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АНАЛИЗ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА 

ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД 
 

 

През учебната 2018/2019 година в Първо основно училище „Христо Смирненски” са работили 1 

директор, 1 заместник-  директор  по УД и  32 учители. От тях 33 магистри и 1 бакалавър. С 

придобита ПКС са 23 от учителите –двама с I ПКС, двама с  II ПКС, един с III ПКС, пет с IV 

ПКС и тринадесет с V ПКС. 

И през тази година продължи квалификационната дейност на педагогическите специалисти в 

IОУ „Хр. Смирненски”. Квалификационната дейност в училището е подчинена на потребностите 

на преподавателите за повишаване на педагогическите им умения и способности, отговарящи на 

изискванията на съвременното общество. През учебната 2018/2019година 100% от 

педагогическите специалисти са били включени в различни квалификационни форми, като някои 

от тях са взели участие в повече от една. 

За определяне на потребностите от квалификация през учебната 2018/2019 година са 

използвани следните методи:  

 Разговори и анкети за проучване на желанията и нагласите за квалификационната дейност 

в определена насока на учителите; 

 Определяне на потребностите от квалификация от училищното ръководство, познавайки 

статута и интересите на всеки преподавател, както и достигнатото ниво на квалификация; 

 Дискусии по методически обединения, с цел конкретизиране на наболели или възникнали 

проблеми. 

 

Необходимостта от квалификация е свързана с дефицити на знания, умения и компетентности за: 

използване по-ефективно на информационните и комуникационните технологии в 

обучението,демократизиране на учебния процес чрез мобилизиране на родителската активност, 

превенция и справяне с агресията в училище, приобщаване на деца със специални образователни 

потребности в учебната атмосфера на класа, владеене на модерните и алтернативни практики на 

преподаване, разработване на интерактивни тестове и използване on-line тестове за оценяване, 

работа в мултикултурна среда и др. 

 

В училището  през учебната 2018/2019 година се осъществи следната извънучилищна и 

вътрешно-училищна квалификационна дейност: 

 

 

1. Извънучилищната   квалификационна дейност: 

 

Месец Дейности 

Юли, 2018 

г. 

Удостоверение № 4627/30.07.2018г. на Виляна Димитрова Иванова : „“Формиране 

на мотивираща и позитивна среда за децата в предучилищна възраст (VПКС) с 

присъден 1 кв. кредит.  

Септември, 

2018 г. 

Сертификат от 27.09.2018 г. на Марта Радева за участие в Седма национална 

конференция „Насърчаване на четенето“. 

Октомври, 

2018 г. 

Удостоверение за допълнително обучение с регистрационен № 01/08.10.2018 г. на 

Венетка Йорданова Янкова за участие в тематичен курс „Електронен вид на 

учителското портфолио“ с присъден 1 кв. кредит. 

Удостоверение за допълнително обучение с регистрационен № 04/08.10.2018 г. на 

Венетка Йорданова Янкова за участие в тематичен курс „Съвременни аспекти в 

обучението по математика“ с присъден 1 кв. кредит. 
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Удостоверение с рег.№ ЕС – 9584/28.10.2018 г. на Пламена Миленова Илиева за 

участие в тематичен курс „Презентационни умения на учителя“ с присъден 1 кв. 

кредит. 

Удостоверение с рег.№ ЕС – 9585/28.10.2018 г. на Пламена Миленова Илиева за 

участие в тематичен курс „Работа в мултикултурна/интеркултурна среда“ с 

присъден 1 кв. кредит. 

Удостоверение с рег.№ ЕС – 9093/28.10.2018 г. на Ивелина Тодорова Русева за 

участие в тематичен курс „Приобщаващо образование“ с присъден 1 кв. кредит. 

 

ноември, 

2018 г. 

 

Сертификат за участие във форума „Изследователски подходи в обучението по 

български език“ от 02.11. 2018 г. на Марта Радева. 

Свидетелство за IV ПКС с рег.№ 16685/07.11.2018 г. на Елка Михаилова Илиева. 

Удостоверение № 129/9.11.2018 г. на Марта Пенева Радева за участие в тематичен 

курс „Изследователски подходи в обучението по български език“ с присъден 1 кв. 

кредит. 

