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ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

ЦЕЛИ 

Основна цел: Развитие на ключови компетентности, с акцент върху функционалните компетентности, необходими за учениците 

в 21 век. 

● Усъвършенстване на професионалните умения, промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности 

● Прилагане на интерактивни методи и ИКТ; осъществяване на проектно базирано обучение 

● Овладяване на знания, умения и навици за постигане на положителни промени в личността на учениците и развиване на 

различните видове интелигентност.  

 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

1. Стимулиране на учителите към самоподготовка и усъвършенстване и към активно преподаване и обучение чрез ефективно 

използване на съвременни информационни технологии, чрез въвеждане на иновации и обмяна на добри педагогически практики в 

образователния процес. 
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2. Създаване на условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи и при решаване на 

проблеми. 

3. Създаване на трайна мотивация за учебна дейност у учениците чрез разнообразни форми за проверка и оценка на знанията по 

единни критерии. 

4. Изграждане на социални и граждански умения. 

5. Обмен на добри практики и контакти с други образователни институции в ЕС. 

6. Запознаване със съвременните тенденции за управление на човешките ресурси. 

 

1. ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ (не по- малко от 16 академични часа годишно за всеки 

педагогически специалист, съгласно чл. 47, т. 2 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти) 

 

№ Тема Вид на 

квалификацията 

Форма на 

квалификацията 

Целева 

група 

Брой 

участници 

Период на 

провеждане 

Брой акад. 

часове 

Отговорник Финансиране 

1. Промени в 

нормативните 

документи- 

Наредба № 8 от 

2016 г. за 

информацията и 

документите за  

системата на 

предучилищното и 

училищното 

образование; 

Наредба 10 от 

01.09.2013 г. за 

организация на 

дейностите в 

училищното 

образование, 

Наредба № 4 от 

продължаваща дискусия учители 55 Септември 2 Р. Динева, 

П. Пенева 

вътрешно 



30.11.2015 г. за 

учебния план 

2. Администриране 

на профилите при 

работа с 

Chromebook  

продължаваща практикум класни 

ръковод.  

4 “а”, 4 

“б”, 6 “г” 

кл. 

3 септември 2 инж. Г. Пенева вътрешно 

3. Диагностициране 

на инд.особености 

на учениците. 

Индивидуализация 

и диференциация в 

учебния процес 

продължаваща дискусия учители 55 септември 2 Д. Братанова, 

Б.Парашкевова 

вътрешно 

4. Оказване на 

методическа 

помощ на 

новоназначени 

учители 

въвеждаща методическо 

подпомагане 

учители и 

наставници 

6 (3 + 3) септември- 

октомври   

 Директор вътрешно 

5.  Сравнителен 

анализ на 

резултатите от 

входно ниво и 

изработване на 

план за работа 

през учебната 

2022/2023 г. 

продължаваща дискусионен 

форум 

учители 55 октомври  2 Главни учители, 

председатели на 

МО 

вътрешно 

56 Ефективни 

техники за 

комуникация и за 

подобряване на 

взаимодействието 

между 

продължаваща тренинг учители 55 октомври 2 В. Бакалов вътрешно 



семейството и 

училището 

7. Развиване на 

лидерски 

компетентности 

сред учениците 

продължаваща дискусионен 

форум, тренинг 

класни 

ръководите

ли 

29 ноември 2 В. Бакалов вътрешно 

8. Формиращо 

оценяване  

продължаваща кръгла маса учители 55 ноември- 

декември 

2 Д. Братанова 

Б.Парашкевова 

вътрешно 

9. Използване на 

ИКТ и подходящи 

електронни 

платформи и 

ресурси за 

обучение 

продължаваща тренинг учители 55 декември 2 инж. Г. Пенева  

Д. Братанова 

Р. Димитрова 

 

вътрешно 

10 Как преодоляваме 

дребните 

проблеми в 

учебната работа, 

които пречат на 

големите цели. 

продължаваща споделяне и 

решаване на 

казуси в МО 

учители 55 януари 2 председатели на 

МО 

вътрешно 

11 Методът на 

мисловните карти- 

добра идея за 

активизиране на 

мисловната 

дейност на 

учениците 

продължаваща практикум в МО учители 55 февруари 2 председатели на 

МО 

вътрешно 

12 Пролетни 

квалифик. дни 

По изготвена 

програма 

 учители 55 Февруари - 

март 

 директор, 

главни учители 

ПК 

“Квалификация

” 

 

13

. 
Развитие на STEM 

уменията у 

продължаваща практикум учители 55 март-април 2 директор, 

главни учители 

вътрешно 



учениците- 
провеждане на 

интегрирани уроци 

ПК 

“Квалификация

” 

14 Работещи 

практики за 

реализиране на 

екипни дейности в 

учебния час 

продължаваща практикум учители 55 март-април 2 директор, 

главни учители 

ПК 

“Квалификация

” 

вътрешно 

15 Учене и 

преподаване с 
Chromebook 

устройства 

продължаваща споделяне на 

добри практики 

учители 10 март-април 2 директор, 

главни учители 

ПК 

“Квалификация

” 

вътрешно 

16 Проект “Улови и 

сподели!” по 

програма Еразъм+ 

продължаваща споделяне на 

добри 

практики 

учители 20 март-април 2 директор, 

главни учители 

ПК 

“Квалификация

” 

вътрешно 

17 Презентиране на 

творчески проекти 

на иновативните 

паралелки 

продължаваща Занятия на маса учители 20 март-април 2 директор, 

главни учители 

ПК 

“Квалификация

” 

вътрешно 

18 Правила за 

информационна 

сигурност при 

провеждане на 

НВО 

продължаваща обучение учители 50 декември 2 Директор, 

председател на 

УКОП на НВО 

вътрешно 

 Квалификация 

2023-2024 

 Анкетно 

проучване  

учители 55 май-юни 1   

 

 

 



2. КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОГРАМИ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА, ВИСШИ УЧИЛИЩА, 

ОБУЧИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ (не по- малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране) 

№ Тема Вид на 

квалификацията 

Форма на 

квалификацията 

Целева 

група 

Брой 

участници 

Период на 

провеждане 

Брой 

академични 

часове 

Отговорник Финансиране 

1. Атестиране на 

педагогическите 

специалисти. 

Електронно 

портфолио 

въвеждаща обучение учители, 

директор 

50 септември 16 директор вътрешно 

2.   Интерактивни 

и иновативни 

методи на 

обучение 

продължаваща тренинг учители, 

директор 

12 август 24 директор По програма 

Еразъм+ 

3. Асертивно 

поведение 

продължаваща обучение, 

тренинг 

учители, 

директор 

55 февруари 16 директор вътрешно 

4. Дизайн на 

иновативна 

образователна 

среда 

продължаваща тренинг учители, 

директор 

55 май-юни 16 директор вътрешно 

5.  Социално и 

емоционално 

развитие и 

езикова култура с 

LEGO® 

Education 
и емоционално 

развитие и 

езикова култура 

с LEGO®  

 

продължаваща тренинг учители 15 Март-април 16 директор вътрешно 
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Настоящите правила са приети на заседание на Педагогическия съвет (протокол № 14/14.09.2022г..), утвърдени от директора на 

училището със Заповед №РД10- 25/15.092022г. и подлежи на актуализация по всяко време по който е приет. 
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