% от анкетираните придобитите знания и 

умения ги мотивират в професионалното им развитие. 
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Сред анкетираните почти равни дялове заемат участниците от основни училища 

/34 %/ и от средните училища /32,8 %/, следвани от учителите от професионални 

гимназии /19 %/.  

Графично представени, резултатите могат да се проследят на следната диаграма: 

 

 

№ Оценявани аспекти на обучението 
% на 

одобрение 

1. Отговори ли обучението на очакванията и нуждите Ви? 85,6 % 

2. 
Подходящи ли бяха методиката, формата и 

продължителността на обучението? 
87,6 % 

3. Полезни ли бяха за Вас материалите от обучението? 92,8 % 

4. 
Приложими ли са придобитите знания и умения в работата 

Ви? 
69,9 % 

5. Беше ли смислено и полезно за Вас обучението като цяло? 89,5 % 

6. 
Обучението мотивиращо ли е за професионалното Ви 

развитие? 
84,3 % 

7. 
Добра ли беше организацията, координацията и 

информационното осигуряване във връзка с обучението? 
94,8 % 

8. Ефективност на обучението – теоретична част 73,9 % 

9. Ефективност на обучението – практична част 84,3 % 
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По отношение на възрастовата група на учителите, взели участие в анкетното 

проучване, видно от графиката по-долу е, че тя не е концентрирана в един или друг 

възрастов сегмент. 

 Най-голям е процента на участниците попълнили анкетна карта на възраст 

между 45 и 55 г. /39, 2 %/, следван от участници на възраст между 35-45 г. или 26,8 % 

от всички попълнили, и едва 19 % попълнили анкетна карта са декларирали възраст 

между 25-35 г. 

 

 

В рамките на периода 17 април – 16 юли 2022 г., НЦПКПС проведе обучения на 

тема „Практически умения за преодоляване на агресията и насилието в училище. 

Практически модели за комуникация с родители“. 

280 учители, педагогически съветници и училищни психолози от цялата 

страна, разпределени в 15 обучителни групи, взеха участие в специализираните 

обучения на НЦПКПС по МОДУЛ 4., ДЕЙНОСТ 2., на НП „Мотивирани учители и 

квалификация. 

  Квалификационните курсове се проведоха в присъствена форма в сградата на 

НЦПКПС, с общ хорариум от 16 академични часа, за което участниците получиха 

удостоверения, с присъден 1 квалификационен кредит. 

В координация с Дирекция „Приобщаващо образование“, водещи лектори на 

обученията бяха доц. д-р Диана Бакалова и гл. ас. д-р Екатерина Димитрова от 

Института за изследване на населението и човека от  БАН. 
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Участниците се запознаха с някои теоретични подходи по отношение на 

агресията, тормоза и насилието в детско-юношеска възраст, както и със социално-

психологичните характеристики на учениците от начален, среден и горен курс на 

обучение. Важна част от обучението заемаха двата основни модула, заложени в 

обучителната програма – за превенция и за интервенция, които представляват 

социалнопсихологичен тренинг, базиран на различни игри/упражнения. 

Чрез това обучение, педагогическите специалисти усвоиха специфични 

познания за прилагане на игрите/упражненията в училищна среда. Съотношението 

между теоретична и практическа част беше  35:65. 

След финала на квалификационната дейност, обучаемите попълниха специално 

създаден Google формуляр за обратна връзка.  

92, 6 % от всички обучаеми, попълнили анкетната карта, са удовлетворени от 

методиката, формата и продължителността на обучението. Изключително високо са 

оценени всички аспекти в работата, както на лекторския състав, така и на екипа на 

НЦПКПС. 

№ Оценявани аспекти на обучението 
% на 

одобрение 

1. Отговори ли обучението на очакванията и нуждите Ви? 81,8 % 

2. Подходящи ли бяха методиката, формата и 

продължителността на обучението? 

92,6 % 

3. Полезни ли бяха за Вас материалите от обучението? 89,9 % 

4. Приложими ли са придобитите знания и умения в работата 

Ви? 

83,8 % 

5. Беше ли смислено и полезно за Вас обучението като цяло? 83,8 % 

6. Обучението мотивиращо ли е за професионалното Ви 

развитие? 

80,4 % 

7. Добра ли беше организацията, координацията и 

информационното осигуряване във връзка с обучението? 

85,8 % 

8. Ефективност на обучението – теоретична част 81,8 % 

9. Ефективност на обучението – практична част 86,5 % 
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По отношение на местоработата на участниците взели участие в анкетното 

проучване: 39,9 % са заетите в основни училища; 35,1 % - в средни училища, и едва   

9,5 % в професионални гимназии. 

 

 

По отношение на възрастовия спектър на анкетираните педагози, 

приблизително еднакъв е процентът на участие на психолози и педагогически 

съветници между 35-45 г. и 45-55 г., съответно 33,1 % и 35, 8 %. Най-слабо е участието 

на педагогическите съветници над 55 годишна възраст – едва 12,2 % от всички 

анкетирани. 
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В изпълнение на МОДУЛ 4, ДЕЙНОСТ 2. на НП „Мотивирани учители и 

квалификация“, Тематично направление 2.1., НЦПКПС реализира квалификационни 

курсове, на тема: „Методи и подходи за работа с деца в риск“. 

Обученията се реализираха в рамките на периода 08 юли - 14 октомври 2022 г. 

и в тях взеха участие общо 228 учители, разпределени в 10 обучителни групи. 