Удостоверение за допълнително обучение с рег. № 11538/13.11.2018 г. на Пламена 

Миленова Илиева на тема „Българските народни хора и танци в уроците по 

физическо възпитание“ с присъдени 2 кв. кредита. 

Удостоверение за допълнително обучение от Тракийски университет – Стара 

Загора, с рег. № 312-9/26.11.2018 г. на Веска Йорданова Сарова за участие в кв. 

курс „Възможности за кариерно развитие на учителя“, с присъден 1 кв. кредит.  

Удостоверение за допълнително обучение от Тракийски университет – Стара 

Загора, с рег. № 312-16/26.11.2018 г. на Руска Неделчева Йорданова  за участие в 

кв. курс „Възможности за кариерно развитие на учителя“, с присъден 1 кв. кредит. 

Удостоверение за допълнително обучение от Тракийски университет – Стара 

Загора, с рег. № 312-8/26.11.2018 г. на Капка Стефанова Влаева  за участие в кв. 

курс „Възможности за кариерно развитие на учителя“, с присъден 1 кв. кредит. 

Удостоверение за допълнително обучение от Тракийски университет – Стара 

Загора, с рег. № 313-11/26.11.2018 г. на Александрина Макавеева Недева  за 

участие в кв. курс „Професионални компетенции на учителя“, с присъден 1 кв. 

кредит. 

Удостоверение за допълнително обучение от Тракийски университет – Стара 

Загора,с рег. № 313-13/26.11.2018 г. на Стела Николаева Николова  за участие в кв. 

курс „Професионални компетенции на учителя“, с присъден 1 кв. кредит. 

Удостоверение за допълнително обучение от Тракийски университет – Стара 

Загора, с рег. № 313-12/26.11.2018 г. на Николай Илиев Гайдаров  за участие в кв. 

курс „Професионални компетенции на учителя“, с присъден 1 кв. кредит. 

Удостоверение за допълнително обучение от Тракийски университет – Стара 

Загора,с рег. № 313-14/26.11.2018 г. на Венетка Йорданова Янкова  за участие в кв. 

курс „Професионални компетенции на учителя“, с присъден 1 кв. кредит. 

Удостоверение за допълнително обучение от Тракийски университет – Стара 

Загора, с рег. № 313-15/26.11.2018 г. на Ивелина Тодорова Русева за участие в кв. 

курс „Професионални компетенции на учителя“, с присъден 1 кв. кредит. 

Удостоверение за допълнително обучение от Тракийски университет – Стара 

Загора, с рег. № 313-16/26.11.2018 г. на Илияна Стаменова Илиева - Димитрова за 

участие в кв. курс „Професионални компетенции на учителя“, с присъден 1 кв. 

кредит. 

Удостоверение за допълнително обучение от Тракийски университет – Стара 

Загора, с рег. № 313-9/26.11.2018 г. на Стоянка Атанасова Василева - Георгиева за 

участие в кв. курс „Професионални компетенции на учителя“, с присъден 1 кв. 

кредит. 

Удостоверение за допълнително обучение от Тракийски университет – Стара 

Загора, с рег. № 313-10/26.11.2018 г. на Алексей Георгиев Цанев за участие в кв. 
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курс „Професионални компетенции на учителя“, с присъден 1 кв. кредит. 

 

декември, 

2018г. 

Удостоверение от ТУ –Варна, с рег.№ 532/20.12.2018 г. на Александрина 

Макавеева Недева за участие в тематичен курс „Съвременни модели за контрол и 

оценка на учебните постижения на учениците“, с присъден 1 кв. кредит. 

Удостоверение от ТУ –Варна, с рег.№ 533/20.12.2018 г. на Алексей Георгиев 

Цанев за участие в тематичен курс „Съвременни модели за контрол и оценка на 

учебните постижения на учениците“, с присъден 1 кв. кредит. 

Удостоверение от ТУ –Варна, с рег.№ 534/20.12.2018 г. на Валентина Климентова 

Герджикова  за участие в тематичен курс „Съвременни модели за контрол и 

оценка на учебните постижения на учениците“, с присъден 1 кв. кредит. 

