
Групи Брой групи
Брой 

обучаеми 

Дата на 

провеждане

Начин на провеждане 

на обучението

Обучаваща 

институция
Лектор

Училище домакин за 

организиране на 

обучението

Първа група 15 08-09 юни 2021 г.

синхронно обучение 

от разстояние в 

електронна среда 

Бургаски свободен 

университет

доц. д-р Пепа  

Митева

ЕГ "Д-р Петър Берон", 

гр. Кюстендил

Втора група 15 21-22 юни 2021 г. присъствено
Бургаски свободен 

университет

доц. д-р Пепа  

Митева

ЕГ "Д-р Петър Берон", 

гр. Кюстендил

Трета група 15 23-24 юни 2021 г. присъствено
Бургаски свободен 

университет

доц. д-р Пепа  

Митева

ЕГ "Д-р Петър Берон", 

гр. Кюстендил

Първа група 15 25-26 май 2021 г.

синхронно обучение 

от разстояние в 

електронна среда 

ПУ "Паисий 

Хилендарски"

гл. ас. д-р Елена 

Тодорова

ПМГ "Проф. Емануил 

Иванов", гр. Кюстендил

Втора група 15 25-26 май 2021 г.

синхронно обучение 

от разстояние в 

електронна среда 

ПУ "Паисий 

Хилендарски"

 Стелиана 

Чиликова - 

докторант

ПМГ "Проф. Емануил 

Иванов", гр. Кюстендил

Педагогически 

специалисти, които 

преподават в 

начален етап

Педагогически 

специалисти, които 

преподават 

математика, 

информационни 

технологии и 

информатика

     

     

Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Графици за провеждане на обученията на педагогическите специалисти в изпълнение на Дейност 

2 по проект BG05M2OP001-2.011 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020) през учебната 2020/2021 година 



Педагогически 

специалисти, които 

преподават човекът и 

природата, биология 

и здравно 

образование, физика 

и астрономия, химия 

и опазване на 

околната среда

Първа група 15 10-11 юни 2021 г.

синхронно обучение 

от разстояние в 

електронна среда 

СУ "Св. Климент 

Охридски"

доц. д-р Ганка 

Чанева

ПГ по облекло и 

стопанско управление, 

гр. Дупница

Първа група 15 02-03 юни 2021 г.

синхронно обучение 

от разстояние в 

електронна среда 

СУ "Св. Климент 

Охридски"

доц. д-р Емилия 

Евгениева

ОУ "Св. Св. Кирил и 

Методий", гр. 

Кюстендил

Втора група 15 09-10 юни 2021 г.

синхронно обучение 

от разстояние в 

електронна среда 

СУ "Св. Климент 

Охридски" 

доц. д-р Емилия 

Евгениева

ОУ "Св. Св. Кирил и 

Методий", гр. 

Кюстендил

Педагогически 

специалисти, които 

преподават чужд 

език и български 

език като чужд на 

мигранти

Първа група 15 27-28 май 2021 г.

синхронно обучение 

от разстояние в 

електронна среда 

ПУ "Паисий 

Хилендарски"

гл. ас. д-р Росица 

Декова

ПГТ "Никола Й. 

Вапцаров", гр. 

Кюстендил

Педагогически 

специалисти, които 

преподават 

български език и 

литература, история 

и цивилизация, 

география и 

икономика, 

философия



Педагогически 

специалисти, които 

осъществяват 

подготовка на 

ученици за ДЗИ

Първа група 15 10-11 май 2021 г.

синхронно обучение 

от разстояние в 

електронна среда 

ЮЗУ "Неофит 

Рилски"

гл. ас. д-р София 

Мицова

ПГИМ "Йордан 

Захариев", гр. 

Кюстендил



 



 


