
    Център „Интерактивно обучение” 
                         Учене чрез взаимодействие 

    Interactive Training Center 
             Learning through interaction 

 

       К А Т А Л О Г 
на квалификационни форми за педагогически специалисти 

 
             І. Краткосрочни тематични курсове 
         по програми, одобрени и включени в регистъра на МОН 

            16 академични часа, с присъден 1 квалификационен кредит 
1. „Законът за предучилищното и училищното образование и държавните образователни 

стандарти - предизвикателства и възможности в управлението и развитието на 
образователните институции” 

2. „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците чрез формите на 
приобщаващото образование” 

3. „Управление на качеството в образователните институции. Самооценяването като 
рамково изискване за управление на качеството в детските градини и училищата” 

4. „Портфолиото на педагогическите специалисти – структура, съдържание, философия” 
5. „Eмоционалната интелигентност – условие за успешна професионална изява на 

педагозите, за ефективна комуникация с децата/учениците и родителите и за превенция на 
агресията” 

6. „Ефективните комуникации в образователната институция – условие за 
усъвършенстване на педагогическото общуване” 

7. „Позитивното възпитание - приоритет в политиката на образователната институция за 
подкрепа за личностното развитие на децата и учениците”  

8.  „Професионалният стрес – блокатор на успеха или двигател на развитието?”  
9. „Управленските компетентности на педагогическите специалисти” 
10. „Учителят - ефективен ръководител, мениджър и лидер в образованието”  
11. „Тренинговите форми на работа в професионалната дейност на педагозите”  
12.„Организационно поведение, организационна култура и организационно развитие - 
образователни аспекти” 
13. „Маркетинг, PR и реклама в образователната институция” 
14. „Училищно законодателство и администриране” 
15. „Реторика за педагози и образователни мениджъри” 
16. „Трудово и осигурително законодателство за специалисти с ръководни функции в 

образованието” 
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ІІ. Краткосрочни тематични курсове 

по програми, одобрени от Департамент за продължаващо образование и 
квалификация на педагогическите специалисти – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” 

16 академични часа, с присъден 1 квалификационен кредит 
1. „Училище за ненасилие” 
2. „Арт-терапевтични и музикотерапевтични подходи в процеса на обучение, възпитание и 

социализация на децата и учениците” 
3. „Подходи на изкуствотерапията в процеса на приобщаващото образование” 
4. „Екипите в образователната институция - как да ги формираме, управляваме и развиваме?” 
5.  „Проектите в училището/детската градина - предизвикателства, възможности, перспективи” 
6. „Формите на обучение /съгласно глава VІ, раздел VІ от ЗПУО/ - превенция на риска от 

отпадане от училище и възможност за реинтеграция в образователната система ” 
7. „Управление на учебния процес и дисциплината в класната стая” 
8. „Управление на промяната в образователната институция /иновационен мениджмънт/” 
9. „Предучилищното образование – основа за учене през целия живот” 
10. „Училищната подготовка и училищния учебен план – същност и съдържание” 
11. „Оценяване на резултатите от обучението на учениците в контекста на ЗПУО и ДОС” 
12. „Информацията и документите в образователните институции” 
13. „Статут и професионално развитие на педагогическите специалисти и мениджърите в 

образованието” 
14. „Организация на дейностите в училищното образование” 
15. „Професионално – педагогическите умения на учителите” 
16. „Ефективни подходи за развитие на учебната мотивация на учениците” 
17. „Диагностика на учебните постижения на учениците” 
18. „Техники за справяне със стреса” 
19. „Управление на конфликтите в междуличностните взаимоотношения” 
20. „Възпитателни взаимодействия в училище” 
21. „Възпитателни взаимодействия с ученици с агресивно поведение” 
22. „Индивидуален и диференциран подход в процеса на обучение” 
23. „Диагностичното изследване в образователната институция” 
24. „Модел на конструктивни взаимоотношения между учители и ученици” 
25. „Целеполагане в процеса на обучение” 
26. „Преподаване чрез решаване на проблеми” 
27. „Практически проекции на теории за възрастовото развитие на личността” 
28. „Моделиране на професионалното поведение на учителите в процеса на управление на 

образователната институция” 
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29.  „Ресурси за усъвършенстване на обучението в процеса на управление на образователната 
институция” 