Удостоверение от ТУ –Варна, с рег.№ 535/20.12.2018 г. на Венетка Йорданова 

Янкова  за участие в тематичен курс „Съвременни модели за контрол и оценка на 

учебните постижения на учениците“, с присъден 1 кв. кредит. 

Удостоверение от ТУ –Варна, с рег.№ 536/20.12.2018 г. на Веска Йорданова 

Сарова  за участие в тематичен курс „Съвременни модели за контрол и оценка на 

учебните постижения на учениците“, с присъден 1 кв. кредит. 

Удостоверение от ТУ –Варна, с рег.№ 537/20.12.2018 г. на Виляна Димитрова 

Иванова за участие в тематичен курс „Съвременни модели за контрол и оценка на 

учебните постижения на учениците“, с присъден 1 кв. кредит. 

Удостоверение от ТУ –Варна, с рег.№ 538/20.12.2018 г. на Галина Атанасова 

Владимирова за участие в тематичен курс „Съвременни модели за контрол и 

оценка на учебните постижения на учениците“, с присъден 1 кв. кредит. 

Удостоверение от ТУ –Варна, с рег.№ 539/20.12.2018 г. на Диана Маринова 

Маринова за участие в тематичен курс „Съвременни модели за контрол и оценка 

на учебните постижения на учениците“, с присъден 1 кв. кредит. 

Удостоверение от ТУ –Варна, с рег.№ 540/20.12.2018 г. на Елена Георгиева 

Велкова  за участие в тематичен курс „Съвременни модели за контрол и оценка на 

учебните постижения на учениците“, с присъден 1 кв. кредит. 

Удостоверение от ТУ –Варна, с рег.№ 541/20.12.2018 г. на Елка Михаилова 

Илиева  за участие в тематичен курс „Съвременни модели за контрол и оценка на 

учебните постижения на учениците“, с присъден 1 кв. кредит. 

Удостоверение от ТУ –Варна, с рег.№ 542/20.12.2018 г. на Златинка Янчева 

Владимирова  за участие в тематичен курс „Съвременни модели за контрол и 

оценка на учебните постижения на учениците“, с присъден 1 кв. кредит. 

Удостоверение от ТУ –Варна, с рег.№ 543/20.12.2018 г. на Ивелина Тодорова 

Русева  за участие в тематичен курс „Съвременни модели за контрол и оценка на 

учебните постижения на учениците“, с присъден 1 кв. кредит. 

Удостоверение от ТУ –Варна, с рег.№ 544/20.12.2018 г. на Илияна Стаменова 

Илиева - Димитрова  за участие в тематичен курс „Съвременни модели за контрол 

и оценка на учебните постижения на учениците“, с присъден 1 кв. кредит. 

Удостоверение от ТУ –Варна, с рег.№ 545/20.12.2018 г. на Николай Илиев 

Гайдаров за участие в тематичен курс „Съвременни модели за контрол и оценка на 

учебните постижения на учениците“, с присъден 1 кв. кредит. 

Удостоверение от ТУ –Варна, с рег.№ 546/20.12.2018 г. на Пламена Миленова 

Илиева за участие в тематичен курс „Съвременни модели за контрол и оценка на 

учебните постижения на учениците“, с присъден 1 кв. кредит. 

Удостоверение от ТУ –Варна, с рег.№ 547/20.12.2018 г. на Росица Христова 

Атанасова за участие в тематичен курс „Съвременни модели за контрол и оценка 

на учебните постижения на учениците“, с присъден 1 кв. кредит. 

Удостоверение от ТУ –Варна, с рег.№ 548/20.12.2018 г. на Руска Неделчева 

Йорданова за участие в тематичен курс „Съвременни модели за контрол и оценка 

на учебните постижения на учениците“, с присъден 1 кв. кредит. 
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Удостоверение от ТУ –Варна, с рег.№ 549/20.12.2018 г. на Свежина Николаева 

Ташева за участие в тематичен курс „Съвременни модели за контрол и оценка на 

учебните постижения на учениците“, с присъден 1 кв. кредит. 

Удостоверение от ТУ –Варна, с рег.№ 550/20.12.2018 г. на Стела Николаева 

Николова за участие в тематичен курс „Съвременни модели за контрол и оценка 

на учебните постижения на учениците“, с присъден 1 кв. кредит. 

