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I. АНАЛИЗ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

ДЕФИЦИТИ ОТ КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ 

СПЕЦИАЛИСТИ 

Квалификацията на педагогическите специалисти от ПДТГ ,,Димитър Хадживасилев” през 

изминалата учебна година се осъществи чрез изпълнение на дейностите в Плана за 

квалификационна дейност. 

Същевременно в съответствие с НП ,,Иновации в действие“ бяха споделени добри 

иновативни образователни практики с училища от Ботевград, Славяново и Търговище. 

В изпълнение на планираните дейности от Плана за квалификационна дейност 

учителите взеха участие в обучение на тема: ,,Класен ръководител – организация на 

класа“ проведено от Институт Човешки Ресурси. Всички учители придобиха по един 

квалификационен кредит. 

Учителите придобиха и по още един квалификационен кредит от участие в обучение 

проведено от ФОСИ – Фондация за образование, спорт и изкуство ,,Възможност“. 

Двама учители придобиха умения по методологията Calciosociale. 

Другото направление от Плана за квалификационната дейност е свързано с 

индивидуалната квалификация на учителите и участието им в семинари, тренинги и 

други форми на обучение за придобиване на нови умения и компетенции.  

Теодора Спасова взе участие в обучение на тема: ,,Обектно-ориентирано 

програмиране“ към СА "Д. А. Ценов", както и в обучение на тема: "Microsoft STEM 

Lessons & Hands-On Activities" към СУ "Св. Климент Охридски". 

Петя Гутева взе участие в обучение за придобиване на V ПКС. 

Марияна Любенова успешно приключи следдипломна квалификация за ,,Учител по 

физика и астрономия“. 

Преминаването към ОРЕС постави учителите пред нови предизвикателства свързани с 

разширяване и обогатяване на използваната методология от една страна, а от друга 

страна управлението на класа и процеса на преподаване също поставиха учителите в 

среда, която налага придобиването на нови компетенции. Именно тези установени 

дефицити налагат през следващата учебна година да бъде планирано обучение свързано 

с придобиване на компетенции за управление на класа и образователната среда в ОРЕС. 

В следствие на гореизложеното си определихме следните дефицити, които ще бъдат 

обект на квалификационната дейност през учебната 2020/2021 г.: 

 Продължаваща квалификация за разширяване и обогатяване уменията и 

компетентностите на педагогическите специалисти за мениджмънт на класа. 

 Индивидуална квалификация на учителите за придобиване на нови знания, 

умения и компетенции за преодоляване на индивидуални дефицити. 

 

 

 



 
 

ІІ. ПРИОРИТЕТИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ 

Приоритетите за квалификация на педагогическите специалисти се основават както на 

установените дефицити така и на стратегията за развитие на училището. И те са: 

-  Създаване на условия за продължаваща квалификация за разширяване и обогатяване 

уменията и компетентностите на педагогическите специалисти. 

- Предоставяне на възможности за индивидуална квалификация чрез участие в 

образователно-квалификационни дейности по проекти и програми на МОН и други 

институции. 

Целевите групи са следните: 

• учители по общообразователна и професионална подготовка;  

• класни ръководители;  

• педагогически съветник; 

ІІІ. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ 

Основните принципи и цели са в релевантна връзка със Стратегията за развитие на 

ПДТГ ,,Димитър Хадживасилев“. 

 Нормативно установени и споделени ясни правила - гарантиращи доверие 

и уважение между участниците; 

 Осигуряване на учителите достъп до актуална информация необходима за 

дейността им; 

 Сътрудничество в методическите обединения за постигане на 

стратегическите цели;  

 Надеждна подкрепа на учителя за постигане на високи учебни резултати 

и личностно и професионално израстване; 

Основната цел е: 

Поддържане капацитета на човешките ресурси за ефективно и качествено провеждане 

на високотехнологичен и практически ориентиран образователния процес формиращ 

ключови и професионални компетентности, гарантиращи успешна социална реализация 

на учениците. 