Квалификационните курсове се проведоха в присъствена форма в сградата на 

НЦПКПС, с общ хорариум от 16 академични часа, за което участниците получиха 

удостоверения, с присъден 1 квалификационен кредит. 

Обучителната програма се проведе под ръководството на доц. д-р Божидара 

Кривирадева от Педагогическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“; Димитър 

Грънчаров и Симеон Тодоров – изявени специалисти и лектори по теми, свързани с 

подкрепа в процеса на приобщаващото образование и работа с деца и ученици със 

специални образователни потребности.  

Програмата бе предназначена за учители, педагогически съветници и други 

педагогически специалисти в училищата и детските градини. Основната цел на курса се 

фокусира върху: осмислянето, планирането и реализирането на специфични подходи и 

стратегии за работа с децата в риск, както и намаляване на негативното влияние на 

рисковите фактори, водещо до пълноценната им образователна интеграция и 

развитието. 

Фокусът се постави върху разбирането на характеристиките и съдържанието на 

понятието „дете в риск“, познаването на отделните групи деца в риск и техните 

особености; планирането и прилагането на адекватни и пълноценни подходи и методи 

за работа с деца в тази целева група. 

 Обучителната програма включваше три основни съдържателни модула: 

Първият обхваща въпроси, свързани със същността и характеристиките на децата в 

риск, с видовете и групите деца в риск, както спрямо нормативната уредба, така и по 

отношение на практическата манифестация на подобни случаи в детската градина и в 

училищна среда; Вторият модул включваше въпроси, касаещи съществуващите 

субекти и институции, имащи отношение към работата с деца в риск, най-вече 

системата за социална закрила и защита и звената за социално подпомагане и социални 

услуги; Третият модул бе насочен към формиране на практико-приложни умения за 

диагностика, планиране и реализиране на мерки и дейности в работата с деца в риск в 

училищна среда и в детската градина.  
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След финала на квалификационната дейност, обучаемите попълниха специално 

създаден Google формуляр за обратна връзка.  

96,1 % от всички анкетирани изразиха своята удовлетвореност от 

организацията, информационното обслужване и координацията на обученията. Над            

94 % от всички учители попълнили анкетата, споделят че обучението отговаря на 

техните очаквания и нужди в рамките на работния процес. 

 

 

По отношение на местоработата на педагогическите специалисти взели участие 

в обучението: преобладават учители и от ДГ /54,9 %/, следвани от представители на 

основни училища /19,6 %/ и средни училища /12,7 %/.  

Данните са видни от диаграмата по-надолу: 

№ Оценявани аспекти на обучението % на одобрение 

1. Отговори ли обучението на очакванията и нуждите Ви? 94,1 % 

2. 
Подходящи ли бяха методиката, формата и 

продължителността на обучението? 
92,2 % 

3. Полезни ли бяха за Вас материалите от обучението? 94,1 % 

4. 
Приложими ли са придобитите знания и умения в 

работата Ви? 
82,4 % 

5. Беше ли смислено и полезно за Вас обучението като цяло? 90,2 % 

6. 
Обучението мотивиращо ли е за професионалното Ви 

развитие? 
89,2 % 

7. 
Добра ли беше организацията, координацията и 

информационното осигуряване във връзка с обучението? 
96,1 % 

8. 
Ефективност на обучението – теоретична част  (средна 

ефективост№ 
85,3 % 

9. Ефективност на обучението – практична част 94,1 % 
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От гледна точка на възрастовия спектър на анкетираните, с почти равен дял са 

учителите в обхвата 25-35 г. и 35-45 г., съответно 24,5% и 23,5%, като най-високият 

процент е при възрастовата група от 45-55 г. (40,2 % от всички участници попълнили 

анкетна карта) 

 

В изпълнение на МОДУЛ 4, ДЕЙНОСТ 2. на НП „Мотивирани учители и 

квалификация“, Тематично направление 2.3., НЦПКПС реализира квалификационни 

курсове, на тема: „Проектиране и прилагане на проектно-базиран метод в СТЕМ“. 

Обученията се реализираха в рамките на периода 7 - 16 декември 2022 г. и в тях 

взеха участие общо 58 учители преподаващи „Компютърно моделиране и 

информационни технологии“ в прогимназиален етап. 

Квалификационните курсове се проведоха в присъствена форма в сградата на 

НЦПКПС, с общ хорариум от 16 академични часа, за което участниците получиха 

удостоверения, с присъден 1 квалификационен кредит. 
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Водещи лектори на обученията бяха доц. д-р Нели Димитрова от                    

СУ „Св. Климент Охридски“ и Евгени Коев - лектор по теми, свързани с изграждане 

на практически умения в STEM.  

Учебната програма обхвана дейности, насочени към задълбочено осмисляне на 

същността и функциите на съвременните образователни технологии в контекста на 

STEM концепцията. 

Наред с теоретичната част, в специално изграден STEM кът в залите за 

обучение на НЦПКПС участниците придобиха практически опит чрез проектиране на 

дизайн за обучение и създаване на проекти на обучителни STEM събития, с използване 

на роботика и програмиране на игри.  

 

След финала на квалификационната дейност, обучаемите попълниха специално 

създаден Google формуляр за обратна връзка, като над 80 % от всички анкетирани 

поставят отлична оценка на организацията и информационното осигуряване на 

обучението. 