Удостоверение от ТУ –Варна, с рег.№ 551/20.12.2018 г. на Стела Чернева Дякова 

за участие в тематичен курс „Съвременни модели за контрол и оценка на учебните 

постижения на учениците“, с присъден 1 кв. кредит. 

Удостоверение от ТУ –Варна, с рег.№ 552/20.12.2018 г. на Стоянка Атанасова  

Василева – Георгиева за участие в тематичен курс „Съвременни модели за 

контрол и оценка на учебните постижения на учениците“, с присъден 1 кв. кредит. 

Удостоверение от ТУ –Варна, с рег.№ 553/20.12.2018 г. на Галина Христова 

Късадечева за участие в тематичен курс „Съвременни модели за контрол и оценка 

на учебните постижения на учениците“, с присъден 1 кв. кредит. 

Удостоверение от ТУ –Варна, с рег.№ 554/20.12.2018 г. на Илка Георгиева 

Параскевова за участие в тематичен курс „Съвременни модели за контрол и 

оценка на учебните постижения на учениците“, с присъден 1 кв. кредит. 

Удостоверение от ТУ –Варна, с рег.№ 555/20.12.2018 г. на Капка Стефанова 

Влаева за участие в тематичен курс „Съвременни модели за контрол и оценка на 

учебните постижения на учениците“, с присъден 1 кв. кредит. 

Удостоверение от ТУ –Варна, с рег.№ 556/20.12.2018 г. на Петър Колев Маджаров 

за участие в тематичен курс „Съвременни модели за контрол и оценка на учебните 

постижения на учениците“, с присъден 1 кв. кредит. 

 

Януари, 

2019 г. 

Удостоверение № 144/03.01.2019 г. на Марта Пенева Радева за участие в 

тематичен курс „Изследователски подходи в обучението по български език“ с 

присъден 1 кв. кредит. 

Удостоверение с рег. № ЕС – 10955/05.01.2019 г. на Пламена Неделчева Аргирова 

за участие в тем. курс „Мениджмънт на класа“, с присъден 1 кв. кредит. 

Удостоверение с рег. № ЕС – 11562/31.01.2019 г. на Пламена Неделчева Аргирова 

за участие в тем. курс „Хиперактивност и дефицит на внимание. Практически 

насоки за работа с хиперактивни деца и ученици“, с присъден 1 кв. кредит. 

 

февруари, 

2019г. 

Удостоверение с рег. № 2183735/2019 г. от фондация „ДжуниърАчийвмънт 

България“ на Пламена Неделчева Аргироваза участие в обучение на тема 

„Изграждане на ключовата компетентност „Инициативност и предприемчивост“в 

начален етап на училищното образование “, с присъден 1 кв. кредит. 

 Удостоверение с рег. № 2183734/2019 г. от фондация „ДжуниърАчийвмънт 

България“ на Ивелина Тодорова Русева за участие в обучение на тема 

„Изграждане на ключовата компетентност „Инициативност и предприемчивост“в 

начален етап на училищното образование “, с присъден 1 кв. кредит. 

 

март,  

2019 г. 

Удостоверение с рег. № 017920/15.03.2019 г.от издателство „Просвета - София“ 

АД на Илка Георгиева Параскевова за участие в обучителен курс „Формиране на 

умения за успешно прилагане на учебната програма по компютърно моделиране в 

начален етап“, с присъден 1 кв. кредит. 

Удостоверение с рег. № 017918/15.03.2019 г.от издателство „Просвета - София“ 

АД на Елка Михаилова Илиева за участие в обучителен курс „Формиране на 

умения за успешно прилагане на учебната програма по компютърно моделиране в 

начален етап“, с присъден 1 кв. кредит. 

Удостоверение с рег. № 017917/15.03.2019 г.от издателство „Просвета - София“ 

АД на Стела Чернева Дякова за участие в обучителен курс „Формиране на умения 
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за успешно прилагане на учебната програма по компютърно моделиране в начален 

етап“, с присъден 1 кв. кредит. 

Удостоверение с рег. № 017919/15.03.2019 г.от издателство „Просвета - София“ 

АД на Галина Христова Късадечева за участие в обучителен курс „Формиране на 

умения за успешно прилагане на учебната програма по компютърно моделиране в 

начален етап“, с присъден 1 кв. кредит. 

