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ГОДИШЕН ПЛАН 

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 
  

УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА 

 
Годишният план за квалификация е част от Годишния план на училището за учебната 

2022/2023 г., приет на заседание на Педагогическия съвет (Протокол № 12 / 09.09.2022 

г.) и е утвърден със заповед № 2460/09.09.2022 г. на директора   на училището. 

 

 

1. Анализ на състоянието на квалификационната дейност през учебната 

2021/2022 г.  

Дейностите по квалификация на учителите в СУ „Иван Вазов“, град Стара Загора се 

провеждат в съответствие с Годишния план за квалификационна дейност, приет на 

заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 16/13.09.2021 г. 

 През учебната 2021/2022 г. педагогическите специалисти от СУ „Иван Вазов“, 

Стара Загора са се включили в 35 обучителни форми (квалификационни курсове, 

онлайн семинари, конференции)  с 59 участници.  

Обучени са 76 педагогически специалисти, като 26 са получили кредити. 2 

учители са придобили по 3 кредита, 9 учители  са придобили по 2 кредита, 16 по 1 

кредит.  Защитени са  общо 39 кредита.  

 Използвани са образователните услуги на следните обучителни организации: 

Тракийски университет - ДИПКУ, Стара Загора; РААБЕ, България ЕООД;  Изд. „Кlett“; 

„Дидаско Груп“ ЕООД; Институт по математика и информатика на БАН;, Стопански 

факултет към СУ „Св. Климент Охридски“, София; Институт за прогресивно 

образование“; ДКПРПС при ПУ „Паисий Хилендарски“; ДКПРПС при Университет 

„Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас;  Microsoft Eduction Center;  ПСИТ България, 

СофтУни, „Просвета – София“ АД, НЦПКПС, Институт по БЕЛ към БАН, изд. 

„Изкуства БГ“, изд. „Бит и техника“. 

За различните форми на квалификация са изразходвани средства в размер на 

18169,60 лв., от които за вътрешноучилищна квалификация – 17420 лв.  Част от 

обученията са са за сметка на обучаващата организация. Г-жа Стоянка Иванова е 

самофинансирала обучение на стойност 400,00 лв.  

 Не е провеждано обучение на непедагогическия персонал.  

 3 педагогогически специалисти защитиха професионално-квалификационна 

степен.  
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Първа ПКС 1 – Ангелина Калинова 

Трета ПКС 1 – Ивелина Желева 

Четвърта ПКС 1 - Минка Генчева, Кристияна Господинова 

 

Г-жа Ангелина Калинова защити дисертационен труд на тема „Формиране на 

преносими умения у учениците от 1 - 4 клас чрез учебното съдържание по технологии и 

предприемачество“. Педагогическият факултет на Тракийски университет, Стара 

Загора присъди на г-жа Калинова образователната и научна степен „доктор по Теория 

на възпитанието и дидактика“. 

 

Тематични 

направления 

и курсове 

1. „Основи на програмирането за учители“  

2. Методика на обучението по БДП“ 

3. „Новите програми за обучение по БДП“ 

4. Training for teachers in Informatics for profiled education 

5. Microsoft STEM Lessons & Hands-On Activities 

6. Aim for Success withExpress 

7. „Грижа за себе си”  

8. Добавена реалност  

9. Електронен подпис 

10. Динамична математика 

11. Microsoft Windows 11, MS Office 2021 and Microsoft Hybrid Learning tools 

for the Modern Classrooms. (Reimagine your digital education environment 

today 

12. Работа с платформа за дистанционно проверяване на тестови форми 

13. Иновативни форми и методи за оценяване на постиженията на учениците 

в обучението по история и цивилизации, география и икономика и 

гражданско образование 

14. Развиване на умения и компетентности по чужд език, ориентирани към 

Общата европейска рамка на езиците (гимназиален, прогимназиален и 

гимназиален етап) 

15. Ефективност на подготовката на учениците при целодневна организация 

на учебния процес 

16. Методически акценти при организация на извънкласни дейности 

17. Педагогически подходи и ефективни училищни политики за превенция на 

употребата на алкохол от ученици“ 

18. Navigate Microsoft Learn for Educators and School Leaders, 30 декември 

2021 – сертификат 

19. Работа с платформата за дистанционно проверяване на тестови форми 

20. Образователни ресурси и методически насоки по Информатика, модул 4 

21. С грижа за различните деца и техните преподаватели 

22. Keep students engaged: Build strongstudent/teacher connections in a remote 

learningenvironment 

23. Методически насоки и специфики в образователния процес по история и 

цивилизации за прогимназиален етап 

24. Умения за успешно прилагане на най-новите учебни програми по 

информационни технологии в прогимназиален етап  

25. Иновативни методи в обучението по Човекът и природата в 3 и 4 клас  

26. Дигитална сигурност в дигитален свят 

27. Най-новите информационни технологии в процеса на обучение 

28. Microsoft learn Educator Center – Minecraft: Education Edutien: Teacher 

29. Minecraft: Образователно изделие. Въведение в обучението, базирано на 

игри 



30. Microsoft innovative Educator (MIE) Trainev academy 

31. Трудните случаи в правописа, граматиката и пунктуацията на българския 

език 

32. „Прилагане на инструмент за идентифициране  на маркера на риск при 

деца  и ученици и определяне на възможности за представяне на 

допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в риск“ 

33. „Методически  насоки и специфики в образователния процес по 

компютърно моделиране и информационни технологии за 5 и 6 клас“ 

34. Методически насоки и специфики в образователния процес. Стимулиране  

на активно учене чрез  използване на интерактивни методи в началния 

етап“ 

35. Сертифициране на учители Microsoft innovative Educator Expert 

 

