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ВЪВЕДЕНИЕ
Планът за квалификационната дейност за учебната 2021/2022 година се основава на
Раздел ІІІ от ЗПУО Повишаване квалификацията на учителите, директорите и другите
педагогически специалисти и Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното
развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
АНАЛИЗ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА
ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД
През учебната 2020/2021 година в ПМГ ”Иван Вазов” бяха проведени различни
квалификации на педагогически кадри на ниво вътрешноинституционална и
външноинституционална квалификационна дейност.
В резултат на изпълнението им се усъвършенства теоретичната и практическа
компетентност на педагогическите специалисти. Обогатиха се техните знания, умения и
компетенции по подготовката и реализацията в преподавателската им дейност.
Квалификационната дейност съдейства за подобряване качеството на работа на учителите и
успешно усвояване на учебното съдържание от учениците, повишава мотивацията за учебна
дейност чрез разнообразни форми за проверка и оценка на знанията на учениците,
усъвършенства се организацията и методиката на преподаване, стимулира се участие на
педагогическите кадри в квалификационни форми на училищно, общинско и национално
равнище. Различните квалификационни курсове са включени в плана за квалификационна
дейност, който е неразделна част от годишния план на училището. Данните за
педагогическите кадри, участвали в квалификационни форми по тематични направления за
предходната учебна година са както следва:

№

Тематични направления за квалификация

Вътрешноучилищна квалификационна дейност
Прилагане на новите учебни програми за профил
1.1 „Математически“,

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

Брой

Присъствена
4ч. акад. часа

3

1.

Организация на работа в ПМГ „Иван Вазов”в условиятана
Covid – 19 и противоепидемични мерки

Присъствена

Обсъждане на новите програми за XI клас

1.4 „Работа с електронен личен картон на ученика в Shkolo“

Присъствена
6ч. акад. часа
Присъствена

1.5 „Ефективна комуникация“

Присъствена

1.2
1.3

2 акад. часа

2 акад. часа
2 акад. часа

1.6 Работа с „Microsoft Teams” – опресняване и нововъведения
1.7
1.8

Промени в нормативните документи – ключови моменти

Присъствена
2 акад. часа

Присъствена
2 акад. часа

„Проeктно базирано обучение“

Присъствена
4 акад. часа

33
4
9
16
25
35
20
2

”Методи за оценяване на четивна грамотност в
1.9 международно изследване PISA 2022”

Присъствена

4

3 акад. часа

Създаване на проекти в Google Earth
1.10
лектор
1.11 Обсъждане на промените във формата на НВО за VII клас
1.12

Профилирана подготовка по информатика

Онлайн
4 акад. часа

Присъствена
2 акад. часа

Присъствена
4 акад. часа

Подготовка на материали за подготовка за НВО Английски
език 7 кл. и 10 кл."
Обсъждане на промените в учебното съдържание на НВО по
1.14
БЕЛ за 7. клас

Присъствена

1.15 Разработване на материали за пробни НВО и ДЗИ

Присъствена

1.13.

1.16

Обсъждане на проблемите и критериите във формата на
НВО по БЕЛ за 10. Клас

Присъствена
3 акад. часа
4 акад. часа

Присъствена
3 акад. Часа

Присъствена

1.18 Анализ на оценяването в ОРЕС”

Присъствена

1.

Създаване на уроци във виртуална реалност

3
6
7

4 акад. часа

1.17 „Профилирана подготовка по информационни технологии“

1.19

8

4 акад. часа
4 акад. часа

Присъствена
6 акад. часа

4
3
4
6
4
13

1
1
1
4
3

2.

Извънучилищна квалификационна дейност
„Обучение на учители по математика, които от учебната
2020/2021г. ще преподават учебните програми за
2.1.
профилирана подготовка в XI и XII клас“
2.

