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Планът за квалификационна дейност е приет с решение на педагогическия съвет – протокол  
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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

          Цели: 

1. Повишаване на качеството на обучение по всеки учебен предмет за изпълнение на ДОС и 

Националните изпитни програми, повишаване на резултатите чрез популяризиране и 

въвеждане на съвременни методи на преподаване и учене, добри практики, мултимедийно и 

интерактивно представяне на учебното съдържание; 

2. Създаване на равни възможности за професионално развитие и квалификация на учителите; 

3. Нарастване на престижа и възнаграждението на учителя, обвързване с повече отговорности 

към учениците и организацията; 

4. Привличане, задържане и развитие на педагогически кадри на възраст до 45 години и на 

специалисти с високо равнище на професионална подготовка и квалификация; 

5. Повишаване на увереността и ефективността от работата на новоназначените учители, 

приобщаване, адаптиране и успешно реализиране. 

6. Повишаване на мотивацията и професионалните компетенции на екипа за разработване, 

реализиране и отчитане на европейски, национални и училищни проекти. 

 

                   Задачи: 

1.  Повишаване на квалификацията на учителите; 

2.  Разпространяване на добрия опит, модернизиране на образователно-възпитателния процес, 

утвърждаване на  дейностния подход – “Учене чрез правене”; 

3. Взаимна комуникация, съвместно вземане на решения, използване на екипни форми на 

работа, компетентно и отговорно поведение; 

4. Утвърждаване на учителя като партньор на ученика, семейството и институциите за 

намаляване на агресивното поведение, допускане на безпричинни отсъствия, повишаване на 

мотивацията за учебен труд и личностна изява; 

5. Сформиране на ефективни екипи за разработване, реализиране и отчитане на европейски, 

национални и училищни проекти. 

 

 

II. ПРИОРИТЕТНИ ТЕМИ ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА И ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 

Приоритетни групи - новоназначени учители. 

Приоритетни теми - работа с ИКТ и интерактивни кабинети. 

Приоритетни теми - работа с обучителни платформи. 

 

 

III. ФИНАНСИРАНЕ 

1. В рамките на планираните средства за квалификация (1% от ФРЗ) на всеки учител, включен 

в квалификационна форма се заплаща такса. 
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2. След изчерпване на наличния финансов ресурс таксите се заплащат със средства от СБКО, 

спонсори или собствени приходи и лични средства. Приоритет при финансиране на 

квалификационна дейност имат: 

 Новоназначени учители с малък опит и без ПКС; 

 Учители сменили длъжността си; 

 Учители, за които са констатирани дефицити при контролната дейност на директора; 

Учители, старши учители и директор при промяна на нормативната уредба, учебната 

документация, разработване и включване в нов проект; 

3. Гимназията се включва във всички проекти за квалификация, както и др., свързани с 

пряката учебна дейност. Финансирането е от съответния проект. 

 

 

IV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

         Обхванати в квалификационни форми през учебната 2020/2021 година - 17 учители.  

         Повишено качество  на обучението по всеки учебен предмет, изучаван в училището. 

         Повишена ефективност от работата  и  развитие  на  новоназначени учители. 

Повишени умения на  учителите за  прилагане на интерактивни методи на преподаване, работа с 

електронен дневник.  

 

 

V. КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ 

№ Тема Форма 

Период на 

провеждане, 

времетраене 

Целева 

група 

Отговорник за 

провеждането 

Лектор/ 

организация 

1 

Осигуряване на 

информационни 

бюлетини за участие 

на учителите в 

извънучилищни 

квалификационни 

форми 

Инструктаж 

През 

учебната 

година 

 

17 

учители 

Икономист-

организатор 

на персонала 

лицензирани 

обучителни 

организации 

2 

Използване 

възможностите на 

интернет- портали 

за повишаване на 

компетентностите 

на учителите чрез 

включване в 

електронни курсове 

по избор. 