№ Оценявани аспекти на обучението % на одобрение 

1. Отговори ли обучението на очакванията и нуждите Ви? 48,4 % 

2. 
Подходящи ли бяха методиката, формата и 

продължителността на обучението? 
54,8 % 

3. Полезни ли бяха за Вас материалите от обучението? 64,5 % 

4. 
Приложими ли са придобитите знания и умения в работата 

Ви? 
48,4 % 

5. Беше ли смислено и полезно за Вас обучението като цяло? 61,3 % 

6. 
Обучението мотивиращо ли е за професионалното Ви 

развитие? 
61,3 % 

7. 
Добра ли беше организацията, координацията и 

информационното осигуряване във връзка с обучението? 
80,6 % 

8. 
Ефективност на обучението – теоретична част  (средна 

ефективост) 
54,8 % 

9. Ефективност на обучението – практична част 77,4 % 
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Сред анкетираните преобладават учители от средните училища /51,6 %/, 

следвани от учители от основни училища /35,5 %/. 

 Графично, резултатите са представени по следния начин в диаграмата: 

 

По отношение на възрастовата структура, видно от графиката по-долу, 

разпределението е следното: 48,4 % са учителите между 45 и 55 г., следвани от 

възрастовата група между 35 и 45 г. – 32,3 % и тази от 25 до 35 г. – 12, 9 %. 

 

 

От попълнените анкетни карти, може да се обобщи, че масово обучаемите 

изразяват огромно задоволство от преминалите обучения, и същевременно заявяват 

необходимостта от надграждане и разширяване на практическата част в други курсове 

по тази тематика, които да бъдат организирани от НЦПКПС. 
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В изпълнение на МОДУЛ 4, ДЕЙНОСТ 1. на НП „Мотивирани учители и 

квалификация“, Тематично направление 1.1, НЦПКПС реализира обучения на учители, 

които от учебната 2022/2023 г. преподават по новите учебни програми за 

профилирана подготовка в XI и XII клас, по следните учебни предмети: 

информационни технологии; биология и здравно образование; география и икономика; 

български език и литература; история и цивилизации; математика; химия и опазване на 

околната среда; информатика и предприемачество. 

 

В рамките на периода 08 август 2022 г. - 28 септември 2022 г. се осъществи 

квалификация на педагогически специалисти преподаващи по новата учебна програма 

по „Информационни технологии“ в XI и XII клас. 

Участие в обученията взеха общо 114 учители от цялата страна, разпределени 

в 7 обучителни групи. 

Квалификационните курсове се проведоха в присъствена форма в сградата на 

НЦПКПС, с общ хорариум от 16 академични часа, за което участниците получиха 

удостоверения, с присъден 1 квалификационен кредит. 

Квалификационната програма се проведе от екипа лектори с ръководител            

проф. д-р Красен Стефанов от ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“. 

Програмата представи в технологичен, организационен, съдържателен и 

методически план на процеса на обучението по информационни технологии в 

профилирана подготовка в XI и XII клас в четири модула : Модул 1 - „Обработка и 

анализ на данни“, Модул 2 - „Мултимедия. Цифров монтаж на видеоклип и 

разпространение. Мултимедийни продукти“, Модул 3 - „Уеб Дизайн“ и Модул 4 - 

„Решаване на проблеми с ИКТ“. 
 

След приключване на обучителния курс, педагогическите специалисти бяха 

поканени да споделят своето мнение за ефективността на предлаганите обучения чрез 

въпросник, изготвен в електронен вид, като „Google“ формуляр, с предоставен линк с 

темата за връзка и възможност да попълнят формуляра онлайн. 

Над 77 % от всички анкетирани, изразяват своето задоволство по отношение на 

организацията, координацията и информационното осигуряване на обучението.  
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По отношение на местоработата на анкетираните участници – 73,6 % от тях са от 

средни училища, срещу 26,4 % от профилирани гимназии. 

Графично представени, резултатите изглеждат така: 

 

Що се отнася до възрастта на анкетираните учители, от диаграмата по-долу се 

забелязва,  че преобладават учителите с повече опит, във възрастовия обхват от 45 г.  

до 55 г. (49,1 %). Педагогическите специалисти на възраст 35-45 г., взели участие в 

анкетното проучване са 37,7% от всички отговорили. И най-малък дял, едва 7,5 % са 

отговорилите на възраст  над 55 г.  

 

 

 

№ Оценявани аспекти на обучението 
% на 

одобрение 

1. Отговори ли обучението на очакванията и нуждите Ви? 50,9 % 

2. 
Подходящи ли бяха методиката, формата и продължителността 

на обучението? 
52,8 % 

3. Полезни ли бяха за Вас материалите от обучението? 66,0 % 

4. Приложими ли са придобитите знания и умения в работата Ви? 62,3 % 

5. Беше ли смислено и полезно за Вас обучението като цяло? 50,9 % 

6. 
Обучението мотивиращо ли е за професионалното Ви 

развитие? 
58,5 % 

7. 
Добра ли беше организацията, координацията и 

информационното осигуряване във връзка с обучението? 
77,4 % 

8. 
Ефективност на обучението – теоретична част  (средна 

ефективост) 
56,6 % 

9. Ефективност на обучението – практична част 49,1 % 
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Данните са видими от следната диаграма: 

 

В рамките на периода 28 септември - 21 октомври 2022 г. се осъществи 

квалификация на педагогически специалисти преподаващи по новата учебна програма 

по „Биология и здравно образование“ в XI и XII клас. 

Участие в обученията взеха общо 70 учители от цялата страна, разпределени в 

4 обучителни групи. 

Квалификационните курсове се проведоха в присъствена форма в сградата на 

НЦПКПС, с общ хорариум от 16 академични часа, за което участниците получиха 

удостоверения, с присъден 1 квалификационен кредит. 