„Обучение на учители по химия и ООС, които от учебната
2.2. 2020/2021г. ще преподават учебните програми за
профилирана подготовка в XI и XII клас“
„Обучение на учители по биология и ЗО, които от учебната
2.3. 2020/2021г. ще преподават учебните програми за
профилирана подготовка в XI и XII клас“
„Обучение на учители по информационни технологии,
2.4. които от учебната 2020/2021г. ще преподават учебните
програми за профилирана подготовка в XI и XII клас“
„Обучение на учители, преподаващи дисциплината
2.5.
гражданско образование“
Обучение на обучители, които прилагат инструментариума
за ранно идентифициране на ученици в риск от
2.6.
преждевременно напускане на образователната система
2.7.

”Методи за оценяване на четивна грамотност в
международно изследване PISA 2022”

2.8. Квалификационна група – ЗБУТ при работа с ел. мрежи
2.9. „Моето първо работно място“
2.10. „Наука, арт и технологии в образованието“

1

Присъствена
2
1 кредита

Присъствена
2

1 кредит
Присъствена
1 кредит

2

Присъствена
1 кредит

1

Присъствена
Присъствена
1 кредит
Присъствена

1

1
1

Присъствена
1 кредит

1

Онлайн

2
3

2.11. IV ПКС
2.12. V ПКС
2.13. III ПКС
„Интерактивни уроци MozaBook и обучението по
математика при билингви“
Външен испектор към Националния инспекторат по
2.15.
образование
2.14.

2.16. “ГИС в училище”
2.17.

Геопространствените технологии и дистанционните
изследвания- ПП 12клас, модул 6

2.18. "Дигитални умения за учители"
2.19. Разработване на анимирани мултимедийни презентации
„Игри и упражнения за снемане на напрежението у детето и
ученика – за ефективно участие в процеса на обучение“
„Повишаване на квалификацията на учителите – проблеми и
2.21.
перспективи“
Използване на изследователски подход при изучаване на
2.22, предмета математика. Използване на динамичен софтуер
Geogebra иDesmoscalculator и Wolfram-Mathematica
Създаване на електронни тестове сMikrosoft Forms и Google
2.23.
Forms
Обучение за системни администратори на тема: Електронен
2.24.
дневник на „Школо“ – ниво II
„Програма за превенция и интервенция на агресията и
2.25
насилието в училище
2.20.

2.26. „Диагностичната дейност на учителя“
,,10 ключови умения за привличане и задържане на
вниманието на учениците.‘‘
Управление на Chromebook – устройство за учене и
2.28.
преподаване
„Предизвикателствата пред физическото възпитание и
2.29.
спорта в условията на Covid -19“
Софтуерни решения в подкрепа на административните
2.30.
дейности в училищата
„Компетентности в училище - умения на XXI век в час“
2.31.
„Планиране на интерактивни/ изследователски уроци“
„Стратегии и техники за мотивация за учене на новите
2.32.
поколения ученици“
2.27.

Присъствена
Присъствена
Присъствена
Присъствена
Присъствена
Онлайн
Онлайн
Онлайн
онлайн
1 кредит
онлайн
1 кредит

