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статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 
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У Т В Ъ Р Ж Д А В А М 
 

ПЛАН 
 

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ  

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 година 
 

 
 

І. АНАЛИЗ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

ДЕФИЦИТИ ОТ КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 

 

Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти в ПДТГ ,,Д. Хадживасилев” 

през изминалата учебна година беше насочена  към надграждане и разширяване на 

професионалните им компетентности в контекста на установените дефицити и във връзка с 

реализирането на иновация : „Комуникация и сътрудничество за високи образователно – 

възпитателни резултати и удовлетвореност на заинтересованите страни”.  

Една от основните насоки в квалификационната дейност на ПДТГ ,,Д. Хадживасилев”  беше 

свързана с преодоляване на констатираните дефицити в уменията за взаимодействие с 

родителите. В тази връзка учителите взеха участие в обучение на тема: ,,Ефективно 

взаимодействие с родителите”, проведено от Институт за прогресивно образование, и което 

е включено в Регистър на одобрените от МОН обучителни програми за повишаване на 

квалификацията с хорариум от 32 академични часа и присъждане на 2 квалификационни 

кредита. Чрез проведеното обучение учителите придобиха знания и компетенции и 

подобриха своите умения за по-добра и ефективна комуникация с родителите.  

Друга насока в квалификационната дейност на педагогическите специалисти беше свързана 

с реализирането на иновация : „Комуникация и сътрудничество за високи образователно – 

възпитателни резултати и удовлетвореност на заинтересованите страни”. Съгласно Плана за 

дейностите по иновацията се проведе обучение на тема: „Възможности за групово 

разпращане на имейли, работа с категория ХОРА и съгласуване на календари в Office365“. 

Проведеното обучение допринесе за подобряване на образователната среда, чрез прилагане 

на облачните технологии. 



През учебната 2017/2018 година бяха проведени общо седем вътрешноинституционални 

обучения, като по този начин всички учители покриха задължителните 16 часа вътрешна 

квалификация. 

 Петима учители взеха участие в индивидуални обучения за повишаване на квалификацията. 

Един учител подготви и осъществи открита преподавателска практика, чрез която бяха 

показани иновативни подходи в преподаването на учебното съдържание по 

Предприемачество за VІІІ клас. 

Към настоящия момент придобитите от учителите квалификационни кредити са както 

следва: 

 

№ 

по 

ред 

Учител 

Име Фамилия 

Година 

2017 

Брой кредити 

Година 

2018 

Брой кредити 

Общо кредити 

1. Румяна Иванова 4 0 4 

2. Тодорка Иванова 3 2 5 

3. Юлия Величкова 3 0 3 

4. Альоша Кушлов 3 2 5 

5. Добринка Микова 0 2 2 

6. Миланка Узунова 1 2 3 

7. Ангел Петков 6 2 8 

8. Моника Цветанова 0 2 2 

9. Румяна Августинова 1 2 3 

10. Марин Станев 6 2 8 

11. Даниел Борисов 1 2 3 

12. Лена Ненкова 3 2 5 

13. Румяна Борисова 1 2 3 

14. Диана Илиева-Атанасова 4 2 6 

15. Аделина Милинова 3 2 5 

16. Здравка Здравкова 1 2 3 

17. Мария Кръстевич 3 2 5 

18. Иван Димитров 2 2 4 

19. Ваня Горчева 0 2 2 

18. Татяна Максимова 0 2 2 

19. Цветелин Борисов 0 2 2 

20. Румяна Пенева 4 2 6 

 

2. ДЕФИЦИТИ НА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

Днес, когато моралните ценности са поставени под въпрос, а вниманието на децата е 

привлечено основно от технологиите и личностите, които те срещат онлайн, образованието 

в ПДТГ ,,Д. Хадживасилев”  се сблъсква с редица сериозни предизвикателства. Учебната 

стая днес е компютърна зала с ученици, използващи интернет на лаптопи, таблети или смарт 

телефони. Обучават се чрез видеа, презентации, електронни уроци и други интерактивни 

материали. Бързите технологични промени в областта на образованието изискват съвсем 



нови начини за преподаване и учене. От друга страна технологичните промени мотивират и 

учителите от ПДТГ ,,Д. Хадживасилев” да имат достъп до разнообразна информация в 

световен мащаб чрез интернет, да усъвършенстват своите уроци и методи на обучение, 

както и да ги направят още по-компетентни професионалисти в своята област.  