30. „Иновативни подходи в съвременното обучение” 
31. „Взаимодействие между учители и родители в процеса на предучилищното/училищното 

образование” 
32. „Сензорната интеграция на деца и ученици със СОП” 
33. „Играта - наука и средство за комуникация” 
34. „Методически насоки за игрово взаимодействие в предучилищна възраст” 
35. „Игровото взаимодействие - форма за възпитание и обучение в разновъзрастови групи в 

детската градина и училище” 
36. „Организация и методика на игрите по български език в детската градина” 
37. „Изграждане на мотивираща среда в детската градина” 
38. „Дигиталните средства в игрите на децата” 
39. „Методи, форми и средства във възпитателно-образователния процес в детската градина” 
40. „Подготовка и осъществяване на авторска програма в детската градина” 
41. "Компютърното моделиране в началното училище" 
42. "Облачните технологии в образователния процес" 
43. "Създаване на виртуална класна стая чрез платформите за електронно обучение" 
44. "Интерактивните информационни технологии в работата на учителите" 
45. "Прилагане на електронни образователни продукти за постигане на мотивираща учебна 

среда" 
46. „Работа с Microsoft Office 365” 
ВАЖНО! 1. Предлаганите обученията са тренингови, с интерактивен характер и с практико-

приложна насоченост. Съобразени са напълно с изискванията на ЗПУО и ДОС. Провеждат се от 
висококвалифицирани лектори – утвърдени специалисти в областта на педагогиката, управлението на 
образованието, трудовото и осигурителното законодателство. Продължителността им е 16 
академични часа - 2 дни по 8 часа или 3 дни по 4+8+4 часа. Могат да се организират и в частично 
присъствена форма, от които 8 часа в присъствена форма и 8 часа в дистанционна форма. Всеки 
участник получава удостоверение с присъден 1 квалификационен кредит, както и комплект учебни 
материали. Възможно е включването на педагогически специалисти от различни образователни 
институции. Обученията могат да се проведат както на място в образователната институция, така и като 
изнесени или пътуващи, за организацията на които бихме могли да ви съдействаме – молим, погледнете 
по-долу нашия Каталог с места за настаняване и маршрути за пътуване. Цените и начинът на плащане 
са предмет на допълнително индивидуално договаряне. 

2. Център „Интерактивно обучение” организира и провежда обучения за повишаване на 
квалификацията на педагогическите специалисти и на теми извън обявените, по заявка на 
възложителя.   
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          ІІІ. Подготвителни курсове за ПКС 
в областите: 1. Теория на възпитанието и дидактика  

2. Образователен мениджмънт/Организация и управление на образованието 
  осъществявани съвместно с Департамент за продължаващо образование и 
квалификация на педагогическите специалисти – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”  
 1. Консултативен курс за подготовка за придобиване на V ПКС –  
с присъден 1  квалификационен кредит 
 Теория на възпитанието и дидактика:  
„Професионално-педагогическите умения на учителите” 
 Организация и управление на образованието:  
„Управленските компетентности на педагогическите специалисти” 

 2. Консултативен курс за подготовка за придобиване на ІV ПКС –  
с присъден 1 квалификационен кредит 
 Теория на възпитанието и дидактика:   
„Професионално-педагогическите умения на учителите” 
 Организация и управление на образованието:  
„Управленските компетентности на педагогическите специалисти” 

 3. Консултативен курс за подготовка за придобиване на ІІ ПКС –  
с присъдени 2 квалификационни кредита 

Теория на възпитанието и дидактика/Организация и управление на образованието: 
„Диагностичното изследване в образователната институция” 

 4. Консултативен курс за подготовка за придобиване на І ПКС –  
с присъдени 3 квалификационни кредита 
Теория на възпитанието и дидактика/Организация и управление на образованието 
 „Иновационното изследване в образователната институция”  

ВАЖНО! Център „Интерактивно обучение”, съгласно споразумение за сътрудничество с 
ДЕПОК- ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, оказва съдействие на кандидатите при включването 
им в курсовете.  

При сформиране на група от минимум 15 участници от едно селище или 
район/регион, обучението може да се проведе на място. 