3
2
7
1
1
5
2
1
5
1

Присъствена

1

онлайн
1 кредит

1

Присъствена
онлайн
Присъствена
1 кредит
онлайн
3 кредит
Присъствена
1 кредит

1
1
1
7
1

онлайн

1

онлайн

3

онлайн

1

Присъствена
1 кредит

9

Присъствена
3 кредита

30
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ФОРМИ НА КВАЛИФИКАЦИЯ
Организационните форми за повишаване на квалификацията са:
1. за продължаващата квалификация:
а) курсове, семинари, тренинги, школи, практикуми, лектории, уебинари;
б) специализации, свързани с методическата, педагогическата, психологическата
подготовка на педагогическите специалисти, с конкретна предметна област или с управление
на образованието;
в) професионално-педагогическа специализация по чл. 60, ал. 1, т. 2 от Наредба № 15
от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите
педагогически специалисти;
г) майсторски клас като интерактивна форма на обучение на учители-новатори чрез
представяне на педагогическите им постижения, споделяне на положителен професионален
опит, обсъждане на актуални тенденции и прилагане на иновативни технологии и практики;
д) форуми (научно-практически конференции, пленери, кръгли маси) за представяне
на резултати от проучвания, изследователска и творческа дейност, за професионална изява и
представяне на добри, иновативни практики или постижения;
2. за вътрешноинституционалната квалификация:
а) лектории, вътрешноинституционални дискусионни форуми;
б) открити практики, методическо подпомагане, презентации на творчески проекти;
в) резултати и анализи на проведени педагогически изследвания и постижения;
г) споделяне на иновативни практики.
В рамките на вътрешноинституционалната квалификация може да се организира като
въвеждаща квалификация наставничество. Работодателят определя наставник в срок до два
месеца от всъпването в учителска длъжност на педагогически специалист, който за първи
път постъпва на работа в системата на предучилищното и училищно образование, има
прекъсване на учителския стаж повече от две години, заема нова длъжност или прилага нови
или променени учебни планове и програми.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Повишаване на качеството на образование е основната цел и в стратегията на ПМГ
”Иван Вазов”, а една от подцелите е квалификацията на кадрите.
Конкретни цели:
- Осигуряване качество в квалификационната дейност, ориентирана към пазара на труда;
- Осигуряване на възможност за непрекъснато повишаване квалификацията в контекста
на учене през целия живот и кариерно развитие;
- Формиране на умения за разработване на проекти за усвояване на национални и
европейски фондове;
- Реализиране на добри образователни и квалификационни практики от изпълнение на
съвместни проекти и програми на регионално, национално и международно равнище;
- Засилване и усъвършенстване на поддържащата квалификация по профилиращите
предмети;
- Засилване и поддържане на квалификацията по учебни предмети от новия учебен план;
- Създаване на условия за прозрачност и обществена подкрепа на квалификационната
дейност.
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ПРИОРИТЕТНИ ТЕМИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
Изборът на теми за квалификация става след проучване мнението на преподавателите
относно трудностите, които срещат в работата си с учениците и техните родители.
Необходимостта от квалификация се определя и от училищното ръководство, познаващо
статута, потребностите и интересите на всеки преподавател, както достигнатото ниво на
квалификация; наблюдение на нуждите и потребностите на кадрите.














Приоритети за квалификация
Профилирано и професионално обучение
Нови учебни програми
Новият формат на НВО VII и X клас
Интердисциплинарното обучение - съвременен модел на учебно занятие
Проектно-базирано обучение
Ефективно внедряване на ИКТ
Работа с електронен дневник
Усъвършенстване на училищната организация
Екипна работа
Оценяване
Програми на ФАБ
Фондация „Миню Балкански“

ФИНАНСОВА ОСИГУРЕНОСТ
Квалификационната дейност се финансира от бюджета на училището, която е в
размер 1,2% от утвърдените годишни средства за РЗ на педагогическия персонал. За
календарната 2020г. са определени 9360лв, от които 265лв. са усвоени. За календарната
2021г. размерът е 10626лв, от които са изразходвани 3023лв.
Разходите по процедурите за придобиване на професионално-квалификационна
степен се заплащат от педагогическите специалисти, които могат да заявят желание за
включване в Дейност 2 по проект „Квалификация за професионално развитие на
педагогическите специалисти, финансиран по ОП НОИР 2014-2020“.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Действащи екипи за ключови компетентности като форма за самоусъвършенстване и
професионално израстване на кадрите.
Изградена мотивация за самоусъвършенстване, професионално развитие и
професионална изява на учителите.
Разширен обхват на професионалните компетентности и умения за прилагането им в
образователно-възпитателния процес.
Повишено качество на образователно-възпитателния процес и ниво на усвоените от
учениците знания и умения.
По-високо ниво на уменията за мотивиране и подготовка на ученици за участия в
олимпиади и състезания.
Създаден регистър на проведените квалификационни дейности и популяризиране на
резултатите от тях.
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КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ
1. Вътрешноучилищна квалификационна дейност