Иновациите в технологиите спомагат да се разчупи формата на образователната среда и да 

се въведат нови образователни технологии. Първата стъпка, която беше направена в тази 

посока от училището е свързана с въвеждането на иновация : „Комуникация и 

сътрудничество за високи образователно – възпитателни резултати и удовлетвореност на 

заинтересованите страни”. Необходимо е педагогическите специалисти от  ПДТГ ,,Д. 

Хадживасилев” да продължат да подобряват своите  умения, които добре да съчетават 

значимостта на традиционното обучение и иновациите в дигиталните технологии, защото не 

е достатъчно учениците да получават само знания, а е по-важно да им се покаже как да 

превърнат знанието в действие. Ето защо основна мисия на всеки учител е да постави 

учениците в центъра на тяхното собствено обучение основаващо се на принципа за ,,учене 

чрез правене”. 

В следствие на гореизложеното се определят следните дефицити, които ще бъдат обект на 

квалификационната дейност в ПДТГ ,,Д. Хадживасилев” през учебната 2018/2019 година : 

• Продължаваща квалификация за подобряване уменията на педагогическите 

специалисти  за преподаване, чрез прилагане на облачните технологии, във връзка с 

реализирането на иновация : „Комуникация и сътрудничество за високи 

образователно – възпитателни резултати и удовлетвореност на заинтересованите 

страни”. 

• Придобиване на знания и компетенции и подобряване уменията на учителите от 

ПДТГ ,,Д. Хадживасилев”  за популяризиране на учебните резултати и създаване на 

позитивна реклама в обществото, чрез използване на социалните мрежи. 

 

ІІ. ПРИОРИТЕТИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛЕВИ ГРУПИ  

 

1. ПРИОРИТЕТИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ 

 

Приоритетите за квалификация на педагогическите специалисти се основават, както на  

Стратегията за развитие на ПДТГ ,,Д. Хадживасилев” за периода 2015-2020 година, на 

Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти и на установените дефицити в 

квалификационната дейност. Приоритетите са следните: 

 

• Усъвършенствуване на дигиталните компетентностите на педагогическите 

специалисти от  ПДТГ ,,Д. Хадживасилев” за прилагане  на иновация: „Комуникация 

и сътрудничество за високи образователно – възпитателни резултати и 

удовлетвореност на заинтересованите страни”; 

• Усъвършенствуване уменията на учителите за ефективна комуникация и позитивна 

реклама на училището. 

• Повишаване ефективността на педагогическите подходи чрез обмяна на добри 

практики в МО; 

 

2. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 



• учители по общообразователна и професионална подготовка;  

• класни ръководители;  

• председатели и членове на постоянни училищни комисии; 

• административно ръководство; 

• педагогически съветник;  

 

ІІІ. ОСНОВНИ ПРИНИЦИПИ И ЦЕЛИ 

 

1. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ 

 

▪ 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 предметните групи и методическите обединения за 

постигане на стратегическите цели знания, умения и компетентности;  

▪ Надеждна подкрепа на учителя за постигане на високи учебни резултати и 

личностно и професионално израстване; 

 

2. ЦЕЛИ 

Основна цел: 

Поддържане капацитета на човешките ресурси за ефективно и качествено провеждане 

на образователния процес 

Стратегически цели: 

➢ Обогатяване на използваната методология и усъвършенствуване професионалните 

умения и компетентности на учителите, необходими за осъществяването на 

качествен образователно-възпитателен процес, чрез прилагане на облачните 

технологии; 

➢ Развитие на професионалните нагласи и ценности на педагогическите специалисти за 

сътрудничество и ефективна комуникация за осъществяване на позитивна реклама на 

училището в обществото. 

 

ІV. ФОРМИ НА КВАЛИФИКАЦИЯ 

Формите на квалификационна дейност са: семинар; практикум; тренинг; педагогически 

специализации; курсове за подготовка и защита на ПКС; дистанционни и онлайн-обучения; 

обучения за допълнителна педагогическа квалификация с придобиване на квалификационни 

кредити;  работни срещи, кръгли маси, организирани от МОН, РИО, НИОКСО и други 

институции както и обучения по проекти на национални или европейски програми. 

 

V. ДЕЙНОСТИ 

 

1. ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

Дата Тема на обучението Квалифи- Участници Име на Брой 



на 

провеж

дане 

кационна 

форма 

/целева 

група 

провеждащия 

квалифи- 

кацията 

часове 

М. Х 

2018 

,,Осъществяване на онлайн 

консултации и виртуални срещи.  

тренинг М. Станев 

Ал. Кушлов 

А. Петков 

Юлия 

Величкова 

Р. Борисова 

Д. Илиева - 

Атанасова 

Цв. Борисов 4 

М. Х. 

