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У Т В Ъ Р Ж Д А В А М 
 

П Л А Н 
 

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ  

ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 година 

 

 
І. АНАЛИЗ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

ДЕФИЦИТИ ОТ КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 

 

1. АНАЛИЗ: 

 През учебната 2015/2016 г. всички планирани дейности по квалификация на 

педагогическия персонал са осъществени. Една от силните страни при осъществяване на 

квалификационната дейност е свързана с изразеното желание от членове на педагогическия 

колектив за допълнителна индивидуална квалификация насочена към постигане на 

стратегическата цел на ДТГ. Квалификационната дейност е проведена ефективно в рамките на 

разполагаемите средства.Всички учители са обхванати в различни  форми на квалификация, 

като всеки учител е участвал в повече от една квалификационна форма. 

Вътрешноинституционалната квалификация включва провеждането на 9 форми, в които е 

участвал всеки учител. 

В МО се проведоха квалификационни форми както следва: 

 дискусия -1 

 семинар – 1 

 практикум - 2 

 открита преподавателска практика – 1 

 тренинг - 2 
 

Индивидуалната квалификация на учителите включва участието им в: 

  специализации – 2 учители;  

  конференции – 1 учител; 

  семинар – 3 учители;  



  придобиване на ПКС – 2 учители;  

 преквалификация – 1 учител; 

 тренинг – 3 учители. 

 

 В резултат от проведените квалификации учителите подобриха своите умения за 

взаимодействие с работодателите при осъществяване на практическо обучение на учениците, 

както и за използването на иновативни форми и методи за оценяване постиженията на 

обучаваните. Квалификационната дейност в МО беше насочена към създаване и прилагане на 

електронни тестове за диагностика знанията и уменията на учениците, усъвършенстване на 

уменията за диференциране на учебното съдържание по професионална подготовка според 

равнището на обучаемост на учениците, развиване на умения за изграждане на толерантна и 

позитивна училищна среда. 

 

2. ДЕФИЦИТИ НА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ: 

 

 Усъвършенстване на уменията за комуникация и установяване на рационални и 

емоционални отношения с ученици и родители. 

 Компетентности, необходими  за осъществяване на обучение чрез работа (дуална 

система на обучение). 

 

 Подобряване на уменията за оценяване на резултатите от учебната дейност с използване 

на ИКТ. 

 

 Придобиване на знания и компетентности за прилагане на дебата при осъществяване на 

гражданското образование на учениците. 

 

ІІ. ПРИОРИТЕТИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛЕВИ ГРУПИ  

 

1. ПРИОРИТЕТИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ: 

 

 Осигуряване на възможности за повишаване квалификацията на педагогическите 

специалисти с цел ефективно осъществяване на педагогическата дейност и кариерно 

развитие в съответствие с държавния образователен стандарт за статута и развитието на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти. 

 

 Усъвършенстване и обогатяване на компетентностите на педагогическите специалисти, 

гарантиращи повишаване на качеството и резултатите от образователно-възпитателния 

процес. 

 

 Създаване на условия за сътрудничество, ефективна комуникация и отношения на грижа 

и отговорност между участниците в процеса на образование. 

 

 Повишаване ефективността на педагогическите подходи чрез обсъждания на проблеми и 

обмяна на добри практики 

 

2. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ: 

 

 учители по общообразователна и професионална подготовка;  

 класни ръководители;  

 председатели и членове на постоянни училищни комисии; 



 административно ръководство; 

 педагогически съветник. 

 

ІІІ. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ 

 

1. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ: 

 

 Нормативно установени и споделени ясни правила, гарантиращи доверие и уважение 

между участниците. 

 Осигуряване на достъп на педагогическите специалисти до актуална информация, 

необходима за дейността им. 

 Сътрудничество в предметните групи, методическите обединения и взаимодействие 

между тях за постигане на стратегическите цели знания, умения и компетентности.  

 Надеждна подкрепа на учителя за постигане на високи учебни резултати и 

хармонично личностно и професионално израстване. 

 Ефективно планиране на  индивидуалното професионално развитие. 

 Поддържане на актуални научни знания по специалността. 

 

2. ЦЕЛИ: 

 Обогатяване и усъвършенстване на професионалните умения и компетентности на 

учителите, необходими за осъществяването на качествен образователно-възпитателен 

процес. 

 Промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности на учителите. 

 Поддържане на актуално портфолио от учителите, отразяващо участието им в 

реализиране стратегията на училището, професионалните им изяви, професионалното им 

усъвършенстване и кариерно израстване, постигнатите резултати с учениците. 