Квалификационната програма се проведе от екипа лектори с ръководител            

проф. д-р Наташа Цанова от Биологическия факултет на СУ „Св. Климент 

Охридски“. 

Целите на програмата бяха: да се повиши равнището на академичната, 

педагогическата и административната компетентност на учителите  за планиране, 

провеждане и управление на профилираната подготовка по биология и здравно 

образование (втори гимназиален етап).  

При провеждането на обученията се използваха разнообразни методи – 

проблемно-ориентирана дискусия с демонстрация; решаване на индивидуални и 

групови задачи по даден наготово или самостоятелно конструиран алгоритъм; 

рефлексия върху собствената дейност, свързана с профилираната подготовка и 

извеждане на насоки за корекционна дейност; моделиране на дейности в различни 

организационни форми и чрез различни методи;  презентиране и дискусия върху 

конструираните модели. 
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След финала на квалификационната дейност, обучаемите попълниха специално 

създаден Google формуляр за обратна връзка, като 97 % от всички анкетирани 

поставят отлична оценка на организацията и информационното осигуряване на 

обучението. В допълнение 93,9 % от анкетираните, определят обучението като 

особено смислено и полезно за тяхната по-нататъшна работа.  
 

 

От анкетното допитване се установява, че по-голямата част от взелите участие 

педагози, са от средни училища (54, 5 %), следвани от представители на профилирани 

гимназии (45, 5 %). 

 

№ Оценявани аспекти на обучението 
% на 

одобрение 

1. Отговори ли обучението на очакванията и нуждите Ви? 97,0 % 

2. 
Подходящи ли бяха методиката, формата и 

продължителността на обучението? 
90,9 % 

3. Полезни ли бяха за Вас материалите от обучението? 97,0 % 

4. 
Приложими ли са придобитите знания и умения в работата 

Ви? 
78,8 % 

5. Беше ли смислено и полезно за Вас обучението като цяло? 93,9 % 

6. 
Обучението мотивиращо ли е за професионалното Ви 

развитие? 
93,9 % 

7. 
Добра ли беше организацията, координацията и 

информационното осигуряване във връзка с обучението? 
97,0 % 

8. Ефективност на обучението – теоретична част  84,8 % 

9. Ефективност на обучението – практична част 93,9 % 
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По отношение на възрастовата група на анкетираните учители: най-много 

отговори са подали учители на възраст от 45 г. до 55 г. – 39,4 %, докато най-малък е 

процента на отговорилите на възраст между 25-35 г. – 12,1% от всички анкетирани. 

 

В рамките на периода 17 октомври - 09 ноември 2022 г. се осъществи 

квалификация на педагогически специалисти преподаващи по новата учебна програма 

по „География и икономика“ в XI и XII клас. 

Участие в обученията взеха общо 62 учители от цялата страна, разпределени в 

4 обучителни групи. 

Квалификационните курсове се проведоха в присъствена форма в сградата на 

НЦПКПС, с общ хорариум от 16 академични часа, за което участниците получиха 

удостоверения, с присъден 1 квалификационен кредит. 

След съгласуване с дирекция СПУО, за водещ лектор на обученията бе избрана 

доц. д-р Даниела Ангелова-Ганчева от СУ „Св. Климент Охридски“.   

 Обучителната програма акцентираше върху запознаване на преподавателите с 

основните характеристики и елементи на програмата за 11 и 12 клас - профилирано 

обучение по география и икономика, с цел постигане на компетентности за рационално 

прилагане на новостите в учебните програми за Модул 1-2-3-4-5-6 от профилираната 

подготовка по учебния предмет. 

 След финала на квалификационната дейност, обучаемите попълниха специално 

създаден Google формуляр за обратна връзка, като над 97 % от всички анкетирани 

посочват, че придобитите от тях знания и умения са директно приложими в реалната 

им работна среда. 
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Както е видно от диаграмата по-долу, повече от половината участници в 

анкетното проучване са учители от средни училища /68, 6 %/, следвани от учители от 

профилирани гимназии /31, 4 %/. 

 

По отношение на възрастовата група, видно от фигурата по-долу е, че 

преобладават учители на възраст от 45 до 55 г. /45,7 %/, следвани от учителите на 

възраст над 55 г. (34, 3 % от отговорилите), и най-малък е процента на учителите на 

възраст от 25 до 35 г. 

№ Оценявани аспекти на обучението 
% на 

одобрение 

1. Отговори ли обучението на очакванията и нуждите Ви? 91,4 % 

2. 
Подходящи ли бяха методиката, формата и 

продължителността на обучението? 
82,9 % 

3. Полезни ли бяха за Вас материалите от обучението? 88,6 % 

4. 
Приложими ли са придобитите знания и умения в работата 

Ви? 
97,1 % 

5. Беше ли смислено и полезно за Вас обучението като цяло? 94,3 % 

6. 
Обучението мотивиращо ли е за професионалното Ви 

развитие? 
82,9 % 

7. 
Добра ли беше организацията, координацията и 

информационното осигуряване във връзка с обучението? 
88,6 % 

8. Ефективност на обучението – теоретична част 65,7 % 

9. Ефективност на обучението – практична част 91,4 % 
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В рамките на периода 01 – 26 август 2022 г. се осъществи квалификация на 

педагогически специалисти преподаващи по новата учебна програма по „Български 

език и литература“ в XI и XII клас. 

Участие в обученията взеха общо 58 учители от цялата страна, разпределени в 

4 обучителни групи. 

Квалификационните курсове се проведоха в присъствена форма в сградата на 

НЦПКПС, с общ хорариум от 16 академични часа, за което участниците получиха 

удостоверения, с присъден 1 квалификационен кредит. 