Инструктаж 

През 

учебната 

година 

17 

учители 
учители 

МОН, 

обучителни 

организации 

3 Работа с електронен 

дневник 

практикум Месец 

септември- 

октомври 

2020г. 

Всички 

учители 

Отговорник 

въвеждане на 

ел.  дневник 

Вътрешно- 

училищна 

квалификаци

я 

4 
Методически 

сбирки 
Инструктаж 

по график, 

до 1 час на 

сбирка 

Всички 

учители 

Председател 

на МО на 

учителите и 

Вътрешно- 

училищна 

квалификаци
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кл. 

ръководители 

я 

5 

Организация на 

педагогическата 

учебна среда 

споделяне 

на добри 

практики  

Октомври 

Ноември 

2020г. –до 1 

час 

Новоназ

начени 

учители 

Председател 

на МО на 

учителите и 

кл. 

ръководители. 

Вътрешно- 

училищна 

квалификаци

я 

6 

Използване на 

интерактивна дъска 

в обучението – 

технологични и 

методически насоки 

методическ

и указания 

Октомври 

2020г. - 2 

пъти по 1 

час 

Новоназ

начени 

учители 

Старши 

учители ИКТ 

Вътрешно- 

училищна 

квалификаци

я 

7 
Умения за 

мотивиране 
семинар 

Март 2021г. - 

4 часа 

Всички 

учители 

ДИКПО-

Варна 

Външен 

лектор 

Вътрешно- 

училищна 

квалификаци

я 

8 

Повишаване на 

уменията за 

използване  и 

прилагане на 

електронно учебно 

съдържание, 

запознаване с 

мултимедийни 

продукти и нов 

образователен 

софтуер 

Практикум 

Октомври 

2020г. - 3 

часа 

Април 

2021г. - 3 

часа 

5 

учители 

Училищен 

лектор 

Вътрешно- 

училищна 

квалификаци

я 

9 

Септемврийски 

съвещания, 

методически 

сбирки,  открити 

уроци 

Семинар 

споделяне 

на добри 

практики 

Септември  

2020г. по 

график – до 2 

часа 

Всички 

учители, 
Директор 

РУО 

Извънучилищ

на 

квалификацио

нна дейност 

10 Повишаване на ПКС 
Квалификац

ионен курс 

До октомври 

2020г. 

2 

учители 

университети 

колежи 

Извънучили

щна 

квалификаци

онна дейност 

11 
Придобиване на 

ПКС 

Квалификац

ионен курс 

До октомври 

2020г. 

2 

учители 

университети 

колежи 

Извънучили

щна 

квалификаци

онна дейност 

12 

Придобиване на 

втора специалност 

на висшето 

образование 

 

Обучение в 

магистърска 

програма 

До 

септември 

2021г. - 2 

сесии 

2 

учители 

университети, 

колежи 

Извънучили

щна 

квалификаци

онна дейност 
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13 
По теми от плана на 

НИОКСО 

Квалификац

ионен курс 

По график, 3 

- 5 дни 

2 

учители  
НИОКСО 

Извънучили

щна 

квалификаци

онна дейност 

14 

Повишаване на 

уменията за работа в 

мултикултурна 

среда. 

Квалификац

ионен курс 

По график, 1 

кредит 

2 

учители 

Обучителни 

организации 
 

15 

Справяне с 

агресията и 

проблемното 

поведение  

Квалификац

ионен курс 

По график, 1 

кредит 

2 

учители 

Обучителни 

организации 
 

16 
Google инструменти 

в обучението 

Квалификац

ионен курс 

По график, 2 

кредита 

2 

учители 

Обучителни 

организации 
 

17 

Изработване на 

портфолио на 

учител 

Квалификац

ионен курс 

По график, 1 

кредит 

2 

учители 

Обучителни 

организации 
 

18 

Работа с обучителни 

платформи,  

одобрени от МОН 

Обучителен 

курс 

До октомври 

2020г.  

Всички 

учители, 
Директор 

Училищен 

лектор  

Вътрешно- 

училищна 

квалификаци

я  
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