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ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

Настоящият план се изготвя на основание чл. 44, ал. 5 от Наредба № 15/22.07.2019 г. /Обн. ДВ. бр.61 от 2 Август 2019г., изм. и доп. 

ДВ. бр.101 от 27 Ноември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.80 от 24 Септември 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.52 от 5 Юли 2022г./ на МОН за статута 

и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти в съответствие със: 

1. Стратегията за развитие на образователната институция. 

2. Установените потребности за повишаване на квалификацията. 

3. Годишните средства за квалификация, част от които се разходват в съответствие с приоритетните области за продължаваща 

квалификация, определяни ежегодно от МОН. 

4. Правилата за организиране и провеждане на вътрешноинституционалната квалификация, съгласувани с педагогическия 

съвет, утвърдени от директора, които са част от настоящия план. 

5. Възможностите за участие на образователните институции в международни и национални програми и проекти. 

 

 

І. Цели 

1. Въвеждане на нови иновативни методи и подходи в процеса на обучението 

2. Постигане на още по-високи и убедителни резултати от обучението на учениците от училище “ВЕДА”  

 

ІІ. Основни  задачи 

1. Разширяване и затвърждаване на компетентностно-ориентирания подход в учебния процес от всички педагогически 

специалисти в училището  

2. Надграждане и разширяване на уменията на педагогическите специалисти при работа с ученици с различен тип 

интелигентност ( Х.Гарднър – 7 вида интелигентност) 

 

III. Дейности за изпълнение на основните задачи 

 

 

ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

(планират се задължително 16 академични часа за учебната година за всеки педагогически специалист)  

 

и ВЪВЕЖДАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ  (планира се при установена необходимост)   
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Вид квалификация / 

Тема 

Организационна форма 

/лектории, 

вътрешноинституционални 

дискусионни форуми, открити 

практики, методическо 

подпомагане, презентации на 

творчески проекти, резултати и 

анализи на педагогически 

изследвания и постижения, 

споделяне на иновативни 

практики/ 

Време на 

провеждане 

 

 

Целева група 

/брой 

участници/ 

 

 

 

 

 

Ръководител/отговор

ник за провежданата 

квалификационна 

форма 

 

 

 

 

 

Брой 

академич

ни часове 

1. Въвеждаща 

квалификация - 

разработване на план на 

урока/ провеждане на 

урок 

методическо подпомагане/ открита 

практика 
септември/октомври 

новоназначен

ите 

педагогически 

специалисти - 

5 

 

Анна Арсениева 

Сиси Ранделова 

 

4 

2. Обучение за работа с 

интерактивната дъска    

методическо подпомагане/ открита 

практика 
септември/октомри 

Педагогическ

ият състав и 

новоназначен

ите 

педагогически 

специалисти - 

36 

 

 

Мария Серкеджиевва 

4 
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3. Оценяване знанията 

на учениците - 

традиционни и 

иновационни методи 

(към "Иновативни 

методи за повишаване 

на мотивацията за учене 

и развитие в 

учениците") 

методическо подпомагане/ открита 

практика 
 октомври 

педагогически

ят колектив- 

36 

 

 

 

 

 

Валентина Денчева 

 Снежинка Несторова 

Анна Арсениева 

 

  

 

 

4 

4. Специфични 

компетентности по 

направление  

(педагогически екипи за 

ключови 

компетентности)  

 дискусии 
през цялата учебна 

година 

 

педагогически

ят колектив- 

36 

 

 

 

Председателите на 

педагогически екипи 

за ключови 

компетентности  

 

2 

5. Как да научим 

учениците и децата да 

мислят конструктивно, 

критично и творчески 

(чрез методиката на 

Едуард де Боно – „10 

инструмента за 

мислене” и „6 мислещи 

шапки”) 

методическо подпомагане/ открита 

практика 
октомври/ноември 

педагогически

ят колектив- 

36 

 

 

 

 

 

 

Анна Арсениева 

Снежинка Несторова 

 

 

 

4 



4 

 

6.  Роботи срещу 

насилие 
Презентация/дискусия  ноември 

педагогически

ят колектив – 

36  

 

Елена Косева 

Рени  Русецка 

  

 

2 

7.Изглаждане и 

решаване на конфликтни 

ситуации в класа 

 методическо подпомагане   
през цялата учебна 

година 

педагогически

ят колектив – 

36 

 

Снежинка Несторова 

 

4 

 

 

ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ 

Тема 

Организационна форма 

/курс, семинар, тренинг, 

школа, практикум, лектория, 

уебинар, специализации и др./ 

Време на 

провеждане 

Целева група 

/брой участници/ 

 

Брой 

академични часове 

 

 

Източник на 

финансиране 

1. Иновативни 

методи в 

обучението в 

начален етап 

семинар 

септември 

/октомври/ 

ноември 

Учители от 

училището - 6 
16 

Собствени 

средства 

 


