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ПЛАН 
ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ  

 за 2020/2021 учебна година 
на СУ „Св. Климент Охридски”, гр. Пещера 

 
 
 
 

Приет на заседание на Педагогическия съвет 
 с Решение № 77 от Протокол № 11 / 14.09.20 г.  
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І. ЦЕЛИ  

 

1. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване на мотивация за саморазвитие и 

самоусъвършенстване на учителите. 

2. Усъвършенстване на професионалните умения, промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности. 

3. Постигане на положителни промени в личността на учениците и овладяване на трайни знания, умения и навици. 

 

 

ІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

 

1. Да се разработи система за квалификационна дейност в училище, чийто план е неразделна част от годишния план 

на училището. Към него да се добавят и плановете на методичните обединения (предметни групи). 

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 у 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. 

 

 

 



ІІІ. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ  
Вътрешно -
училищна 

квалификация 

Извънучилищна 
квалификация 

Участници Брой 
участници 

Форми Време 
на 

провеждане 

Продълж
ителност 

Обучаваща 
институция / 
организация 

Очаквани 
резултати 

Финансиране 

Запознаване, 

обсъждане и 

анализиране на 

новите 

програми за 

четвърти и  

единадесети 

клас 

 

 Учители   Дискусия Септември 

2020 г. 

2 часа  Запознаване с 

особеностите на 

новите програми 

 

 

Обсъждане и 

анализиране 

методите на 

преподаване и 

оценяване в 

първи клас 

 

 Учители и 

учители в 

ГЦОУД от 

начален 

етап на 

обучение 

5 Представ

яне на 

добри 

иноватив

ни 

практики, 

дискусия 

Септември   

2020 г. 

2 часа    

 Обучение на 

учители по ГО 

(втори 

гимназиален етап) 

Учители  2 Обучение  Септември 

2020 г. 

  Повишаване на 

квалификацията 

 

 Прилагане на 

нормативната 

уредба в 

системата на 

предучилищното 

и училищното 

образование и 

ДОС 

 Директор 

 ЗДУД 

 Тренинг Септември – 

Октомври 

2020 г. 

    

 „Дигитална 

компетентност – 

умения за 

приобщаване на 

учениците към 

учебния процес и 

защита на 

дигиталната 

идентичност“ 

Учители и 

учители в 

ГЦОУД  

 Обучение  Октомври   

2020 г. 

 Пловдив Повишаване на 

квалификацията 

Бюджет на 

училището 



 Общи 

методически 

указания за 

прилагане на 

Регламент на ЕС 

2016 / 679 (Общ 

регламент за 

защита на данните 

/ GDRP) 

 

Педагогич

ески и 

непедагоги

чески 

персонал 

45 Обучение Октомври   

2020 г. 

    

Тематичен ПС: 

„Развитие на 

умения за 

самостоятелно 

учене у 

учениците чрез 

използване на 

ИКТ среда в 

учебния 

процес“ 

 Учители 35 Дискусия, 

лекция 

Октомври  – 

Ноември   

2020 г. 

2 часа  Усъвършенстване 

работата на 

учителите с 

учениците 

 

 Иновации в ЦОУД Учители в 

ГЦОУД 

6 Обучение Ноември-

декември  

2020 г. 

8 часа Квалификацио

нен  център  

„Образователн

и инициативи 

ПРОТЕКТА” 

Обогатяване 

уменията на 

учителите в ГЦОУД 

Бюджет на 

училището 

 Използване на 

облачни 

технологии в 

образователния 

процес 

 

 

 

 

 

 

Учители   Обучение Февруари – 

март 2020 

8+8 часа РААБЕ Повишаване 

квалификацията на 

учителите 

Бюджет на 

училището 



  „Съвременен 

модел на учебно 

занятие. 

Планиране на 

педагогическа 

дейност“ 

  Учители  Семинар -

обучение 

Март – Април 

2021г. 

 РААБЕ Подобряване 

организацията на 

дейността на 

учителя 

Бюджет на 

училището 

Тематичен ПС: 

,,Изработване 

на портфолио 

на учителя и 

ученика‘‘ 

 Учители  Семинар  Април – Май 

2021 г. 

 Анета 

Коралиева 

Подготовка на 

учителите за 

изработване на 

портфолио 

 

 „Развитие на 

знания и умения за 

създаване и 

използване на 

дигитални 

интерактивни 

материали в 

учебния процес“ 

Учители  Обучение  Май 

2021 г. 

 Пловдив Повишаване 

квалификацията на 

учителите 

Бюджет на 

училището 

Тематичен   

ПС:  

,,Интерактивни 

методи и 

техники‘‘ 

 Учители  Дискусия Май – юни 

2021 г. 

  Обогатяване на 

знанията за 

използване на 

различни методи и 

техники 

 

 Текуща  

квалификация на 

РУО 

Учители  35 Семинар, 

обучение, 

добри 

практики 

Целогодишно  РУО Повишаване 

квалификацията на 

учителите чрез 

участие в добри 

практики, семинари, 

конференции и др. 

Бюджет на 

училището 

                                                                                                                    
  

                                                                                                                          Изготвил: С. Якимова  

                                                                                                                                                                   / председател на комисия за квалификационна дейност / 
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