Водещ лектор на обученията бе проф. д-р Татяна Ангелова от                                   

СУ „Св. Климент Охридски“.   

 Обученията поставиха акцент върху двата модула от профилираната 

подготовка по Български език: „Езикът и обществото“ и „Езикови употреби“. По 

отношение на компонента Литература, обученията поставиха акцент върху модулите 

„Диалогични прочити“ и „Критическо четене“. Диференцираха се продуктивните 

методологически и методически подходи към диалогизиращите помежду си 

произведения на изкуството от непродуктивните, акцентираха се теоретичните 

основания и образователните ценности на диалогичните прочити и на критическото 

четене. 

След финала на квалификационната дейност, обучаемите попълниха специално 

създаден Google формуляр за обратна връзка, като над 93 % от всички анкетирани 

поставят отлична оценка на организацията и информационното осигуряване на 

обучението. 
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Сред анкетираните преобладават учители от средни училища /54,8 %/, следвани 

от представители на профилирани гимназии. 

 

№ Оценявани аспекти на обучението % на одобрение 

1. Отговори ли обучението на очакванията и нуждите Ви? 80,6 % 

2. 
Подходящи ли бяха методиката, формата и 

продължителността на обучението? 
90,3 % 

3. Полезни ли бяха за Вас материалите от обучението? 90,3 % 

4. 
Приложими ли са придобитите знания и умения в работата 

Ви? 
77,4 % 

5. Беше ли смислено и полезно за Вас обучението като цяло? 83,9 % 

6. 
Обучението мотивиращо ли е за професионалното Ви 

развитие? 
90,3 % 

7. 
Добра ли беше организацията, координацията и 

информационното осигуряване във връзка с обучението? 
93,5 % 

8. 
Ефективност на обучението – теоретична част  (средна 

ефективост№ 
80,6 % 

9. Ефективност на обучението – практична част 74,2 % 
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По отношение на възрастовата структура на участниците: с най-голям дял са 

отговорилите на възраст между 45-55 г., следвани от участници на възраст 35-45 г. 

Впечатление прави сравнително малкия брой учители участвали в обученията на 

възраст над 55 г. (едва 12,9 % от всички отговорили). 

 

В рамките на периода 04 - 16 юли 2022 г. се осъществи квалификация на 

педагогически специалисти преподаващи по новата учебна програма по „История и 

цивилизации“ в XI и XII клас. 

Участие в обученията взеха общо 58 учители от цялата страна, разпределени в 

4 обучителни групи. 

Квалификационните курсове се проведоха в присъствена форма в сградата на 

НЦПКПС, с общ хорариум от 16 академични часа, за което участниците получиха 

удостоверения, с присъден 1 квалификационен кредит. 

След съгласуване с дирекция СПУО, за водещ лектор на обученията бе избрана 

проф. д-р Красимира Табакова от СУ „Св. Климент Охридски“.   

В обучението се дискутираха различни теми от трите модула на учебната 

програма и се очертаха механизмите за постигане на заложените умения и 

компетентности. Курсът представи спецификите на обучението в профила и 

възможностите за работа в класна и извънкласна форма. Анализира се публикувания от 

МОН през 2022 г. вариант на ДЗИ по История и цивилизации, както и резултатите от 

представянето на учениците.  

След приключване на обучителния курс, участниците бяха поканени да споделят 

своето мнение за ефективността на предлаганите обучения чрез въпросник, изготвен в 

електронен вид, във вид на Google формуляр, с предоставен линк, за връзка, и 

възможност да попълнят формуляра онлайн. 
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В анкетното проучване взеха участие учители от цялата страна, които оцениха 

различните аспекти в процеса на обучението и еднозначно изразиха своето високо 

удовлетворение. С най-висок процент на одобрение се отличават: полезността на 

материалите в квалификационния курс и организацията, координацията и 

информационното осигуряване – 88, 6 %. Също така е важно да се отбележи, че за 

85,7 % от взелите участие в анкетното проучване, обучението е било мотивиращо за 

професионалното им израстване. 

 

По отношение на възрастовата структура на участниците: с най-голям дял са 

отговорилите на възраст между 45-55 г., следвани от участници на възраст над 55 г. 

Впечатление прави сравнително малкия брой учители участвали в обученията на 

възраст 25-35 г. (едва 14,3 % от всички отговорили). 

 
 

№ Оценявани аспекти на обучението 
% на 

одобрение 

1. Отговори ли обучението на очакванията и нуждите Ви? 71,4 % 

2. 
Подходящи ли бяха методиката, формата и продължителността 

на обучението? 
85,3 % 

3. Полезни ли бяха за Вас материалите от обучението? 88,6 % 

4. Приложими ли са придобитите знания и умения в работата Ви? 80,0 % 

5. Беше ли смислено и полезно за Вас обучението като цяло? 82,9 % 

6. Обучението мотивиращо ли е за професионалното Ви развитие? 85,7 % 

7. 
Добра ли беше организацията, координацията и 

информационното осигуряване във връзка с обучението? 
88,6 % 

8. 
Ефективност на обучението – теоретична част  (средна 

ефективост) 
74,3 % 

9. Ефективност на обучението – практична част 74,3 % 
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В рамките на периода 26 – 30 септември 2022 г. се осъществи квалификация на 

педагогически специалисти преподаващи по новата учебна програма по „Математика“ 

в XI. Участие в обученията взеха общо 51 учители от цялата страна, разпределени в  

4 обучителни групи. 

