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ПЛАН
ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Планът за квалификационна дейност на училището е приет с решение от заседание на
Педагогически съвет – Протокол № РД 04 - 14/ 09.09.2020 г.
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I. АНАЛИЗ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА
ДЕЙНОСТ ЗА ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД
Квалификационната

дейност

в

училището

е

КВАЛИФИКАЦИОННА

подчинена

на

потребностите

на

преподавателите за повишаване на педагогическите им умения и способности, отговарящи
на изискванията на съвременното общество. През учебната 2019/ 2020 година 100 % от
педагогическите специалисти са били включени в различни квалификационни форми, като
някои от тях са взели участие в повече от една. Данните за педагогическите кадри,
участвали в квалификационни форми по тематични направления за предходната учебна
година са както следва:

№

Тематични направления за квалификация

Общ брой
педагогически кадри,
включени в
посочената форма на
квалификация
Форма и
(бр. часове/кредити)

1.

Вътрешноучилишна квалификационна дейност

1.1

Обучение за работа с платформа "shkolo.bg"

1.2
1.3
1.4
1.5

2.

Присъствена
4 акад. ч.
Приобщаващото образование – реализация и пътища за
Присъствена
оптимизиране на учебния процес
4 акад. ч.
Електронно преподаване на уроци с Googl Classroom и
Онлайн
Googl Meet
8 акад. ч.
Онлайн
Превенция на рисково поведение -онлайн тормоз
4 акад. ч.
Удовлетвореност от учебния труд – стимул за мотивация на Онлайн
ученика и учителя.
4 акад. ч.
Общ брой по т. 1:

Брой

45
25
46
47
47
210

Извънучилищна квалификационна дейност

2.1.

V ПКС

Присъствена

2

2.2.

IV ПКС
Ефективни техники за комуникация и за подобряване на
взаимодействието между семейството и образователната
институция

Присъствена

2

Присъствена
3 кредита

1

Присъствена
1 кредит

6

2.3.
2.4.

Знанието е дар, предай нататък
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2.5.

Квалификационен курс в ЦЕРН за обучение на учители по
физика

2.6.

Образование в мултикултурна среда

2.7.

Приобщаващо образование

Професионално портфолио на учителя и Атестиране на
педагогическите специалисти
Развиване на практически умения с обучението за
2.9. формиране на компетентности, заложени в новите учебни
програми по химия и опазване на околната среда в X клас
Разработване и обсъждане на методически практики по
2.10. новите учебни програми по предмета география и
икономика
2.8.

2.11. Трудови, социални и осигурителни права
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.

Оценяване в електронна среда на псмени работи от НВО в
VII и X клас
Обучение на учители, преподаващи "История и
цивилизация" в X клас по новата учебна програма
Учебни програми по биология и ЗО за 11 клас, профилирана
подготовка
The Power of the Image Building Blocks to Global Citizenship
Обучение по здравословни и безопасни условия на труд,
съгласно Наредба РД-07-2 от 2009 година, на длъжностните
лица в предприятията по чл. 6, т. 1, 2, 3 и 4
Общ брой по т. 2:
ОБЩО

Присъствена
2,5 кредита
Присъствена
1 кредит
Присъствена
1 кредит
Присъствена
1 кредит
Присъствена
2 кредита
Присъствена
1 кредит

1
8
1
1
1

1

Присъствена
1 кредит

5

Присъствена

3

Присъствена
2 кредита
Присъствена
1 кредит
Присъствена

1
1
2

Присъствена

1

32,5 кредита

37

32, 5 кредита

247

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
.
1. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване на мотивация
за развитие и самоусъвършенстване на учителите.
2. Усъвършенстване на професионалните умения и развитие на професионалните нагласи и ценности.
3. Постигане на положителни промени в личността на учениците и овладяване на трайни знания, умения
и навици.
4. Развиване на учениковата личност чрез овладяване в учебния процес на ключови компетентности и
прилагането им в конкретни практически задачи.
5. Издигане и утвърждаване престижа на училището.
ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:
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1. Да се разработи система за квалификационна дейност в училище, чиито план е неразделна част от
годишния план на училището. Към него да се добавят и плановете на действашите професионални
общности.
2. Да се стимулират учителите към самоподготовка и усъвършенстване и към активно преподаване и
обучение, чрез обмяна на педагогически опит.
3. Да се създадат условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при постигане на
успехи и неуспехи, трудности и проблеми.
4. Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното съдържание по
предмети.
5. Да се създадат трайни мотиви за учебна дейност в учениците чрез разнообразни форми за проверка и
оценка на знанията в съответствие с новите образователни изисквания.
6. Да се усъвършенства организацията и методиката на преподаване и стимулиране на професионалните
изяви на учителите.
7. Да се внедрят иновативни практики за повишаване качеството на обучение по ПП:
7.1. иновации за интерактивно обучение
7.2. иновации за оценяване знанията на учениците
III. ПРИОРИТЕТНИ ТЕМИ ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА
Изборът на теми за квалификация става след проведена анкета и проучване мнението на учителите
относно трудностите, които срещат в работата си с учениците и техните родители. Във връзка със ЗПУО
и съпътстващата нормативна уредба, за обучения през новата учебна година приоритетни теми са:
„Електронни образователни ресурси и работа в дигитална среда“, „Иновативните STEM методи
и практики – средство за високо качество в областта на природните и дигитални науки“

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:
●
●
●
●

учители по общообразователна и профилирана подготовка
класни ръководители
председатели и членове на постоянни комисии
административно ръководство

