
 

Министерство на образованието и науката стартира изпълнението на 

проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите 

специалисти” 

Министерство на образованието и науката стартира изпълнението на проект 

„Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“. Конкретен 

бенефициент на проекта е Министерство на образованието и науката. 

 Проектът ще се изпълнява през три учебни години – 2018/2019 г., 2019/2020 г. и 

2020/2021 г. Квалификационната програма е насочена към всички, работещи в системата на 

предучилищното и училищното образование и ще обхване цялата страна. Всеки 

педагогически специалист ще може да заяви желанието си за включване в обучение за 

повишаване на квалификацията си, чрез регистрация в информационната система на проекта. 

Регистрацията трябва да е обвързана с назначаването на лицето по трудов договор и 

възложена норма преподавателска работа към съответната образователна институция – 

училище, детска градина, ЦПЛР или ЦСОП. В случаите, когато лицето работи в повече от 

една образователна институция, същото трябва да избере от името на коя институция ще 

заяви включването си в проекта, като изборът му трябва да е съобразен с идентифицираните 

нужди от обучение за повишаване на професионалната си квалификация. 

Изборът на обучения ще се извършва по теми, включени в едно от трите тематични 

направления по Дейност 1 „Подкрепа за професионално израстване и развитие на 

професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с 

присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за 

статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти, и които спомагат: 

1. За усвояване на знания и формиране на умения и компетентности, свързани с 

използване на иновативни методи в преподаването, съвременни методи в оценяването на 

учебните резултати, диагностика на личностното развитие и консултирането на учениците с 

оглед постигане на качествено образование и личностно развитие. 

2. За прилагането на модели за създаване и развитие на позитивна училищна среда, вкл. 

за подобряване на взаимодействието между семейството и училището, привличане на 

родителите за по-активно участие в училищната общност и за ефективно управление на 

класа. 

3. За повишаване на подготовката на педагогическите специалисти с управленски 

функции за прилагане на съвременни модели за управление на образователните институции, 

лидерство за ефективна организация на училищните дейности и координация на 

педагогическите екипи.“. 

Участието в проекта се осъществява чрез информационната система на адрес: 

https://teachers.mon.bg/, която автоматизира всички процеси по реализация на обученията – от 

регистрацията, през избор на вид и форма на обученията, до получаването на 

удостоверенията. 

За изпълнение на Дейност 1 по проекта, Министерство на образованието и науката 

стартира първата кампания за обучения на педагогически специалисти по процедура 

BG05M2OP001-2.010 „Квалификация на педагогическите специалисти“. Кампанията е с 

начало: 09.10.2018 г. и край: 31.12.2018 г. 

 Регистрация и избор на обучение:  тук 
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