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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Сдружение „Център за обучение и квалификация“ е юридическо лице с нестопанска цел 

за осъществяване на общественополезна дейност, което изпълнява обществени и държавни 

задачи в различни области на образованието, обучението и квалификацията в подкрепата 

на професионалното развитие.

Сдружението притежава сертифицирана система за управление на качеството   в съответствие 

с изискванията на стандарт ISO 9001:2015 с област на приложение: организиране и 

провеждане на обучения, семинари, курсове, практикуми и квалификационни форуми.

Доверявайки се на нас, Вие ще намерите:
               џ професионален подход;

џ актуални квалификационни програми;
џ лектори с дългогодишен професионален и практически опит.



Предлагаме на Вашето внимание програми 
за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, 
работещи в системата на предучилищното и училищното образование 
в съответствие с разпоредбите на: 

џ Раздел III от  Закона за предучилищното и училищното образование; 
џ Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие      

на учителите, директорите и други педагогически специалисти. 

Програмите са одобрени и вписани в Информационния регистър на МОН.
Обхващат 16 и 32 академични часа. 

Носят 1 и 2 квалификационни кредита.  

С цел осигуряване на оптимална работна атмосфера и комфорт на участниците, 
в зависимост от Вашите предпочитания и възможности, 

обучителните курсове могат да бъдат проведени 
на място или изнесени в избрана от Вас база.



ПРОГРАМИ  ЗА  ОБУЧЕНИЕ  
ОДОБРЕНИ И  ВПИСАНИ 
В  ИНФОРМАЦИОННИЯ  РЕГИСТЪР  НА  МОН.

Проф. д-р Ирина Колева

џ “Държавният образователен стандарт по предучилищно образование: парадигми и концепти”
џ “Интеркултурни модели на педагогическо взаимодействие: семейство – детска  градина”
џ “Подходи на педагогическо взаимодействие: семейство – детска градина“
џ “Интеркултурни модели на педагогическо взаимодействие в условията на детската градина”
џ “Интеркултурни модели на педагогическо взаимодействие в системата на училищното образование”
џ “Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие в условията на детската градина”
џ “Интеркултурно образование в училище”
џ “Модели на педагогическо взаимодействие: семейство – детска градина”

Доц. д-р Веселин Тепавичаров; Гл. ас. д-р Виолета Коцева – Попова; Ксения Семизорова    

џ “Здравословно хранене на децата в предучилищна възраст - законодателство и тенденции”
џ “Здравословно хранене на учениците в училищна възраст - законодателство, тенденции, 

предизвикателства.”

д-р Камен Николов



ПРОГРАМИ  ЗА  ОБУЧЕНИЕ  
ОДОБРЕНИ И  ВПИСАНИ 
В  ИНФОРМАЦИОННИЯ  РЕГИСТЪР  НА  МОН.

д-р Елисавета Георгиева 

џ “Икономическа грамотност в  системата  на средното образование”

Младен Владимиров 

џ “Професионални педагогически дейности за превенция на зависимото поведение" 

џ “Управление на развитието на човешките ресурси: работа в екип, мотивация, изграждане на лидерски    
      умения, стил на управление и управление на конфликтите”
џ “Мерки за сигурността и противодействието на агресията в училище”
џ “Превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха”
џ “Превенция и противодействие на корупцията”
џ “Защита при бедствия и аварии”

Проф. д-р Лидия Велкова; Проф. д-р Стефан Мичев; Проф. д-р Юрий Търкаланов

џ “Компютърни умения за специалисти в системата на образованието”

Симеон Лилов



ПРОГРАМИ  ЗА  ОБУЧЕНИЕ  
ОДОБРЕНИ И  ВПИСАНИ 
В  ИНФОРМАЦИОННИЯ  РЕГИСТЪР  НА  МОН.

џ “Държавен протокол и церемониал. Етикет и правила на поведение в обществото”

Анатолий Пазийски

Нурджихан Мохамед Рамадан-Карамехмедова

џ “Управление на личната ефективност”
џ “Социални отношения и ефективни преговори”
џ “Иновативно и креативно мислене в училищното образование”

Мария Николова  

џ “Ученическо портфолио и учебните проекти по български език и литература – средства за развитие            
на функционалната грамотност на учениците от 8. -12. Клас.”

џ “Професионалното портфолио – инструмент за управление на качеството на образованието”

Проф. д-р Весела Гюрова; Проф. д-р Димитър Гюров

џ “Управление на качеството в училищното образование - критерии и индикатори”
џ “Управление на качеството в предучилищното  образование - критерии и индикатори”



ПРОГРАМИ  ЗА  ОБУЧЕНИЕ  
ОДОБРЕНИ И  ВПИСАНИ 
В  ИНФОРМАЦИОННИЯ  РЕГИСТЪР  НА  МОН.

џ “Интерактивна образователна среда за възпитание и обучение по БДП”
џ “Подготовка и обучение на децата и персонала в детската градина за безопасно поведение при бедствия”
џ “Пожарна безопасност, превенция на риска и cпасяване”
џ “Специфични професионални умения за работа в училищна комисия по БДП”
џ “Методика за обучение на децата и учениците по БДП“

д-р Галина Хайдар 

Проф. д-р Марияна Нейчева  

џ “Учителско портфолио – ефективен инструмент за управление на качеството и диференцираното оценяване”


