
 

 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
ЗА ПРОВЕДЕНИ  И ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г. 

    
  

Тема 
Място на 

провеждане 
Период на 

провеждане 
Начален и 
краен час 

Наименование на 
обучителната  
организация 

бр. 
присъстващи 

Работа с Teams, проведено от  
ПТГ “Иван Райнов“ 

септември 2021  
 

инж. Слав 
Георгиев  

Всички 
учители 

“ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ ВЪВ 
ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ“ ПТГ “Иван Райнов“ 

10.11.2021 г. 
18.11.2021 г. 

 РУО 
Всички 
учители 

"Компетентностният подход в обучението"  
ПТГ “Иван Райнов“ 

15.12.2021 г.,   ПТГ, лектор: 
Слав Георгиев;   

Всички 
учители 

 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" 
ПТГ “Иван Райнов“ 29.01.2022 г 

 ПТГ, лектор: 
Слав Георгиев;   

4 

"Моето първо работно място" -  КНСБ 02.2022 г.   КНСБ 2 

Дигиталното учебно съдържание и свободните  
образователни ресурси- за ефективен образователен процес   

 26.02.22 г.   2 

Обучение за работа с платформата "СмарТест"  

 

24. 03. 2022 г.,   
ПТГ, лектор: 
Александър 
Попов;   

Всички 
учители 

Уебинар "Тайната на фомиращото оценяване в присъствена и онлайн 
среда"   

05.11.2021 г.   ОРЕС, лектор от 
София 

2 

„Разработване на тестове за държавен изпит за придобиване на 
професионална квалификация“.  12-14.04.2022 г. 

  3 

Създаване на интерактивни работни листове в платформата 
Liveworksheets -  

14.04.2022 г.  РУО 2 

 БУЛСТАТ: 000962492;   ул. "Цар Иван Александър"  № 42,  

тел.: (046) 66 31 61; 0877233947; http://ptg-yambol.bg ,E-mail: ptg_jambol2001@yahoo.com 

http://ptg-yambol.bg/
E-mail:%20ptg_jambol2001@yahoo.com


Тема 
Място на 

провеждане 
Период на 

провеждане 
Начален и 
краен час 

Наименование на 
обучителната  
организация 

бр. 
присъстващи 

Работната 
среща с учители, преподаващи учебен предмет математика, 
информатика или информационни технологии за споделяне на добри 
практики и наблюдение на интердисциплинарен урок в STEM среда с 
ученици от VI клас от СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен, на тема: 
„Математика, физика, география, информационни технологии или ... 
защо е готино да си изследовател?“ MS Teams 

17.05. 
2022 г.  

17:00 -
18.00 
часа  1 

Динамична онлайн работна среща с учители по ПН, математика и ИТ 
от прогимназиален и I и II гимназиални етапи за създаване на  
достъпна база от е-учебни ресурси за споделяне и популяризиране 
на положителни педагогически практики на  MS Teams 

16.05.2022г. от 
15:30 -
16,30 
часа 

 1 

 