2018 
,,Как да научим учениците и 

децата да мислят конструктивно, 

критично и творчески - 
методиката на Едуард де Боно – 10 

инструмента за мислене и 6 

мислещи шапки” 

Одобрена със заповед № РД09-

545 / 22.01.2017 на Министъра на 

образованието и науката 

тренинг Юлия 

Величкова 

М. Узунова 

Татяна 

Максимова 

М. Станев 

Д. Микова 

Моника 

Цветанова 

Румяна 

Августинова 

Ал. Кушлов 

А. Петков 

Д. Генчев 

И. Димитров 

Цв. Борисов 

З. Пенчева 

Аделина 

Милинова 

Р. Борисова 

Мария 

Кръстевич 

Л. Ненкова 

Д. Илиева  

В. Горчева 

Р. Пенева 

Център за 

опит и идеи 

,,Salve" 

Анета 

Светозарова 

Русковска 

Телефон: 

0887 748 

622 

E-mail: 

aneta@salve.

bg 
 

16ч. 

1квали

фикаци

онен 

кредит 

М. ХІ. 

2018 

,,Управление на класа чрез 

сътрудничество с учениците”. 

тренинг М. Узунова 

Татяна 

Максимова 

М. Станев 

Д. Микова 

Моника 

Цветанова 

Румяна 

Августинова 

Ал. Кушлов 

А. Петков 

Д. Генчев 

И. Димитров 

Юлия 

Величкова 

З. Пенчева 

Аделина 

Милинова 

Р. Пенева 4 



Р. Борисова 

Мария 

Кръстевич 

Л. Ненкова 

Д. Илиева  

В. Горчева 

Цв. Борисов 

М. V. 

2019 

Електронно изпитване през 

Office365”. 

тренинг М. Станев 

Ал. Кушлов 

А. Петков 

Юлия 

Величкова 

Р. Борисова 

Д. Илиева - 

Атанасова 

Цв. Борисов 4 

М. І. 

2019 
Умения за позитивна реклама, 

чрез ЅЕО ĸoпиpaйтинг 

тренинг М. Узунова 

Татяна 

Максимова 

М. Станев 

Д. Микова 

Моника 

Цветанова 

Румяна 

Августинова 

А. Петков 

Д. Генчев 

И. Димитров 

Юлия 

Величкова 

З. Пенчева 

Аделина 

Милинова 

Р. Борисова 

Мария 

Кръстевич 

Л. Ненкова 

Д. Илиева  

В. Горчева 

Р. Пенева 

Ал. Кушлов 

Цв. Борисов 

4 

М. ІІІ. 

2019 

Приложение на платформата 

Learning Apps в обучението по 

счетоводство 

тренинг М. Узунова 

Татяна 

Максимова 

М. Станев 

Д. Микова 

Моника 

Цветанова 

Румяна 

Августинова 

Ал. Кушлов 

А. Петков 

Д. Генчев 

И. Димитров 

Цв. Борисов 

Юлия 

Величкова 

Д. Илиева - 

Атанасова 

4 



З. Пенчева 

Аделина 

Милинова 

Р. Борисова 

Мария 

Кръстевич 

Л. Ненкова 

В. Горчева 

Р. Пенева 

21 – 

22.ІІІ. 

2019г. 

Усъвършенствуване на уменията за 

самопрезентиране, чрез портфолио 

обучение Р. Иванова 

М. Узунова 

Татяна 

Максимова 

М. Станев 

Д. Микова 

Моника 

Цветанова 

Румяна 

Августинова 

Ал. Кушлов 

А. Петков 

Д. Генчев 

И. Димитров 

Цв. Борисов 

Юлия 

Величкова 

З. Пенчева 

Аделина 

Милинова 

Д. Илиева - 

Атанасова 

Р. Борисова 

Мария 

Кръстевич 

Л. Ненкова 

В. Горчева 

Р. Пенева 

СА ,,Д. А. 

Ценов” 

16 

академични 

часа 

1 

квалификаци

онен кредит 

 

М. ІV. 

2019 
Провеждане на открита 

преподавателска практика по 

предприемачество с ІХ клас 

дискусия М. Узунова 

Татяна 

Максимова 

М. Станев 

Д. Микова 

Моника 

Цветанова 

Румяна 

Августинова 

Ал. Кушлов 

А. Петков 

Д. Генчев 

И. Димитров 

Цв. Борисов 

З. Пенчева 

Аделина 

Милинова 

Р. Борисова 

Юлия 

Величкова 

4 



Мария 

Кръстевич 

Л. Ненкова 

Д. Илиева  

В. Горчева 

Р. Пенева 

М.VІ. 

