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  І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. През учебната 2020/2021 година квалификационната дейност се осъществява в три методически обединения: 

 Методическо обединение на началните учители; 

 Методическо обединение на прогимназиалните учители; 

 Методическо обединение на учители ГЦОУД. 

2. Квалификационният план е съобразен с плана на РУО -гр. Търговище в рамките на финансовите възможности на училището и 

специфичните потребности на педагогическите специалисти. 

3. При необходимост в настоящия план могат да бъдат и включени допълнителни форми на квалификации, които не са отразени в 

плана за квалификационна дейност. Планът е отворен и вариативен. 

 

 

  ІІ.     ЦЕЛИ 

1. Проучване, анализиране и проектиране на потребностите от квалификация на педагогическите кадри:  

2. Създаване на условия за квалификационна дейност, организиране и координиране на квалификационните дейности.  

3. Мотивиране на педагогическите кадри за кариерно и професионално развитие.  

4. Усъвършенстване на професионалната компетентност на педагогическите специалисти.  

5. Насърчаване и подкрепа на.обмена на добри практики. 

6. Методическа подкрепа за практическа подготовка на новопостъпили учители с помощта на наставници. 

7. Насърчаване и подкрепяне на учителите за използване на устройства (таблети, лаптопи, мобилни телефони) за достъп до образователни 

ресурси и осигуряване на електронно обучение. 

ІІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

1. Удовлетворяване на квалификационните потребности и интереси на педагогическите кадри. 

2. Развитие на ключови компетентности.  

3. Повишаване на професионалната компетентност на педагогическите кадри. 

4. Повишаване на методическата подготовка на новоназначените педагогически специалисти. 

5. Положителни промени при овладяване на знания, умения и навици от учениците. 

6. Подобряване качеството на образование.   

 

 

 

 



 3 

 

 

№ 

Планирани тематични 

направления за 

квалификация 

 

Целева група 

Форма на 

квалифика-

ция 

Продължи-

телност  

Период на 

провеждане 

Обучаваща   

институция 

/ или 

организирала 

обучението/ 

Организатор 

на училищно 

ниво 

 

Очаквани резултати 

 

 
                                                                                  Вътрешна квалификация 
 

1. „Квалификационна дейност 

на МО в училището”.  

3 учители-

председатели на 

МО, 1 гл.учител 

Работна среща 2 часа ІХ  ІІІ ОУ„ П. Р. 

Славейков” 

 

ЗДУД, 

Гл. учител 

 Подобряване дейността 

на МО в училището 

2. Изработване и попълване 

на индивидуална карта за 

квалификация през 

учебната година и 

изготвяне на обобщена 

информация за участието в 

квалификационни форми 

Педагогически 

специалисти 

Работна среща 2 часа ІХ ІІІ ОУ„ П. Р. 

Славейков” 

 

 

ЗДУД, 

Гл. учител 

Изработена  и попълнена 

квалификационна карта 

на педагогическите 

специалисти 

3. Създаване на електронно 

портфолио на 

новопостъпили  

педагогически 

специалисти 

4 Педагогически 

специалисти 

Обучителен 

семинар 

4 часа Х ІІІ ОУ„ П. Р. 

Славейков” 

 

ЗДУД, 

Главен учител, 

председатели 

на МО 

Изработено портфолио 

4. „ Наредба №15 от 

22.07.2019 за статута и 

професионалното развитие 

на учителите,директорите и 

другите педагогически 

специалисти  - акценти” 

20 учители Обучителен 

семинар 

2 часа Х ІІІ ОУ„ П. Р. 

Славейков” 

 

Директор, 

Гл. учител 

Запознаване с основните 

акценти в наредбата. 

5. „Дейност на класните 

ръководители. Успешен 

модел на работа с 

родители”. 

16 учители - кл. 

ръководители 

Семинар 2 часа Х ІІІ ОУ„ П. Р. 

Славейков” 

 

Гл. учител 

Председатели 

МО 

Подобряване дейността 

на класните 

ръководители. 