Стратегически цели: 

 Обогатяване на използваната методология от учителите за управление на класа и 

образователния процес; 

 Личностно професионално развитие на учителите; 

 

 

 



 
 

ІV. ФОРМИ НА КВАЛИФИКАЦИЯ 

Формите на квалификационна дейност са: методически семинари, лектории, 

дискусионни форуми, открита педагогическа практика, презентации на творчески 

проекти, беседи, професионални педагогически и психологически тренинги, участие в 

конференции,  обмяна на добри практики, споделяне и насърчаване за иновации и др. 

 

V. ДЕЙНОСТИ 

ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

Дата 

 

Тема на обучението Квалифи-

кационна 

форма 

Участници 

/целева група/ 

Име на 

провеждащия 

квалифи- 

кацията 

Брой 

часове 

м. Май 

2023 г. 

Мениджмънт на класа. Лектория с 

придобиване 

на 1 

квалификацио

нен кредит 

Лиляна 

Димитрова 

Альоша 

Кушлов 

Миланка 

Узунова 

Татяна 

Максимова 

Моника 

Цветанова 

Теодора 

Спасова 

Цветелин 

Борисов 

Петя Гутева 

Марияна 

Любенова 

Даниел Генчев 

Аделина 

Замфирова 

Здравка 

Здравкова 

Румяна Пенева 

Диана Илиева – 

Атанасова 

Милена 

Борисова 

Антония 

Божанова 

Лилия 

Георгиева 

ФОСИ 

,,Възможност“ 

Утвърдена със 

заповед № 

РД09-1922 / 

31.03.2017  

16 

м. Април  

2023 г. 

,, Метода ,,резилианс“ 

в образователния 

процес“. 

Обучение и 

обмяна на 

педагогическ

и практики в 

Лиляна 

Димитрова 

Альоша 

Кушлов 

,,Berlink“ 32 



 
 

Германия по 

проект 

,,Еразъм“ 

Миланка 

Узунова 

Татяна 

Максимова 

Моника 

Цветанова 

Теодора 

Спасова 

Цветелин 

Борисов 

Петя Гутева 

Марияна 

Любенова 

Даниел Генчев 

Аделина 

Замфирова 

Здравка 

Здравкова 

Румяна Пенева 

Диана Илиева-

Атанасова 

Милена 

Борисова 

Антония 

Божанова 

Лилия 

Георгиева 

21-22 

Октомври 

2022 г. 

,,Училищна политика“ тренинг Лиляна 

Димитрова 

Альоша 

Кушлов 

Миланка 

Узунова 

Татяна 

Максимова 

Моника 

Цветанова 

Теодора 

Спасова 

Цветелин 

Борисов 

Петя Гутева 

Марияна 

Любенова 

Даниел Генчев 

Аделина 

Замфирова 

Здравка 

Здравкова 

Румяна Пенева 

Мариана 

Георгиева 

8 



 
 

Диана Илиева – 

Атанасова 

Милена 

Борисова 

Антония 

Божанова 

Лилия 

Георгиева 

м. Октомври 

2022 г. 

,,Приложение на 

дигиталната учебна 

дъска в образователния 

процес“ 

тренинг Лиляна 

Димитрова 

Альоша 

Кушлов 

Миланка 

Узунова 

Татяна 

Максимова 

Моника 

Цветанова 

Теодора 

Спасова 

Цветелин 

Борисов 

Петя Гутева 

Марияна 

Любенова 

Даниел Генчев 

Аделина 

Замфирова 

Здравка 

Здравкова 

Румяна Пенева 

Диана Илиева – 

Атанасова 

Милена 

Борисова 

Антония 

Божанова 

Лилия 

Георгиева 

Д-р Теодора 

Спасова 

Цветелин 

Борисов 

4 

м. Ноември 

2022 г. 