Квалификационните курсове се проведоха в присъствена форма в сградата на 

НЦПКПС, с общ хорариум от 16 академични часа, за което участниците получиха 

удостоверения, с присъден 1 квалификационен кредит. 

 

Водещи лектор на обученията бяха доц. Веселин Гушев и доц. Юлиан Цанков 

от Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“. 

Програмата разшири и задълбочи знанията, уменията и компетенциите на 

учителите по математика, в областта на стереометрията и аналитичната геометрия. 

Подробно се разгледаха линейните операции с вектори и скаларното произведение на 

два вектора в пространството. Решаваха се задачи от стереометрията, с помощта на 

вектори. Въведоха се координати на вектори и точки в равнината. Обучаемите 

използваха и компютърни програми за демонстриране на геометричните задачи. 

В хода на обучителния процес се използваха разнообразни методи на 

преподаване: лекция, дискусия, упражнения (работа по групи, и демонстрация на 

математически софтуер).  

 

След приключване на обучителния курс, участниците бяха поканени да споделят 

своето мнение за ефективността на предлаганите обучения чрез въпросник, изготвен в 

електронен вид, във вид на Google формуляр, с предоставен линк, за връзка, и 

възможност да попълнят формуляра онлайн. 

Анкетираните оценяват най-високо организацията, координацията и 

информационното осигуряване на обученията - 75 % от всички отговорили. В 

допълнение малко повече от 71 % от всички отговорили поставят положителна оценка 

на въпроса, доколко обучението е било смислено и приложимо в тяхната по-нататъшна 

работа.  

Всички отговори са видими от таблицата по-надолу: 

 

 

 

 



        РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
        Министерство на образованието и науката 
        Национален център за повишаване на квалификацията 
        на педагогическите специалисти 
 

         1320 гр. Банкя, ул. „Княз Борис І” № 7,телефон: 02/ 9977402, факс: 02/ 9977422, e-mail: niokso@mon.bg 
 

43 

 

 

Профилът на участниците в обучението, откликнали на анкетното проучване на 

НЦПКПС, от гледна точка на вида образователна институция, е главно от работещи в 

профилираните гимназии – 75 %, следвани от 25 % -  педагози от средни училища. 

 

По отношение на възрастовата структура на участниците: с най-голям дял са 

отговорилите на възраст между 45-55 г., следвани от участници на възраст над 55 г. 

Впечатление прави сравнително малкия брой учители участвали в обученията на 

възраст 25-35 г.  

№ Оценявани аспекти на обучението 
% на 

одобрение 

1. Отговори ли обучението на очакванията и нуждите Ви? 46, 9 % 

2. 
Подходящи ли бяха методиката, формата и продължителността 

на обучението? 
59, 4 % 

3. Полезни ли бяха за Вас материалите от обучението? 65, 6 % 

4. Приложими ли са придобитите знания и умения в работата Ви? 68, 8 % 

5. Беше ли смислено и полезно за Вас обучението като цяло? 71, 9 % 

6. 
Обучението мотивиращо ли е за професионалното Ви 

развитие? 
65, 6 % 

7. 
Добра ли беше организацията, координацията и 

информационното осигуряване във връзка с обучението? 
75, 0 % 

8. Ефективност на обучението – теоретична част   68, 8 % 

9. Ефективност на обучението – практична част 65, 6 % 
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В рамките на периода 11 - 26 август 2022 г. се осъществи квалификация на 

педагогически специалисти преподаващи по новата учебна програма по „Химия и 

опазване на околната среда“ в XI и XII клас. 

Участие в обученията взеха общо 45 учители от цялата страна, разпределени в 

3 обучителни групи. 

Квалификационните курсове се проведоха в присъствена форма в сградата на 

НЦПКПС, с общ хорариум от 16 академични часа, за което участниците получиха 

удостоверения, с присъден 1 квалификационен кредит. 

След съгласуване с дирекция СПУО, за водещи лектори на обученията бяха 

избрани доц. д-р Никола Бурджиев, гл. ас. д-р Елисавета Младенова и гл. ас.                   

д-р Светослав Аначков от Химическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски 

В програмата се въведоха основни понятия от термохимията и химичната 

термодинамика, илюстрирани с примери за тяхното приложение. Разгледаха се теми, 

свързани с химичните връзки и геометрията на молекулите на органичните съединения, 

както и начините за тяхното изразяване; фактори, влияещи върху разпределение на 

електронната плътност в органичните съединения (индукционен и мезомерен ефект), 

както и влиянието на електронните ефекти при определяне региоселективността на 

реакцията на ароматно електрофилно заместване.  

Целите на учебната програма бяха насочени към повишаване на академичните 

компетентности на учителите в областта на съвременната химична наука и 

преодоляване на съществуващи недоразумения и грешни представи при преподаването 

и усвояването на химични знания на по-високо теоретично и практическо ниво.  
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След финала на квалификационната дейност, обучаемите попълниха специално 

създаден Google формуляр за обратна връзка, като над 96 % от всички анкетирани 

поставят отлична оценка на организацията и информационното осигуряване на 

обучението. Впечатление прави, че повече от 92 % от всички анкетирани, споделят 

че придобитите от тях знания и умения са директно приложими в непосредствената им 

дейност. 