Усъвършенстване на 

умения за работа с 

училищна документация. 

6.  „ Облачни технологии ” 20 учители Семинар 4 часа ХІ ІІІ ОУ„ П. Р. 

Славейков” 

 

Преподавател 

по 

информационн

Повишаване на 

дигиталните 

компетентности на 
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и технологии  педагогическите 

специалисти. 

7. „ Работа с дидактически 

материали в ГЦОУД” 

7 учители Практически 

семинар 

2 часа  ХІІ ІІІ ОУ„ П. Р. 

Славейков” 

 

председател 

МО на 

учителите 

 

Подобряване на 

дейността на 

възпитателите в ПИГ 

8.  „ Съвременни тенденции в 

обучението по природни 

науки” 

8 учители от 

начален и 

прогим.  етап 

Семинар 4 часа І ІІІ ОУ„ П. Р. 

Славейков” 

 

Гл. учител, 

председатели 

на МО  

Подобряване на 

качеството на оценяване.  

9. „ Превенция на агресията и 

насилието в училище” 

15 учители от 

начален и 

прогим.  етап 

Семинар 4 часа ІІ ІІІ ОУ„ П. Р. 

Славейков” 

Обучени 

учители от 

училището по 

избраната 

проблематика     

Подобряване на 

компетентността на 

учителите за справяне с 

агресията и насилието. 

7. „   Работа с деца със СОП в 

електронна среда „                

15 учители от 

начален и 

прогим.  етап 

Семинар 4 часа ІІІ ІІІ ОУ„ П. Р. 

Славейков” 

Ресурсни 

учители 

и 

обучени 

учители.  

от училището 

по избраната 

проблематика.     

Подобряване на 

компетентността на  

учителите за работа с 

деца със СОП. 

 

8. Електронно портфолио на  

новопостъпили учители 

 

 4 учители 
Практически 

семинар 
8 часа ІІ-ІІІ 

ІІІ ОУ„ П. Р. 

Славейков” 

ЗДУД, 

Гл. Учител 

Повишаване 

професионалната 

компетентност. 

9. „ Интерактивни методи в 

обучението ”  

6 учители Открит урок 2 часа ІV ІІІ ОУ„ П. Р. 

Славейков” 

Гл. учител , 

Учители по 

математика 

 

Обогатяване на 

профисионалния опит на 

учителите по природни 

науки 

10. „ Работа с  електронни 

платформи. Добри 

практики.” 

30 

педагогически 

специалисти 

Изнесен 

квалиф. 

семинар 

8 часа VІ ІІІ ОУ„ П. Р. 

Славейков” 

Гл.учител, 

председатели 

на МО  

Развиване на 

дигиталните 

компетентности на 

педагогическите 

специалисти . 

11. Провеждани на открити 

практики в начален и 

прогимназиален етап. 

8 педагогически 

специалисти 

Открити 

практики 

/уроци/ 

6 часа Учебна 

2020/2021г. 

ІІІ ОУ„ П. Р. 

Славейков 

ЗДУД, 

наставници 

Повишаване 

професионалната 

компетентност 

12. „Анализ на 

квалификационата дейност 

в училището” 

Председатели 

МО 

Работна среща 

 

2 часа VІ ІІІ ОУ„ П. Р. 

Славейков” 

Директор, 

Гл. учител 

Мултиплициране на 

добрия опит и опеделяне 

на прериоритети и 



 5 

насоки на 

квалификационата 

дейност в училището за 

следващата учебна 

година. 

                                                                     

                                

 

 

                                                                                                              Външна квалификация 

 

1. Методическа среща за 

споделяне на добри 

практики на тема: 

„Мотивиране за учебна 

работа на учениците по 

математика и 

информационни 

технологии“. 

8 начални 

учители 
Семинар 4 часа ІХ РУО 

Директор, 

ЗДУД, 

Гл.учител 

 

 

Повишаване 

професионалната 

компетентност.  

2. Квалификационен курс на 

тема „STEAM обучение за 

развитие на научното 

и изчислителното мислене 

у учениците“. 