За справки и записвания за участие молим, потърсете ни на посочените телефони и/или 
електронни адреси. 
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 ІV. Процедури за придобиване на ПКС 
в областите: 1. Теория на възпитанието и дидактика   

2. Образователен мениджмънт/Организация и управление на образованието 
осъществявани от Департамент за продължаващо образование и квалификация на 

педагогическите специалисти – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” 
 

ВАЖНО! Център „Интерактивно обучение”, съгласно споразумение за 
сътрудничество с ДЕПОК- ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, оказва съдействие на 
кандидатите при подготовката на документите и подаването им в Департамент за 
продължаващо образование и квалификация на педагогическите специалисти – ВТУ 
„Св. св. Кирил и Методий” в определените срокове.  

За повече информация молим, потърсете ни на посочените телефони и/или 
електронни адреси. 
 
 

                     V. Професионално-педагогически специализации  
   за придобиване на ІІІ ПКС 

в областите: 1. Теория на възпитанието и дидактика  
2. Образователен мениджмънт/Организация и управление на образованието 

осъществявани от Департамент за продължаващо образование и квалификация на 
педагогическите специалисти – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” 

 
ВАЖНО! Център „Интерактивно обучение”, съгласно споразумение за 

сътрудничество с ДЕПОК- ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, оказва съдействие на 
кандидатите при включването им в специализациите.  

При сформиране на група от минимум 15 участници от едно селище или 
район/регион, обучението може да се проведе на място. 

За справки и записвания за участие молим, потърсете ни на посочените 
телефони и/или електронни адреси. 
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 VІ. Курсове за придобиване на професионална квалификация „учител” 
по специалността от дипломата за висше образование  

осъществявани от Департамент за продължаващо образование и квалификация на 
педагогическите специалисти – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” 

ВАЖНО! Център „Интерактивно обучение”, съгласно споразумение за сътрудничество с 
ДЕПОК- ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, оказва съдействие на кандидатите при включването 
им в курсовете.  

За справки и записвания за участие молим, потърсете ни на посочените телефони и/или 
електронни адреси. 

 

        VІІ. Допълнителна професионална квалификация по „психология” 
за лица със специалност от друго професионално направление съгласно 

Класификатора на областите на висше образование и професионалните 
направления с присъдена професионална квалификация „учител” 

осъществявана от Департамент за продължаващо образование и квалификация на 
педагогическите специалисти – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” 

ВАЖНО! Център „Интерактивно обучение”, съгласно споразумение за сътрудничество с 
ДЕПОК- ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, оказва съдействие на кандидатите при включването 
им в обучението.  

За справки и записвания за участие молим, потърсете ни на посочените телефони и/или 
електронни адреси. 

 „Училища за родители” 
На място в образователната институция, изнесени или пътуващи - молим, 

погледнете по-долу нашия Каталог с места за настаняване и маршрути за пътуване. Темите, 
организацията, цените и начинът на плащане са предмет на допълнително индивидуално 
договаряне. 

 

„Училища за ненасилие” за деца и младежи 
На място в образователната институция, изнесени или пътуващи - молим, 

погледнете по-долу нашия Каталог с места за настаняване и маршрути за пътуване. Темите, 
организацията, цените и начинът на плащане са предмет на допълнително индивидуално 
договаряне. 
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Нашите предложения  

за Вашия културно-образователен туризъм 

Изберете тема за обучение и туристическа дестинация от 

нашите каталози и ние ще превърнем Вашето пътуване в 

празник – емоционален, зареждащ, неповторим и незабравим! 

Вие го заслужавате! 

 

       

     111 Kniaz Boris 1 Blvd., Varna 9002 

 

 

   

    9000 гр. Варна, бул. "Сливница" № 33 
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           Хотел “Одесос” *** 
бул. Сливница 1, 9000 Варна 

 

                               

12 Devnya Street, 9000, Varna 

 

                           Хотел Нептун  
9006 Варна, к.к. “Св.Константин и Елена” 
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САНАТОРНО-ОЗДРАВИТЕЛЕН КОМПЛЕКС КАМЧИЯ 

Варна, Аврен, к.к. Камчия 

 Хотел Олимп  

                        гр. Поморие 

 комплекс „Белведере”  

9260 с. Аспарухово, на брега на язовир Цонево 
 

9000 Варна, ул. „Кръстю Мирски” 17, тел.  0895646265, 0887648556                                                                             
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с.Чернево, обл. Варна 

 

            

гр. Търговище, местност Парка 

   

      ул. „Николаевска” №1, гр. Русе 
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            х-л Сезони  Трявна 

гр. Трявна 5350, ул. "Кънчо Скорчев" 11 
 

  Хотел Устра  

ул. "Ген. Делов" 1, гр. Кърджали 

    

             Ивайловград, ул “Бор” № 2 
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 Комплекс Тодева Къща 

ул.                  ул. "Неофит Рилски" 7, 8000 БанскоТОДЕВА ул." 

