
№ Вид на 

квалификаци

ята 

(Вътрешноинс

титуционална

, 

Междуинстит

уционална, 

Извънинститу

ционална) 

Обучител

на 

организац

ия 

Обучител/и Място на 

провеждане 

Период на 

провеждане 

(от дата до 

дата) 

брой 

дни 

Обучениет

о е 

включено 

в Плана за 

квалифика

ция на 

педагогиче

ските 

специалис

ти 

(да/не) 

Брой 

педагогически 

специалисти, 

участвали в 

обучението (без 

директор) 

Директор

ът е взел 

участие в 

обучение

то 

(да/не) 

Брой 

служител

и от 

непедагог

ическия 

персонал, 

участвал

и в 

обучение

то 

Забележка 

1 

Вътрешноинст

итуционална 

ОУ 

"Христо 

Ботев" 

Венелин 

Чернашки 

ОУ "Христо 

Ботев" 
13.09.2021 г. - 

18.09.2021 г. 1 да 6 не 0 

Работа в облачните 

платформи на ОУ „Христо 

Ботев“- Школо  (за 

новоназначени ПС) 

2 

Вътрешноинст

итуционална 

ОУ 

"Христо 

Ботев" 

Венелин 

Чернашки 

ОУ "Христо 

Ботев" 
13.09.2021 г. - 

18.09.2021 г. 1 да 6 не 0 

Работа в облачните 

платформи на ОУ „Христо 

Ботев“ – Google Workspace, 

Office 365 и техните 

възможности (ПС) 

3 

Вътрешноинст

итуционална 

ОУ 

"Христо 

Ботев" 

Милена 

Лесова 

ОУ "Христо 

Ботев" 
20.12.2021 г. - 

20.12.2021 г. 1 да 15 да 0 

Използване на приложения за 

създаване и обработка на 

видеоизображения в 

обучението по различни 

учебни предмети  

4 

Вътрешноинст

итуционална 

ОУ 

"Христо 

Ботев" 

Веселина 

Гаджева 

ОУ "Христо 

Ботев" 
18.02.2022 г. - 

18.02.2022 г. 1 да 15 не 0 

Представяне на дейности 

свързани с проведено 

обучение по програма 

„Еразъм+“ – „Извън 

рамките“  

5 

Извънинститу

ционална 

Център за 

творческо 

обучение 

ООД  

Център за 

творческо 

обучение 

ООД 

в електронна 

среда 

осигурена от 

обучителната 

организация 

05.10.2022 г. - 

06.10.2022 г. 2 да 5 да 1 

Управление на Chromebook - 

устройство за учене и 

преподаване  

6 

Извънинститу

ционална 

Великотърно

вски 

университет  

"Св. Св. 

Кирил и 

Методий" 

Великотърно

вски 

университет  

"Св. Св. 

Кирил и 

Методий" 

в електронна 

среда 

осигурена от 

обучителната 

организация 

13.11.2021 г. - 

13.11.2021 г. 1 да 4 не 0 
Методика на обучението по 

БДП -  начален етап 



7 

Извънинститу

ционална 

Великотърно

вски 

университет  

"Св. Св. 

Кирил и 

Методий" 

Великотърно

вски 

университет  

"Св. Св. 

Кирил и 

Методий" 

в електронна 

среда 

осигурена от 

обучителната 

организация 

13.11.2021 г. - 

13.11.2021 г. 1 да 1 не 0 
Методика на обучението по 

БДП - прогимназиален етап 

8 

Извънинститу

ционална 

ПУ "Паисий 

Хилендарски

" 

Ивайло 

Старибратов 

в електронна 

среда 

осигурена от 

обучителната 

организация 

19.03.2022 г. - 

20.03.2022 г. 1 да 39 не 0 
Проектно-базирано обучение 

– новата перспектива 

9 

Извънинститу

ционална 

"Европлам 

консулт" 

ЕООД      

Даниела 

Петкова 
ОУ „Христо 

Ботев“ 

06.04.2022 г. - 

17.04.2022 г. 2 да 13 не 0 

Повишаване мотивацията за 

успех чрез иновативни 

инструменти за преподаване 

и учене 

1

0 

Извънинститу

ционална 

СУ "Св. 

Климент 

Охридски" 

СУ "Св. 

Климент 

Охридски" 

СУ "Св. 

Климент 

Охридски" 

20.06.2022 г. - 

22.06.2022 г. 3 не 1 не 0 

Програмиране на скриптов 

текстов език – Python, 

JavaScript и др. (по проект 

"Образование за утрешния 

ден") 

 