Удостоверение с рег. № 018062/19.03.2019 г.от издателство „Просвета - София“ 

АД на Стела Чернева Дякова за участие в обучителен курс „Формиране на умения 

за успешно прилагане на новата учебна програма по технологии и 

предприемачество в началното училище и в 5-6. клас“, с присъден 1 кв. кредит. 

Удостоверение с рег. № ЕС – 13463/24.03.2019 г. на Пламена Миленова Илиева за 

участие в тем. курс „Хиперактивност и дефицит на внимание. Практически насоки 

за работа с хиперактивни деца и ученици“, с присъден 1 кв. кредит. 

 

Май, 

2019 г. 

Удостоверение с рег. № КП-28/2019 г. от Център за приобщаващо образование на 

Марта Радева за участие в Национална конференция „Приобщаващи 

образователни практики в училище и детската градина“ 11.05.2019г. Пловдив. 

Юли, 

август 

2019г. 

Сертификат на Марта Радева за участие в Националната конференция 

„Насърчаване на  четенето“ 02.08.2019 г., В. Търново. 

 

2. Вътрешно-училищна  квалификационна дейност: 

Вътрешната квалификация се координира и реализира в рамките на следните 

методически обединения: 

 МО на учителите от начален етап  

 МО на учителите с хуманитарна насоченост и преподавателите по изкуства 

от V до VIIклас – прогимназиален етап 

 МО на учителитес природо-математическа насоченост  от V до VII клас – 

прогимназиален етап. 

 МО на учителите, преподаващи  ФВ и спорт и час по спортни дейности. 

 

Осъществиха се разнообразни дейности, заложени в Плана за квалификационна 

дейност и в плановете на съответните методически обединения като: 

Педагогически практикуми, доклади и дискусии: 

„Взаимоотношенията между семейството и училището“ –лектория. 

Тържества в начален етап и ПГ по случай празници. 

Участие на Марта Радева в Национална конференция „Изследователски подходи в 

обучението по български език” и запознаване на колегията с подробности от нея. 

Лектория на тема „Обучение за работа в мултикултурна среда – традиции, нагласи, 

трудности“, проведена в МО на учителите с природо-математическа насоченост. 
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„Тестовете като средство за прогнозиране, планиране и оценяване на знанията – 

анализи и изводи“ дискусия на  МО на учителите с природо-математическа 

насоченост. 

„Час по родолюбие“ – изнесен урок от Р. Христова в с. Добрина. 

„Обичам моя роден край“- изнесено мероприятие в с. Неофит Рилски от Ст. 

Чернева и Г. Христова. 

Открита педагогическа практика в VII клас  „Ние и другите. Живее ли Бай Ганьо и 

днес?”, проведена пред родители и колеги от Марта Радева. 

„Мотивация за учене“ – лектория, проведена от Ив. Русева 

Викторина и практикум по Безопасност на движението, проведени от Илияна 

Стаменова. 

Учителите и учителите  ГЦОУД продължиха да споделят  добри практики, да 

организират и да участват в лектории, дискусии, методически сбирки, работни 

срещи и др. форми на квалификация в училище. 
 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 

1. Цели: 

 

Непрекъснато повишаване на квалификацията във всички аспекти по предмети 

като част от общото модернизиране на образователния процес в училище. 

 Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка на 

учителите, създаване на мотивация за саморазвитие и 

самоусъвършенстване на учителите. 

 Усъвършенстване на професионалните умения, промяна и развитие на 

професионалните нагласи и ценности в съответствие с динамиката на 

общественото развитие и образователните изисквания. 

 Удовлетворяване на професионалните интереси на педагогическия 

специалист в съответствие с професионалния профил на заеманата 

длъжност. 

 Предоставяне на възможност за планиране на личностното и кариерно 

развитие на педагогическия специалист. 

 Формиране на българския гражданин като гражданин на демократично 

общество-българско и европейско; като свободна, морална и инициативна 

личност с широка обща култура, уважаваща законите, правата на другите, 

техния език, религия и култура, познаваща и зачитаща националните и 

общочовешките ценности. 
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 Формиране на потребности, интереси и нагласи за учене, обучение и 

самоусъвършенстване през целия живот. 