  Парк-хотел Севастократор*** 

с. Арбанаси 5029, обл. В. Търново, ул. „Свети Никола” №13 

     Хотелски комплекс Релакс КООП ** 

с. Вонеща вода, обл. Велико Търново 
9000 Варна, ул. „Кръстю Мирски” 17, тел. 0895646265,  0887648556                                                                           
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с. Ичера – Сливенски балкан 

  Комплекс Нигованка  ** 
 

с. Емен, 5065, обл. Велико Търново 

 

    

гр. Свищов, обл. Велико Търново 
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к.к. Пампорово – обл. Смолян 

 

   Хотел „Средна гора” 

гр. Стрелча, ул. „Парка”, обл. Пазарджик 

 

         

гр. Брацигово, обл. Пазарджик 
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к.к. Боровец 

          

гр. Велинград, ул. „Никола Вапцаров” 97 

 

                   

гр. Русе, площад „Свобода” 
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             **** 
гр. Банско, ул. „Кралев двор” 5 

 ХОТЕЛ БЪЛГАРИЯ     

Хасковски минерални бани 

    

гр. Хисаря, ул. „Бели брези” 1 
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ПЪТУВАЩИ СЕМИНАРИ В БЪЛГАРИЯ 

 Велико Търново,  Дряновски манастир, Боженци, Шипка  
 Плевен, „Очите на Бога“  
 Поморие, Бургас, Созопол  
 Котел, Жеравна, Сливен – дървото на Европа  
 Странджанска зеленика 
 Свещари, Демир баба теке, Разград  
 Троянски манастир, Троян, Крушунски водопади 
 Златоград , Кърджали, Перперикон 
 Белоградчишки скали, Клисурски манастир, Леденика, Черепишки манастир 
 Русе, Басарбовски манастир, Ивановски скални църкви, пещерата „Орлова чука“ 
 Чепеларе, Широка лъка, Дяволското гърло, Ягодинската пещера 
 Устието на Велека 
 Под крилото на Балкана – Казанлък, Карлово, Сопот, Копривщица 
 Рилски манастир, Рупите, Роженски манастир, Мелник 
 Самоков, Цари Мали град, Боянската църква 
 Ивайловград , Александровска гробница, вила Армира 

 

ПЪТУВАЩИ СЕМИНАРИ В ЕВРОПА 

 Букурещ  

 Констанца 
 Истанбул и Принцовите острови 
 Кавала, Александропулис, Одрин 
 Охрид и цяла Македония 
 Албания – страната на орлите – Дуръс, Тирана 
 Париж – Столицата на Европа 
 КАПАДОКИЯ – Земя на феномени 
 Царството на Самуила 
 Чудесата на Гърция – Метеора, Солун, Кавала, о-в Тасос 
 Румъния – близка и непозната – Замъкът на Дракула, Дворците в Синая и Брашов 
 Одрин, Лозенград 
 Вечната Италия – Рим, Флоренция, Венеция, Верона 
 Френската Ривиера – Кан, Монако, Монте Карло 
 „Раят на Земята” – Адриатика, Загреб, Плитвичките езера, Дубровник, Котор, Будва 
 Тоскана – Италианска приказка 
 Корфу – островът на любовта 
 Романтиката на Италия – Загреб , Венеция , Пиза , Флоренция , Верона 
 Чудесата на Гърция – Атина, Делфи, Коринт 
 Констанца, Мамая, Тулча, Делтата на река Дунав 

 

Времето, условията и цените на пътуванията се договарят  за всеки конкретен случай. 
Пътуващите семинари се осъществяват с любезното съдействие на ТА „Темпо – 99”. 
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