IV. ФИНАНСИРАНЕ
● Средствата за квалификация на персонала се определят в началото на всяка календарна година
и са в размер на 1,2 % от годишния ФРЗ.
● Вътрешноучилищната квалификационна дейност се финансира от бюджета на училището.
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● Финансирането на извънучилищната квалификационна дейност се осигурява в рамките на
бюджета на училището, дарения по волята на дарителя, средства от проекти и програми за
квалификационна дейност.
● Когато сумата за определена квалификационна дейност на даден служител надвишава
финансовия лимит за квалификация в училището, финансирането става с лично участие на
служителя.
● При наличие на заявено желание от определен учител за участие в квалификационен курс на
собствени разноски, след съгласуване с директора на училището, му се предоставя тази
възможност.
● Разходите по процедурите за придобиване на всяка професионално квалификационна степен се
заплащат от учителите.
V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
1. Разработена система за квалификационна дейност в училище.
2. Квалифицирани педагогическите специалисти, отговарящи на изискванията на съвременните
условия.
3. Високо мотивирани преподаватели за усъвършенстване на знанията, уменията и компетентностите
им в контекста на ученето през целия живот.
4. Активно преподаващи учители, чрез ефективно използване на съвременни информационни и
мрежови технологии, чрез въвеждане на иновации и обмяна на добри педагогически практики в
образователния процес.
5. Делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи и неуспехи, трудности
и проблеми.
6. Успешно усвоено учебно съдържание по предмети и покрити ДОИ от повече ученици.
7. Мотивиране на учениците за учене и постигане на резултати, чрез разнообразни форми за проверка
и оценка на знанията в съответствие с новите образователни изисквания.
8. Действащи професионални общности като форма за самоусъвършенстване и професионално
израстване на кадрите.
9. Създаден регистър на проведените квалификационни дейности и популяризиране на резултатите от
тях.
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VI. КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ
Тема

1.

Сравнителен анализ на
резултатите от входно ниво и
изработване на план за работа
през учебната 2020/2021 г.

дискусия

Октомври
2020 г.

2.

Новите учебни програми в XI
клас

дискусия

Октомври
2020 г.

дискусия

октомври
2020 г.

3.

4.

Интерактивност в часа на
класа – начин за развитие на
социални умения
Въвеждаща квалификация за
методическо и организационно
подпомагане на
педагогическите специалисти.
постъпили за първи път на
работа в системата на
училищното образование;

Форма

Период на
провеждане

№

октомври
2020 г.

5.

Изработване на печеливши
стратегии и методи при
подготовката на ученици за
участие в национални
олимпиади и състезания

дискусия

Ноември
2020 г.

6.

Електронни образователни
ресурси и работа в дигитална
среда

семинар

Ноември
2020 г.

7.

Създаване на онлайн тестове

тренинг

8.

Профилираната подготовка –
предизвикателство и
перспективи

семинар

Декември
2020 г.

9.

Превенция на психоактивни
вещества – добри практики

семинар

Февруари
2021 г.

Ноември
2020 г.

Целева
група
ПДУД,
старши
учители,
учители
ПДУД,
старши
учители,
учители
Кл.
ръководител
и
Учители,
постъпили
за първи път
в с/мата на
образование
то
Старши
учители,
учители по
професиона
лни
общности
Старши
учители и
учители
Старши
учители,
учители
ПДУД,
старши
учители,
учители
Всички
педагоги-

Отговорник
за провеждането
Председатели на
професионални
общности
Председатели на
професионални
общности
Ем. Търколева – уч.
психолог

Директор,
ПДУД

Председатели на
професионални
общности
Л. Стоянова,
Н. Бодурова,
Г. Чанакчалиева
Председатели на
професионални
общности
Директор
Емилия Търколева
– уч. Психолог
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Мотивиране активността на
10. учениците в часовете по
английски език чрез дебати

открит
урок

Февруари
2021 г.

Развитие на емоционалната
интелигентност на учениците

семинар

Март
2021 г.

Добри практики за превенция
12. от отпадане на учениците от
училище

семинар

Април
2021 г.

открит
урок

Април
2021 г.

11.

13. STEM урок
Осигуряване на необходимите
условия за повишаване
квалификацията на
14. педагогическите специалисти,
чрез участие в извънучилищни
форми, организирани на
регионално и национално ниво
Иновативни форми и методи за
15. оценяване на постиженията на
учениците
Самооценяването на
институцията като процес от
16. системата за управление на
качеството в образователните
институции
Попълване на анкета с цел
проучване потребностите на
17. педагогическите специалисти
от квалификация за учебната
2021-2022 година

дискусия

семинар

чески
специалисти
Старши
учители по
английски
език
Старши
учители,
учители
Всички
педагогически
специалисти
Старши
учители,
учители

Наталия Памукова
Емилия Търколева
– уч. психолог
Директор
Галина Димитрова,
Татяна Стоянова,
Мая Боянова

Постоянен

Педагогически
специалисти,
заявили
желание за
участие

Директор

Юни
2020 г.

Всички
педагогичес
ки
специалисти

Директор

Юли
2020 г.

Всички
педагогически
специалисти

Директор

Всички
педагогически
специалисти

ЗДУД

Юли
2021 г.

Всички дейности в настоящия план се извършват при стриктно спазване на всички
противоепидемични мерки, заповеди и инструкции на висшестоящите органивъв връзка с
COVID 19.
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