 

 

Процентно, по отношение на образователната институция, в която работят 

учителите, съотношението може да се проследи на следната диаграма:  

 

№ Оценявани аспекти на обучението 
% на 

одобрение 

1. Отговори ли обучението на очакванията и нуждите Ви? 80, 8% 

2. 
Подходящи ли бяха методиката, формата и 

продължителността на обучението? 
92,3  % 

3. Полезни ли бяха за Вас материалите от обучението? 76,9 % 

4. 
Приложими ли са придобитите знания и умения в работата 

Ви? 
92,3 % 

5. Беше ли смислено и полезно за Вас обучението като цяло? 88,5 % 

6. 
Обучението мотивиращо ли е за професионалното Ви 

развитие? 
84,6 % 

7. 
Добра ли беше организацията, координацията и 

информационното осигуряване във връзка с обучението? 
96,2 % 

8. Ефективност на обучението – теоретична част   80,8 % 

9. Ефективност на обучението – практична част 84,6 % 
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По отношение на възрастовата структура на участниците: с еднакъв дял са 

отговорилите на въпроса на възраст между 45-55 г. и над 55 г. (34,6 % от всички 

отговорили). Отново прави впечатление сравнително малкия брой учители участвали в 

обученията на възраст 25-35 г.  

 

В рамките на периода 25 юли 2022 г. - 02 август 2022 г. се осъществи 

квалификация на педагогически специалисти преподаващи по новата учебна програма 

по „Информатика“ в XI и XII клас. Участие в обученията взеха общо 44 учители от 

цялата страна. 

Квалификационните курсове се проведоха в присъствена форма в сградата на 

НЦПКПС, с общ хорариум от 16 академични часа, за което участниците получиха 

удостоверения, с присъден 1 квалификационен кредит. 

Квалификационната програма се проведе от екипа лектори с ръководител            

проф. д-р Красен Стефанов от ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“. 

Обучителният курс беше структуриран в четири отделни модула. В процеса на 

обучение по Модул 1. участниците направиха преход от опита и познанията им за 

работа с процедурен език за програмиране към концепциите на обектно-ориентираното 

програмиране. По Модул 2. Сравнителен анализ на съдържанието ѝ със съдържанието 

на действащата учебна програма – се подпомогна разбирането на основните теми: 

"Информационни системи с бази от данни", "Моделиране и обработване на данни", 

демонстриране на добри практики при моделиране, проектиране, създаване и работа с 

база данни. По Модул 3 и Модул 4 се разгледа процеса по разбирането на основните 

теми: "Разработване на информационни системи" и "Анализ, проектиране и 

реализиране на примерни приложения".  
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След финала на квалификационната дейност, обучаемите попълниха специално 

създаден Google формуляр за обратна връзка, като над 87 % от всички анкетирани 

заявяват, че обучението е било мотивиращо за тяхното професионално развитие.                 

В допълнение 75 % от всички попълнили анкетната карта, поставят положителна 

оценка на приложимостта на придобитите от тях знания в непосредствената им 

дейност.  

 

Сред анкетираните учители, преобладават работещите в средни училища 62,5%, 

следвани от представители на профилирани гимназии 37,5% от всички отговорили: 

 

 

№ Оценявани аспекти на обучението % на одобрение 

1. 
Отговори ли обучението на очакванията и нуждите Ви? 37,5 % 

2. 
Подходящи ли бяха методиката, формата и 

продължителността на обучението? 
50,0 % 

3. 
Полезни ли бяха за Вас материалите от обучението? 62,5 % 

4. Приложими ли са придобитите знания и умения в работата 

Ви? 
75,0 % 

5. 
Беше ли смислено и полезно за Вас обучението като цяло? 62,5 % 

6. Обучението мотивиращо ли е за професионалното Ви 

развитие? 
87,5 % 

7. 
Добра ли беше организацията, координацията и 

информационното осигуряване във връзка с обучението? 
62,5 % 

8. Ефективност на обучението – теоретична част 50,0 % 

9. Ефективност на обучението – практична част 50,0 % 



        РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
        Министерство на образованието и науката 
        Национален център за повишаване на квалификацията 
        на педагогическите специалисти 
 

         1320 гр. Банкя, ул. „Княз Борис І” № 7,телефон: 02/ 9977402, факс: 02/ 9977422, e-mail: niokso@mon.bg 
 

48 

 

По отношение на възрастовата структура на участниците: с най-голям дял са 

отговорилите на възраст между 35-45 г., следвани от участници на възраст 45-55 г. 

Впечатление прави липсата на отговори от участници на възраст до 35 г.  

 

В рамките на периода 27 юли – 05 август 2022 г. се осъществи квалификация на 

педагогически специалисти преподаващи по новата учебна програма по 

„Предприемачество“ в XI и XII клас. Участие в обученията взеха общо 24 учители 

от цялата страна. 

Квалификационните курсове се проведоха в присъствена форма в сградата на 

НЦПКПС, с общ хорариум от 16 академични часа, за което участниците получиха 

удостоверения, с присъден 1 квалификационен кредит. 

Водещ лектор на обученията бе проф. д-р инж. Динка Милчева. 

Обучителният курс имаше за цел да се постигнe разширяване, допълване и 

упражняване на знанията и уменията, които се формират в резултат на профилираното 

обучение в задължителните модули. В този аспект се разглежда и дискутира учебно - 

изпитната програма за ДЗИ по профилиращия учебен предмет „Предприемачество”. 

Акцентира се върху общите параметри и примерни задачи за ДЗИ по 

предприемачество за учебната 2022/2023 г. Включено е и разясняване на съвременните 

и иновативни инструменти за провеждане на обучението на учениците, чрез прилагане 

на смесено обучение, в рамките на задължителните модули. Целта е повишаване 

качеството и ефективността на тяхната подготовка за ДЗИ, както  и насочване към 

възможността за използване на уеб базирана платформа за управление на знанията 

(Learning Management Sistem) за интерактивно и колаборативно обучение на учители и 

ученици.  
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След финала на квалификационната дейност, обучаемите попълниха специално 

създаден Google формуляр за обратна връзка, като 80 % от всички анкетирани 

поставят отлична оценка на неговата организация и информационно осигуряване.            

