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ГРАФИК 

за провеждане на обучения по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за 

професионално развитие на педагогическите специалисти 

 

№ 

Тематично 

направление Тема 

Дата на провеждане 

Място на 

провеждане 

присъствена 

форма 

неприсъствена 

форма 

1 

ТН 2 Позитивна 

училищна среда 

„Електронен дневник – 

решение за ефективна 

комуникация между 

учители, родители и 

ученици“ 

8.12.2018 г. 8-15.12.2018 г. 
ОУ "Христо 

Ботев", Габрово 

2 

ТН 2 Позитивна 

училищна среда 

„Ефективни техники за 

комуникация и работа с 

родителите. 

Взаимодействие 

семейство – 

образователна 

институция“. 

8.12.2018 г. 8-15.12.2018 г. 

ПГМЕТ "Ген. 

И. Бъчваров", 

Севлиево 

3 

ТН 2 Позитивна 

училищна среда 

„Взаимоотношения 

между педагогически 

специалисти, родители и 

екипите за подкрепа“ 

8.12.2018 г. 8-15.12.2018 г. 

ОУ "Ст. 

Пешев", 

Севлиево 

4 

ТН 2 Позитивна 

училищна среда 

„Взаимоотношения 

ученик, родител и 

учител. Приложими 

практики за 

педагогическите 

специалисти“ 

9.12.2018 г. до 19.12.2018 г. 

ОУ "Ст. 

Пешев", 

Севлиево 

5 

ТН 1 

Иновативни 

методи в 

преподаването 

„Развитие на 

творческото мислене 

при децата.“  

13-

14.12.2018г. 

(2 дни по 4 

часа) 

до 19.12.2018 г. 

ОУ "Ран 

Босилек", 

Габрово 

6 

ТН 1 

Иновативни 

методи в 

преподаването 

„Иновативни практики в 

образованието“ 
09.12.2018 г. до 15.12.2018 г. 

ОУ „Неофит 

Рилски“, 

Габрово 

7 

ТН 1 

Иновативни 

методи в 

преподаването  

„Играви подходи в 

предучилищното 

образование“ 

09.12.2018 г. до 15.12.2018 г. 

Сградата на 

Община 

Севлиево 

 

http://www.eufunds.bg/


   
 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
 

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, 

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

8 

ТН 2 Позитивна 

училищна среда 

„Управление на 

конфликти и ефективна 

комуникация в училище 

15.12.2018 г. до 19.12.2018 г. 

ПМГ "Акад. И. 

Гюзелев", 

Габрово 

9 

ТН 1 

Иновативни 

методи в 

преподаването 

„Иновативни 

педагогически техники. 

Провеждане на уроци в 

извънкласната стая“ 

16.12.2018 г. до 21.12.2018 г. 

СУ "Васил 

Левски", 

Севлиево 
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