2018 
Обмен на добри практики в МО 

на тема: ,,Неформални методи на 

обучение.»  

дискусия М. Узунова 

Татяна 

Максимова 

М. Станев 

Д. Микова 

Моника 

Цветанова 

Румяна 

Августинова 

Ал. Кушлов 

А. Петков 

Д. Генчев 

И. Димитров 

Цв. Борисов 

Юлия 

Величкова 

З. Пенчева 

Аделина 

Милинова 

Р. Борисова 

Мария 

Кръстевич 

Л. Ненкова 

Д. Илиева  

В. Горчева 

Р. Пенева 

Председатели 

на МО 

2 

М. ІІ. 

2019 
Предизвикателсгвата на 

езиковата комуникация 

семинар М. Узунова 

Татяна 

Максимова 

М. Станев 

Д. Микова 

Моника 

Цветанова 

Румяна 

Августинова 

Ал. Кушлов 

А. Петков 

Д. Генчев 

И. Димитров 

Цв. Борисов 

Юлия 

Величкова 

З. Пенчева 

Аделина 

Милинова 

Р. Борисова 

Мария 

Кръстевич 

Д. Илиева  

М. Узунова 

Татяна 

Максимова 

2 



В. Горчева 

Р. Пенева 

VІ. 

2018 
Провеждане на открита 

преподавателска практика по 

история и цивилизации с ІХ клас  

дискусия М. Узунова 

Татяна 

Максимова 

М. Станев 

Д. Микова 

Моника 

Цветанова 

Румяна 

Августинова 

Цв. Борисов 

А. Петков 

Д. Генчев 

И. Димитров 

Юлия 

Величкова 

З. Пенчева 

Аделина 

Милинова 

Р. Борисова 

Мария 

Кръстевич 

Л. Ненкова 

Д. Илиева  

В. Горчева 

Р. Пенева 

Альоша 

Кушлов 

2 

 

 

2. ИЗВЪН-ИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 
Дата 

на 

провежд

ане 

Тема на обучението 

Квалифи-

кационна 

форма 

Участници 

/целева 

група 

Име на 

провеждащия 

квалифи- 

кацията 

Брой часове 

По 

график 

Мобилният бизнес като 

конкурентно предимство за 

устойчивото развитие на туризма в 

България 

Квалифика

ция за 

придобива

не на 

научна 

степен 

,,доктор” 

Цветелин 

Борисов 

СА ,, Д. 

Ценов”- 
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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; 

• Брой проведени квалификационни форми на вътрешноинституционално ниво; 



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 

преподаване на учебното съдържание; 

• брой (%) проведени уроци с използване на дигиталните технологии при 

преподаване на учебното съдържание и диагностика на знанията и уменията на 

учениците; 

• 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 (процент на зрелостниците,  успешно 

издържали държавните зрелостни изпити; среден успех от държавните зрелостни 

изпити); 

• процент на учениците, успешно издържали държавните квалификационни изпити 

по специалността. 

4. По-високо ниво на уменията за мотивиране и подготовка на ученици за участия в 

олимпиади и състезания: 

• брой ученици, участвали в училищния кръг на олимпиадите по предмети  и 

националните ученически състезания по професионални направления; 

• брой ученици, класирани за областен кръг на ученическите олимпиади и 

състезания; 

• брой ученици, класирани за национален кръг на ученическите олимпиади и 

състезания; 

• брой на учениците и ученически екипи взели участие в конкурси, състезания и 

конференции на общинско, регионално и национално ниво. 

 
VІІ. ФИНАНСИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ 

1. За сметка на целевите средства по  утвърдения  бюджет на училището 

2. Финансови средства  от  участия в проекти. 

3. Самофинансиране на индивидуалната квалификация. 

4. Дарения от Фондация ,,Д.Хадживасилев». 

5. Финансиране от МОН и други обучаващи организации. 

 

VІІІ. КОНТРОЛ 

 

Мониторинг и контрол на училищно ниво се осъществява чрез: 

• тематични проверки съгласно Плана за контролна дейност на директора и ЗДУД; 

• доклади на учителите, участвали в обучения и други форми на извънучилищна 

квалификаци; 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на педагогическия персонал в ПДТГ за 

сведение и изпълнение и на главния счетоводител за финансиране. 

       

      ДИРЕКТОР: П     

                /Р. Иванова/ 