 

 

Сред анкетираните учители, преобладават работещите в средни училища 70 %, 

следвани от представители на профилирани гимназии 30 % от всички отговорили: 

 

 

№ Оценявани аспекти на обучението % на одобрение 

1. Отговори ли обучението на очакванията и нуждите Ви? 80 % 

 

2. 

Подходящи ли бяха методиката, формата и 

продължителността на обучението? 
70 % 

3. Полезни ли бяха за Вас материалите от обучението? 80 % 

4. 
Приложими ли са придобитите знания и умения в работата 

Ви? 
70 % 

5. Беше ли смислено и полезно за Вас обучението като цяло? 80 % 

6. 
Обучението мотивиращо ли е за професионалното Ви 

развитие? 
70 % 

7. 
Добра ли беше организацията, координацията и 

информационното осигуряване във връзка с обучението? 
80 % 

8. Ефективност на обучението – теоретична част 90 % 

9. Ефективност на обучението – практична част 60 % 
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По отношение на възрастовата структура на участниците: с най-голям дял са 

отговорилите на възраст между 45-55 г., следвани от участници на възраст 25-35 г.  

 

 

 

 

През изминалата 2022 г., повече от 520 педагогически специалисти от цялата 

страна се включиха в специализираните обучения на НЦПКПС, свързани с 

преподаването по новите учебни програми във втори гимназиален етап.  

През 2020 г. и 2021 г., участие в специализираните обучения на НЦПКПС, по 

отношение на новите учебни програми във втори гимназиален етап, взеха над 3 400 

педагогически специалисти от цялата страна.  

Сумарно в рамките на периода 2020 г. – 2022 г., повече от 3 900 учители от 

цялата страна, които преподават по новите учебни програми в 11 и 12 клас, преминаха 

въвеждаща квалификация в НЦПКПС. 
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III. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ РЕАЛИЗИРАНИ ОТ НЦПКПС ПРЕЗ 2022 ГОДИНА 

 

1. Съвместно с дирекция СПУО-МОН, проведени  методически съвещания с 

участието на 295 експерти от МОН и РУО; 

2. Проведени изнесени обучения на общо 40 педагогически специалисти от                      

гр. Враца и гр. Елхово на тема: „Мотивация. Екипност. Лидерство“ и 

„Ефективни техники за комуникация, себе изява и повишаване на себе оценката. 

Балансиране на вниманието, времето и поведението между семейство и работа“ 

3. Проведени работни срещи и съвместни мероприятия с водещи НПО в 

сферата на образованието, социални партньори, директори на образователни 

институции, водещи учени, и др.; 

4. Непрекъснато сътрудничество и партньорство с МОН в процеса на 

оценяване на ДЗИ по чужди езици; 

5.  Продължаващо утвърждаване на НЦПКПС като дигитален център за 

провеждане на онлайн квалификации, посредством собствена платформа за 

онлайн обучения; 

6. Продължаващо утвърждаване на НЦПКПС като иновативно аналитично 

звено. Подготвени аналитични материали с емпирична информация от 

получената обратна връзка от учители и директори, участвали в 

квалификационните курсове на Центъра; 

 

Първото тримесечие на „пандемичната“ 2022 г. затвърди необходимостта от 

търсенето на иновативни решения и работещи модели, насочени към промяна на 

културата на преподаване и повишаване на ефективността на образователния процес. 

Продължаващата глобална пандемия наложи необходимостта от експресна 

дигитализация на образователната ни система, и най-вече на дейностите свързани с 

преподаване, учене и последваща квалификация.  

В този контекст, екипът на НЦПКПС положи максимални усилия за 

утвърждаването на институцията като дигитален център за провеждане на онлайн 

квалификации от XXI век. С креативност и много последователност, считано от 25 

март 2020 г., НЦПКПС разполага със собствена функционираща платформа за онлайн 

обучения, с идентична функционалност на обучителните платформи, на водещите 

университети у нас. 
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 Стремежът на НЦПКПС е чрез политиките, които разработва, да допринесе 

за формирането на компетентни педагогически специалисти, отворени към иновации, с 

мисия и нагласа за постоянно учене и професионално усъвършенстване. 

Съвременната ситуация продиктува и необходимостта от коренно изменение на 

съдържанието и организационните форми на системата за квалификация на 

педагогическите специалисти. 

 В основата на професионалното развитие на всеки педагогически специалист 

стои процесът на продължаваща квалификация. Формирането на педагогически 

умения не завършва с етапа на дипломиране, а продължава през годините на 

практикуване на учителската професия. Това от своя страна предопределя 

необходимостта педагогическите специалисти системно да повишават своята 

квалификация, за да могат ефективно да се справят с предизвикателствата на средата, 

в която работят. 

 

Благодарим на педагогическите специалисти, които и през 2022 г. показаха, 

че имат сили, желание и воля да развият и надграждат своите компетентности, 

избирайки нашите предложения за квалификация. 

 

Благодарим на Министерството на образованието и науката за подкрепата, 

която ни оказва, предоставяйки ни възможността да бъдем гъвкави, иновативни и 

активно работещи във всякакви условия, за да можем да развиваме успешно 

налаганите от нас - модерни форми за повишаване и поддържане на 

квалификацията на педагогическите специалисти. 
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