 

2. Задачи: 

 Квалификационната дейност да подпомага работата по основния проблем 

на училището: „Роля на учителя за формиране на позитивен климат в 

училищната общност.” 

 Да се подобри екипната работа в училище като се създадат условия за 

осигуряване на обратна връзка, анализ и оценка на постиженията и 

неуспехите в колектива, както и достигане до съвместно решение при 

наличието на трудности и проблеми. 

 Квалификационната дейност да съдейства за успешно усвояване на 

учебното съдържание по предмети. 

 Да се създадат трайни мотиви за учебна дейност у учениците чрез 

разнообразни и ефективни форми на работа и  проверка и оценка на 

знанията, в съответствие с новите образователни изисквания. 

Приложение на съвременните тенденции и разчупване на стереотипните 

форми на преподаване. 

 Осигуряване на полезно и резултатно взаимодействие в социално-

педагогическата среда за осъществяване на ефективна възпитателна 

дейност. 

 Приобщаване на семейството като партньор на училището при 

повишаване качеството на учебно-възпитателния процес; 

 Разработване на планове на екипите за ключови компетентности в 

училище, като част  от общата квалификационна дейност в училище; 

 Да се усвоят финансовите средства, предвидени в училищния бюджет 

през тази учебна година за квалификация на учителите. 

 
 

II. ПРИОРИТЕТНИ ТЕМИ ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНАИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 

 

 В условията на демографска криза и силна конкуренция между 

училищата в общината, постоянното подобряване и модернизиране на 

предлаганата образователна услуга е от първостепенно значение за 

поддържане авторитета на I ОУ „Хр. Смирненски“.  

 В резултат на анализ от установените дефицити и идентифицирани 

потребности от квалификация на педагогическите специалисти и във 

връзка със ЗПУО и произтичащите от него стандарти и наредби, 

приоритетните теми за учебната 2019/2020 година са: 

- Гъвкавост,  динамичност и сътрудничество в организацията и 

управлението на процеса на предоставяне на подкрепа за личностно 

развитие. 
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- Интерактивни форми и методи на работа-предпоставка за мотивирано 

учене. 

- Разрешаване на конфликти в училище. Развиване на умения за 

справяне в критични ситуации. Превенция на агресивното поведение. 
 

III. ФИНАНСИРАНЕ 

 Средствата за квалификационна дейност от училищния бюджет  са в размер 

на1 % от фонд работна заплата.  

 При изчерпване на предвидените средства от училищния бюджет за 

квалификационна дейност и ако предложеният курс е пряко свързан с 

актуално учебно съдържание, финансирането на курса може да стане от 

съответния учител. 

 При изявено желание за участие в квалификационен курс от определен 

преподавател, но изчерпан училищен бюджет за квалификационна 

дейност, училището може да дофинансира участието чрез изплащане на 

дневни и пътни разходи. 

 При наличие на изявено желание от определен преподавател за участие в 

квалификационен курс на собствени разноски и съгласувано с директора 

на училището, дори и в учебно време, да му се предоставя тази 

възможност чрез служебен отпуск. 

 

IV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 Максимален обхват на педагогическите специалисти, преминали през 

квалификационни форми в съответствие с ЗПУО и ДОС за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти добре разработен регистър и система за 

квалификационната дейност в училището. 

 Повишен авторитет на учителската професия и социален статус на учителя 

чрез усъвършенстване на системата за повишаване квалификацията на 

учителите, осигурена възможност за кариерно израстване, мотивиране и 

развитие.Мотивирани педагогически специалисти, с високо 

професионално самочувствие, активно преподаващи, използващи 

съвременни ефективни методи и форми, иновации, и споделящи добри 

педагогически практики. 

 Оказана адекватна професионална подкрепа в личностното развитие на всяко 

дете и ученик, в съответствие с индивидуалните му потребности. 

 Повишено качеството на организация на образователния процес и 

успеваемост на учениците-повишени резултати на НВО, олимпиади, 

състезания. 
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 Действащи екипи за ключови компетентности като форма на 

самоусъвършенстване и споделяне на добри педагогически практики. 

 Делова, хуманна атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи 

и неуспехи, трудности и проблеми; ефективна работа в екип. 
 