 

Обучение по проект 

„Подкрепа за дуалната 

система на обучение” 

Лектория Лиляна 

Димитрова 

Диана Илиева-

Атанасова 

Теодора 

Спасова 

Цветелин 

Борисов 

Здравка 

Здравкова 

 

ЦПО при СА 

„Д. А. Ценов” – 

гр. Свищов 

8 



 
 

м. Юни 

2023 г. 

Обмен на добри 

преподавателски 

практики в МО 

 Лиляна 

Димитрова 

Альоша 

Кушлов 

Миланка 

Узунова 

Татяна 

Максимова 

Моника 

Цветанова 

Теодора 

Спасова 

Цветелин 

Борисов 

Петя Гутева 

Марияна 

Любенова 

Даниел Генчев 

Аделина 

Замфирова 

Здравка 

Здравкова 

Румяна Пенева 

Диана Илиева – 

Атанасова 

Милена 

Борисова 

Антония 

Божанова 

Лилия 

Георгиева 

Марияна 

Любенова 

Аделина 

Замфирова 

2 

 

 

ИЗВЪН-ИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

Дата 

на провеждане 

Тема на обучението Квалификационна 

форма 

Име на 

провеждащия 

квалификацията 

Участници 

 

Брой 

часове 

2–8.10.2022 г. Обучение на учители 

по природни науки 

лектория ЦЕРН Марияна 

Любенова 

 

26.09–5.11.2022 г. Автомобилна 

спедиция 

лектория УЦПО към 

НСБС 

Здравка 

Здравкова 

 

2022/2023 Курс по китайски 

език Ниво В1 

лектория Институт 

Конфуций към 

ВТУ ,,св. св. 

Кирил и 

Методий“ 

Милена 

Борисова 

 



 
 

13.09. – 30.10. 

2022/2023 

,,Design Basics“ – 

графичен дизайн 

курс Softuni Creative Милена 

Борисова 

 

м. Октомври – м. 

Декември 2022 г. 

 ,,Google Ads 

Advanced“ 

лектория Softuni Цветелин 

Борисов 

 

 

 

VІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ.АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА  

1. Изградена мотивация за самоусъвършенстване, професионално развитие и 

професионална изява на учителите: 

 брой на учителите, участвали в квалификационни форми на вътрешно 

институционално ниво; 

 Брой на учителите, участвали в извън-институционални 

квалификационни форми; 

2. Разширен обхват на професионалните  компетентности и умения за прилагането 

им в образователно-възпитателния процес: 

 брой проведени уроци с прилагане на иновативни методи и похвати при 

управление на образователния процес; 

 брой на учителите, разработили и презентирали ефективна 

педагогическа практика. 

3. Повишено качество на образователно-възпитателния процес и ниво на 

усвоените от учениците знания и умения: 

 резултати от обучението по предмети в края на първия срок и учебната 

година; 

 резултати от национално външно оценяване (брой на зрелостниците,  

успешно издържали държавните зрелостни изпити; среден успех от 

държавните зрелостни изпити); 

 брой на учениците, успешно издържали държавните квалификационни 

изпити по специалността. 

 

VІІ. ФИНАНСИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ 

1. За сметка на целевите средства по  утвърдения  бюджет на училището съгласно чл.8 

ал.1 от Колективния трудов договор за системата на училищното и предучилищното 

образование от 17.08.2020г.  

2. Участия в проекти финансирани по национални и международни програми 

3. Самофинансиране на индивидуалната квалификация. 

4. Участие в обучения финансирани от МОН и други обучаващи организации. 



 
 

VІІІ. КОНТРОЛ 

Според разпоредбите на чл.44 ал.7 от Наредба № 15/22.07.2019г. съгласно, които 

,,директорът упражнява контрол по отношение на изпълнението на плана за 

квалификационна дейност и участието на педагогическите специалисти в 

квалификационни дейности на национално, регионално и институционално ниво.“ 

  

 

Планът е приет на заседание на Педагогическия съвет – Протокол №13/14.09.2022 г. и е 

утвърден със Заповед № 1217/14.09.2022 г. на директора на ПДТГ „Димитър 

Хадживасилев”. 

 


