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1

СЕУ Дупница Дупница

"Внедряване и 

поддържане на 

политика по 

управление на 

качеството, за 

образователни 

институции“ 

 гр. Сандански  - хотел "Спартак" 

/ бившия хотел „Св. Никола“

8 ноември 2022 г. - 

 11 ноември 2022 г. - от 9,00 до 15,00 ч.

Институт за качество в 

образованието 2 Продължаваща 

Отложено за месец 

за м. март

2

СЕУ Дупница Дупница
,,Дигитализация на 

учебния процес и 

интерактивни методи 

на преподаване“, град Банско 18 - 20.11.2022 г. от 9,00 до 15,00 ч.

Център за съвременно 

образование, София 2 Продължаваща 

3. 

СЕУ Дупница Дупница

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 “ ДИУУ, София 14-16.11.2022 г. 14,00 - 12,30 ч. ДИУУ 1 Продължаваща 

4

СЕУ Дупница Дупница

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 “ ДИУУ, София 16-18.11.2022 г. 14,00 - 12,30 ч. ДИУУ 1 Продължаваща 

5

СЕУ Дупница Дупница "Обучения за повишаване 

на квалификацията на 

начални учители, свързани 

с PIRLS и TIMSS"

Национален СТЕМ център, 

София 19-20.11.2022 г. 9,00 - 17.00 ЦОПУО 1 Продължаваща 

6

СЕУ Дупница Дупница

"Контрол на 

професионалния стрес. 

Съвременни методи и 

подходи за развитиена 

логическо, творческо и 

критическо мислбене в 

учениците" НЦПКПС 21.-23.11.2022 г. 21.11.23022 г. от 14,00 - 23.11.2022 г. до 12,30 ч. НЦПКПС, Банкя 1 Продължаваща 

7

СЕУ Дупница Дупница

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 “ ДИУУ, София 23. –25.11.2022 г. 23.11.от 14.00 часа - 25.11. до 12.30 часа. ДИУУ 1 Продължаваща 

Ниво на квалификацията:             

Вътрешноинституционална (с 

външен лектор), 

Продължаваща

Информация за планираните обучения, насочени към повишаване на компетентностите на педагогическите специалисти на вътрешноинституционално и междуинституционално ниво през учебната 2022/2023 година

Брой педагогически 

специалисти, заявили 

желание за участие

№ 

по 

ред

Период на 

обучението
Обучаваща организация

Образователна 

институция
Община Населено място

Място на провеждане на 

обучението

адрес ………………….
Тема на обучението Начален и краен час