 

ІV. ФОРМИ НА КВАЛИФИКАЦИЯ 

 Формите на квалификационни дейности са: семинар; практикум; тренинг; педагогически 

специализации; курсове за подготовка и защита на професионално-квалификационна степен; 

дистанционни и онлайн-обучения; обучения за придобиване на допълнителна педагогическа 

квалификация;  работни срещи, кръгли маси, организирани от МО, РУО, МОН, НИОКСО и др.; 

обучения по проекти на национални или европейски програми. 

  Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се осъществява от 

висши училища, научни и други обучаващи институции, чиито обучителни програми са 

одобрени от министъра на образованието и науката. 



 

V. ДЕЙНОСТИ 

 

1. ВЪТРЕШНОКВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

Дата 

на 

провеж

дане 

Тема на обучението 

Квалифи

кационна 

форма 

Участници 

/целева 

група 

Име на 

провеждащия 

квалификацията 

Брой 

часове 

24.ХІ. 

2016 

Актуални технологии в 

образованието 

Тренинг Учители по 

ООП и ПП 

/20/ 

Т.Спасова 

 

4 

08.ХІІ. 

2016 г. 

Възможности на платформата 

kahoot за осъществяване на обратна 

връзка в урока и оценяване знанията 

и уменията на учениците  

Практи-

кум 

Учители  

ООП и ПП 

/20/ 

Диана Илиева-

Атанасова 

4 

17.ІІ. 

2017 

Дебатът – интерактивна форма за 

формиране на ключови 

компетенции 

семинар Учители 

/20/ 

Альоша Кушлов 4 

м. ІV 

2017 

Техники за релаксиране и 

намаляване на стреса 

 

практикум учителите Р. Пенева 4 

м. V 

2017 
Подходи при организиране на 

дуалната система на обучение 

дискусия учителите Т. Иванова 

Д. Илиева-

Атанасова 

Ал. Кушлов 

4 

м. VІ. 

2017 
Обмен на добри практики в МО  дискусия учителите Д. Илиева-

Атанасова 

Ал. Кушлов 

2 

 

2. ИЗВЪНИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

Дата 

на 

провежда

не 

Тема на обучението 

Квалифик

ационна 

форма 

Участници 

/целева 

група 

Име на 

провеждащия 

квалифи- 

кацията 

Брой 

часове 

21.Х. 2016 Емоционална 

интелитентност и работа с 

родители. Ключът към 

трудните деца. 

 

темати- 

чен курс 

Учители 

/20/ 

„Мениджър 

Консулт“ ЕООД 

 

8 

17.ІІІ. 

2017 

„Същност на дуалната система 

на обучение” 

 

темати- 

чен курс 

Учители 

/20/ 

ДИУУ 

София 

 

8 

по 

график 
,,Интегративна технология за 

обучение по счетоводство на 

предприятието” 

курс за 

придоби 

ване на 

 І ПКС 

Д. Илиева-

Атанасова 

ДИУУ 

София 

 

- 

по 

график 

,,Миграция на 

инфраструктурата на големите 

предприятия в облака” 

специализа

ция за 

придоби- 

ване на 

ОНС 

,,доктор” 

Т. Спасова СА „Д.А.Ценов“ - 

Свищов 

- 



По график  „Диагностика на 

компетентностите за 

възпроизвеждане на писмен 

текст в обучението по 

английски език в VІІІ клас” 

Курс за 

придобива

нена ІІ 

ПКС 

М. Станев ДИУУ към СУ 

„Климент 

Охридски” 

 

 

VІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ.АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА./критерии и 

индикатори за оценка - качествени и количествени/ 

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 ИКТ при преподаване на учебното 

съдържаниеи 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 в размер на 1 на 

сто от фонд работна заплата за календарната 2017 г  

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 институции. 

 

VІІІ. КОНТРОЛ 

Мониторинг и контрол на училищно ниво се осъществява чрез: 

 тематични проверки съгласно Плана за контролна дейност на директора; 

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

квалификация; 

 срочни и годишни доклад-анализи за дейността на МО и ПГ за вътрешноучилищна 

квалификация; 

 анкети измерващи степента на удовлетвореност на педагогическите кадри. 

  

 Контролът на училищно ниво се осъществява от директора и ЗДУД, съгласно План за 

контролната дейност в ПДТГ. 

 

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/ 

 

  