V. ФОРМИ И МЕТОДИ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ: 

 Курсове, семинари, школи, тренинги 

 Родителска лектория, консултации,  

 Работна среща, дискусии, решаване на казуси 

 Лектории, практикум, открити уроци  

 Участие в  проекти 

 Самообразование и самоусъвършенстване. 

 

 

VI. КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ 

 

№ Тема Форма 

Период 

на 

провежда

не, време-

траене 

Целева група 
Отговорник за 

провеждането 

Лек 
тор/ 
органи
зация 

1.  

Запознаване  с 

новостите в сферата 

на образованието 

Дискусия 
м. IX 

 

Педагогическите 

специалисти 

Директор, 

Главни учители 
 

2.  
Работа с електронен 

дневник 

Обучение, 

 

м. IX 

1 акад. 

час 

Педагогическите 

специалисти 
Елена Велкова  

3.  

Разработване на 

планове за 

дейността на 

екипите за ключови 

компетентности, 

свързани с основния 

проблем: „Роля на 

учителя за 

формиране на 

позитивен климат в 

училищната 

общност” 

Методическа 

сбирка 

м. IX 

 
ЕКК 

Председате- 

лите на ЕКК 
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4.  

Споделяне на 

новости и идеи от 

Националната 

конференция  по 

приобщаващо 

образование 

Лектория м. X 
Съвместна 

сбирка на ЕКК 
М. Радева  

5.  

Изготвяне на 

учебни програми по 

избираеми и 

факултативни 

часове 

Методическа 

сбирка 
м. ІХ ЕКК  

Гл. учител, 

преподаватели 
 

6.  

Здравословното 

хранене и спорта в 

училище 

Дискусия с 

ученици 

прогимназиален 

етап и учители 

м. ІХ 

ЕКК 

прогимназиален 

етап 

Пл. Илиева  

7.  

Споделяне на 

новости и идеи от 

Националната 

конференция  

„Поощряване на 

четенето” 

Лектория м. X 
Съвместна 

сбирка на ЕКК 
М. Радева  

8.  

Отчитане на 

резултати от 

предходната учебна 

година, новости, 

изисквания 

Съвещания по 

учебни предмети 
м. IX-Х 

Педагогическите 

специалисти 
РУО Варна 

Ст. 

експер

ти 

9.  

Анализ на резултати 

от входяща 

диагностика по 

учебни предмети. 

Мерки за 

преодоляване на 

пропуските в 

знанията на 

учениците 

Дискусия 
м. X 

 
Преподаватели 

Главни 

учители, 

педагогичес-

киспециалисти 

 

10.  

Програма и кът, 

посветена на Деня 

на народните 

Сбирка, 

изработване на 

проект 

м. X- XІ 

 

Ученици, 

учители 

Марта Радева, 

Марияна 

Димитрова 
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будители 

11.  
„Обем на пирамида“ Открит урок в 6. 

клас 

м. X- XІ 

 

Ученици, 

учители 

Златинка 

Владимирова 
 

12.  

Придобиване на ІV-

VПКС 
Защита на курсова 

работа 
м. X-ХІ учители Директор  

ДИУУ-

София,

ДИКП

О- 

Варна 

13.  
Придобиване или 

повишаване наПКС 
Обучителен курс 

По 

график на 

Департам

ентите 

Желаещите и 

допуснати до 

процедура 

Директор 

ДИУУ-

София, 

ДИК 

ПО-
Варна 

14.  Обучаващи курсове Обучение постоянен 
Педагогическите 

специалисти 

Директор, 

гл. учители 

ДИК 

ПО-

Варна 

или 

други 

структ

ури 

15.  

Литературни 

състезания и 

викторини, 

свързани със 

Седмицата на 

четенето и с 

повишаване на 

грамотността 

Практикуми 
м. ХІ 

 
учители 

М. Капричева, 

М. Радева,  

Начални 

учители 

 

16.  Коледа в ПГ 
Педагогически 

практикум 

м. ХІІ 

 

ЕКК начален 

етап 
В. Иванова  

17.  

Методическа и 

педагогическа 

помощ на 

новопостъпили 

колеги 

Педагогическо 

взаимо 

действие 

Постоя- 

нен 

Новоназначени 

учители 
Главни учители  

18.  

