
КРАТКИ УКАЗАНИЯ ПО ДЕЙНОСТ № 3 

ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА 

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УМЕНИЯТА ИМ ЗА 

ПРЕПОДАВАНЕ/ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАНИМАНИЯ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В 

ЕЛЕКТРОННА СРЕДА 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР Критериите ще се прилагат от директора на ниво училище, 

като информацията се попълва в информационната система на Проект 

 Педагогически специалисти, които не са участвали в обучения,  

свързани с учебния процес от разстояние в електронна среда, през последните две 

години;    

 Педагогически специалисти, които са срещали затруднения за  

осъществяване на обучение от разстояние в електронна среда;   

 Педагогически специалисти, заявили необходимост от допълнително  

обучение за подобряване на уменията за осъществяване на обучение от разстояние 

в електронна среда. ................. 

 

Обученията на педагогическите специалисти ще се провеждат в малки групи - 

средно 5 участници в група,  

с продължителност 6 академични часа. Обученията ще се провеждат присъствено. 

Обучителите, трябва да имат висше образование с образователно-

квалификационна степен „магистър“ или по-висока и/или квалификация в 

областта на STEM дисциплините. Обученията могат да се провеждат от 

педагогически специалист от училището, външен за училището педагогически 

специалист или от избрана обучаваща организация 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ОТ УЧИЛИЩЕТО:  

 Директорът уведомява педагогическия състав за възможността да се 

включат в обучение;  

 Педагогическият специалист подава в информационната система на Проекта 

заявление-декларация (Приложение № 15) за включване в обучение, като посочва 

желаните от него тематични направления. В заявлението педагогическите специалисти 

декларират писмено, че не са участвали в идентични обучения, финансирани от 

фондовете на Европейския съюз, от друго национално финансиране, както и от други 

донорски програми.;  

 Директорът одобрява подадените заявления от педагогическите специалисти, 

които отговорят на критериите за включване в обученията по Дейност 3 и определя 

ръководител на група за организиране и определяне на темите на обученията; 

Ръководителят на група организира обучението в информационната система 

както следва: • сформира група за обучение, като разпределя педагогическите 

специалисти в групи със сходни потребности; • изготвя учебен план-график на 

обученията. 

 



ПРИМЕРНИ ТЕМИ, В КОИТО ЩЕ МОГАТ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ СА: 

• използване на ИКТ (мултимедия, текстообработка, обработка на данни, 

презентации, използване на електронни таблици и бази данни) в учебния процес, 

включително за работа с оборудване;  

• работа със специализирани образователни платформи и образователни ресурси и др.  

• мултимедийните образователни технологии за ефективен образователен процес с 

обучение от разстояние в електронна среда; 

• дистанционно преподаване и обучение – среди за присъствено синхронно обучение от 

разстояние в електронна среда. Принципи, функциониране;  

• дигиталното учебно съдържание и свободните образователни ресурси – за 

ефективен образователен процес;  

• образователни ресурси за ефективно присъствено синхронно обучение от разстояние в 

електронна среда;  

• оценяване постиженията на учениците при присъствено синхронно обучение от 

разстояние в електронна среда. 

 

ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА ЩЕ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ДО 31.12.2023 Г. ПО 

ПРОЕКТА ЩЕ БЪДАТ ОБХВАНАТИ ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА. 

 

За учебната 2021 – 2022 г. и всяка следваща в рамките на проекта в срок до 30 

октомври училищата подават заявка за средствата, които са им необходими на база 

броя на учениците, педагогическите специалисти, образователните медиатори и 

родителите, включени в групи за обучения за съответната учебна година. Авансът може 

да се използва за финансиране на всички дейности изпълнявани от училището. 