№

Тема

Форма на
обучение

Период на Отговорник за
провеждане провеждане

Обсъждане на ефективното прилагане на ДОС по
1. предмети с цел повишаване качеството на
присъствена септември
образование

ЕКК

присъствена септември

Пед.
съветник

присъствена септември

ЕКК

присъствена септември

ЕКК

5. Обсъждане на новите учебни планове и програми присъствена септември

ЕКК

6. Работа с новите учебници в XII клас

присъствена октомври

ЕКК

7. Преподаване на теми за ЕС

присъствена

I срок

присъствена

II срок

9. Анализ на резултатите от НВО 10.клас

присъствена

октомври

ЕКК БЕЛ

10. Обсъждане на формата на Д3И след 12 кла

присъствена

декември

ЕКК БЕЛ

присъствена

I срок

ЕКК ЧЕ

присъствена

II срок

ЕКК ЧЕ

присъствена

II срок

ЕККматематика

2. Превенция на тормоза в училище
3.

Посещение от учителите на организираните от
РУО съвещания.

4. Новият формат на НВО в VII и X клас

8.

Разработване на анимирани мутимедийни
презентации

Учебни системи по английски език в Румъния,
Турция, Италия, Португалия
12. Запознаване с новия формат на ДЗИ
Методически анализ на показаните резулати на
13. учениците от ПМГ „Иван Вазив“ – НВО VII и X
клас
Работа на Екипа по изграждане на математически
14. компетенции на учениците за решаване на
математечески задачи тип PISA.
Повишаване мотивацията за активно участие на
15.
учениците в ОРЕС
Разработване на анимирани мултимедийни
16.
презентации
Профилирана подготовка по информатика Модул
17.
1и3
11.

присъствена постоянен
присъствена
присъствена

ноември
II срок

ЕКК
ОНГОР
ЕКК
ОНГОР

ЕККматематика
ЕКК ПН
ЕКК ПН

присъствена септември

ЕКК ИТ

18. Профилирана подготовка по ИТ Модул 1 и 3

присъствена септември

ЕКК ИТ

19. ПП по информатика Модул 2 и 4

присъствена

февруари

ЕКК ИТ

20. Профилирана подготовка по ИТ Модул 2 и 4

присъствена

февруари

ЕКК ИТ
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2. Извънучилищна квалификационна дейност
 Участие в курсове на фондация ”Миню Балкански”
 Участие в курсове към ДИУУ – гр. София, ДИПКУ – гр. Ст. Загора, Джуниър
Ачийвмънт България и други, съвпадащи с насоката на заявените очаквания от
преподавателите
 Участие на педагогически специалисти в обучения на фондация „Америка за България“
 Участие на учители по информатика и ИТ при организиране на обучения от Microsoft
 Участие в Национална програма на МОН – „Развитие на педагогическите специалисти“
 Ежегодни опреснителни курсове
 Поддържаща квалификация – ЗБУТ, БДП, счетоводство
 Разработване на електронни уроци – ЕКК
 Квалификации на целия учителски колектив:
„Формиране на ключови умения за работа в екип“ – първи срок
„Практически проекции на компетентностния подход в образованието“ – втори срок
Неразделна част от плана за квалификация са правилата за участие на персонала в
квалификационната дейност и
картата за отчитане на вътрешноинституционалната
квалификация за 2021/2022 г. с документите към нея.
Планът е отворен за промяна. Промяната се извършва по реда на приемане на плана.

Съгласувано със СС към КТ ”Подкрепа”:
Съгласувано със СС към СБУ:
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