Участие в 

педагогически 

форуми и 

конференции 

Семинари, 

конференции 

По дати 

на 

провежда

не 

Директори, 

преподаватели 
Директор 

РУО-

Варна 
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19.  

„Трансформация на 

конфликти. Добри 

практики“ 

 

Обучение 

м. II 

1 акад. 

час 

Педагогически 

специалисти 

Мариана 

Димитрова 
 

20.  

„Участие в 

Седмицата на 

парите“на 

ДжуниърАчийвмънт 

Открито 

мероприятие 

м. II 

 

IIIа клас, Р. 

Христова, 

родители 

Р. Христова  

21.  

„Предимства на 

интерактивнитемето

ди на обучение”. 

Работа с електронни 

ресурси в 

образованието. 

дискусия 
м. II 

 

ЕКК начален 

етап 
Ст. Василева  

22.  „Да спортуваме 

заедно“ 

Открито 

мероприятие с 

учениците от 

втори клас 

м. III 

 

Ученици, 

родители и 

учители 

Ст. Николова, 

Ст. Василева 
 

23.  Празникът на мама 
Педагогически 

практикум  

м. III 

 

Училищно 

ръководство, 

родители, 

учители 

Учител ПГ  

24.  
Празник на буквите в 

І клас 

Педагогически 

практикум 

м. III 

 

ЕКК начален 

етап, родители 

Учители в І 

клас 
 

25.  

Открит урок по 

литература на тема 

”Богат – беден” при 6 

а клас във връзка с 

романа на Марк Твен 

„Принцът и 

просякът” 

Открит урок 
м. III 

 

ЕКК 

прогимназиален 

етап 

М. Радева  

26.  

„Олимпийските игри 

– минало и 

настояще“ 

Викторина 

прогимназиален 

етап 

м. IV 

 

ЕКК 

прогимназиален 

етап 

Пл. Илиева  

27.  
„Дигитални деца. 

Как да отговорим на 

техните 

Дискусия 
м. IV 

 

Ученици, 

учители 

Председател 

ЕКК прогимн. 

етап 
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потребности.“ 

28.  

„Управление на 

емоциите. Справяне 

със страхове. 

Стратегии за 

самозащита и 

самосъхранение. 

Добри практики.“ 

 

Беседа и 

практикум 

м. IV 

1,5 акад. 

часа 

учители М. Димитрова  

29.  
„Пролетна 

работилница “ 

Открито 

мероприятие 
м. IV  

III б клас, Пл. 

Аргирова, 

родители 

Пл. Аргирова  

30.  

Ролята на учителя за 

формиране на 

позитивен климат в 

класа. Управление на 

класа чрез 

изграждане на 

позитивна 

дисциплина и 

работна атмосфера в 

класната стая 

Лектория 

м. IV 

1 акад. 

час 

Педагогически 

специалисти 
Ив. Русева  

31.  Годишно утро в ПГ 
Педагогически 

практикум 

м. V 

 

Училищно 

ръководство, 

родители, 

учители 

В. Иванова  

32.  

Преодоляване на 

стреса у учениците 

при преминаване от 

начален в 

прогимназиален 

етап. Адаптация и 

плавен преход. 

Споделяне на 

добри практики 

м. V 

1 акад. 

час 

Кл. 

ръководители на 

4 клас, учители в 

прогимназиален 

етап, ученици 

Класни 

ръководители 

на 4 клас и 

прогимназиал 

ни учители 

 

33.  

Състезание по 

безопасност на 

движението. 

Колоездене. 

Практикум 
м. V 

 

ЕКК 

прогимназиален 

етап, ученици 

Илияна 

Стаменова 
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34.  

„Довиждане 

четвърти клас“ 

 
м. VI 

 

Ученици IVклас, 

родители и 

учители  

Ив. Русева, 

Илка 

Параскевова 

 

35.  

Водене на регистър с 

професионалната 

квалификация на 

учителите и анализ 

на нуждите и 

желанията от 

квалификация през 

следващата учебна 

година 

 
Постоя 

нен 

Председател на 

комисията за 

квалификационн

а дейност 

Председател на 

комисията за 

квалификацион

на дейност 

 

 

 

 