4 учители Курс 16 часа ІХ РУО 

ЗДУД, 

Гл.учител 

 

Повишаване 

професионалната 

компетентност. 

2.  „Съвременни тенденции за 

развиване на математическа 

компетентност в начален 

етап на образованието“. 

2 учители 

начален етап 

Курс 16 часа 

Х РУО 

ЗДУД, 

Гл.учител 

 

 

Повишаване 

професионалната 

компетентност. 

3. „Разработване, внедряване 

и използване на 

интерактивни форми и 

методи в образователния 

процес“ 

2 учители Курс 16 часа ХІ РУО 

ЗДУД, 

Гл.учител 

 

 

Повишаване 

професионалната 

компетентност. 

4. Интерактивни технологии и 

техники в обучението по 

БДП. 

2 учители, 

преподаващи 

БДП 

Квалификацион

ен курс 
48 часа ХІ 

ЦКР „Дидаско 

Грууп” 

Директор, 

Гл. Учител 

Повишаване 

професионалната 

компетентност. 

5. „Разработване, внедряване 

и използване на 

интерактивни форми и 

методи в образователния 

2 

педагогически 

специалисти 

курс 16 часа ХІ РУО 
ЗДУД, 

Гл.учител 

Повишаване 

професионалната 

компетентност. 
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процес“ 

 

6. 

 

Организиране и провеждане 

на обучения по Проект 

BG05M2OP001-2.012-0001 

„Образование за утрешния 

ден“, финансиран от 

Оперативна програма 

„Наука и образование за 

интелигентен растеж“ 2014-

2020 г. за преподаване на 

знания и умения по 

дигитална грамотност - 

ключови дигитални умения. 

25 

Педагогически 

специалисти от 

училището 

 

Тематичен курс 16 часа І 
МОН 

РУО 

Директор, 

ЗДУД 

 

 

Повишаване 

професионалната 

компетентност.  

7. Организиране на семинар 

на тема „Мотивиране на 

учениците за учебна 

дейност по природни 

науки“ 

2 учители Семинар  4 часа 
ІІ срок 

уч.година 
РУО 

ЗДУД, 

Гл.учител 

Повишаване 

професионалната 

компетентност 

8. Организиране и провеждане 

на V  Регионална 

ученическа конференция на 

тема : „ История и памет” 

Учител по 

история и 

цивилизации 

конференция 4 часа 
ІІ срок 

уч.година 
РУО 

ЗДУД, 

Гл.учител 

Повишаване 

професионалната 

компетентност. 

9. Методическа подкрепа на 

учителите по различни 

учебни предмети при 

създаване на мултимедийни 

уроци. 

Гл. учител, 

председатели 

на МО 

семинар 4 часа 
Уч..2020/2021г

. 
РУО ЗДУД 

Развитие на дигитални 

компетентности 

10. Активно включване и 

подпомагане на 

педагогическите 

специалисти в 

Електронната платформа за 

учене на възрастни в 

Европа –EPALE. 

Педагогически 

специалисти  
семинар 4 часа  

Уч. 

2020/2021г. 
РУО Главен учител 

Развитие на ключови 

компетентности 

11. Атестирането – инструмент 

за повишаване на 

компетентностите на 

педагогическите 

специалисти и подобряване 

на качеството на 

Всички 

педагогически 

специалисти 

Изнесен 

квалификацион

ен курс 

16 часа. VІІІ-ІХ  

РУО, 

 ІІІ ОУ„ П. Р. 

Славейков” 

РУО,  

Директор, 

Гл. учител 

Запознаване с 

нормативните и 

технологични аспекти на 

атестирането. 
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образованието. 

 

Настоящият план за квалификация   е неделима част от План за дейността на училището, приет на ПС №1/16.09.2020г. и утвърден 

със Заповед № З-9 /16.09.2020г. Той е отворен и вариативен. 

 

 

 

 

 

 

 Изготвили: 1. Сн. Куцарова -  ЗДУД 

                                    2. д-р Д. Димова -  Гл.учител 

                                              