Вътрешноинституционална квалификация 

 

Тема 1. Основни насоки  и препоръки за организиране и провеждане на 

образователния процес през учебната година в условията на Covid 19.  

2. Изисквания за новата учебна година 

3. Запознаване с промените в нормативната уредба, предизвикани от 

извънредната обстановка.  

4. Запознаване на учителите с възможностите за професионална 

квалификация – програми, форми и теми, които предлагат 

институтите и обучаващите организации. 

5. Работа с електронен дневник 

6. Подготовка за обучение в електронна среда: Офис 365 

7. Технологии за STEAM образование 

  

 

 

Силните страни на проведените форми за квалификация са: 

1. Голям брой педагогически специалисти преминали през обучение; 

2. Засилен интерес към разнообразни организационни форми на квалификация 

(курсове, семинари, тренинги, работни срещи, уебинари и др.) 

3. Тематично разнообразие на проведените обучения; Повишен интерес към 

обученията по ИКТ. 

4. Използват се образователните услуги на различни обучителни организации; 

5. Значителен брой учители, започнали процедура за повишаване на 

професионално-квалификационната си степен и защитили такава и 

самообучавали се индивидуално в онлайн курсове и уебинари. 

6. Завършените квалификационни курсове допринасят за: 

 обогатяване и преосмисляне на методиката на обучение, възпитание и 

социализация; 

 споделяне на добри практики при квалификации и тяхното 

осъвременяване чрез нови идеи и форми на реализация; 

 създаване на екипи, мислещи и действащи позитивно; 

 експериментиране с нови идеи; 

 създаване на нови професионални контакти. 

Слаби страни в квалификационната дейност: 

 1.   Някои обучения не са удовлетворили потребностите на учителите. 

 2. Поради извънредната епидемиологична обстановка част от обученията се 

провеждат онлайн, което понякога създава затруднения, губи се „живата връзка“, а това 

влошава качеството.   



С участието на педагогическите специалисти в институционални и извънучилищни 

квалификационни форми се постигна: 

 осъвременяване на знанията по предметната област на учителите; 

 познаване и прилагане на съвременни методи на обучение, оценяване 

и възпитание; 

 професионална подкрепа и адаптиране на младите специалисти. 

В резултат от повишените професионални компетентности на учителите се 

констатира: 

 подобряване на ефективността на образователния процес и учебните 

резултати на учениците; 

 създаване на благоприятна и позитивна образователна среда в 

училището. 

 

II. Цели на квалификационната дейност през учебната 2022/2023 г. 

   1. Идентифициране потребностите на педагогическите специалисти от 

продължаваща квалификация, определяне и постигане на цели, ориентирани към 

непрекъснато професионално развитие в условията на променена от Covid 19 среда. 

 2. Актуализиране или усъвършенстване на придобити и/или придобиване на 

нови допълнителни компетентности, което осигурява съответствие с 

професионалния профил на изпълняваната длъжност, с професионалното развитие 

на педагогическия специалист, с резултата и препоръките от атестацията му, както и 

с националната, регионалната, общинската и училищната политика. 

 3. Увеличаване на теоретичните знания по преподавания предмет, в областта на 

педагогиката, психологията и методиката на преподаване. 

 4. Запознаване с иновативни образователни технологии, техники и методи на 

преподаване и оценяване и прилагането им в учебния процес. 

 5. Реализирането на политиката на СУ „Иван Вазов” за осигуряване на напредък 

и подобряване на образователните резултати на учениците, за тяхната подкрепа и 

консултиране; 

 6. Удовлетворяване на професионалните интереси на педагогическия специалист 

в съответствие с професионалния профил на заеманата длъжност и осигуряване на 

възможност за планиране на личностното и професионалното му израстване и 

кариерното му развитие; 

 7. Създаване на условия за превръщане на СУ „Иван Вазов” в среда за изява чрез 

разгръщане на творчеството и иновациите и за обмяната на добри практики. 

 8. Повишаването на квалификацията да се превърне в осъзната цел за всеки 

учител, водеща до по-качествен и ефективен учебен процес, самоусъвършенстване 

и кариерно развитие. Всеки учител да участва във формите на квалификационна 

дейност. 

 

III. Задачи 

1. Да се повиши качеството и ефективността на образователния процес в 

училище чрез сътрудничество и междупредметна интеграция, стимулиране на 

иновациите и прилагане на нови технологии, разпространение на „добри педагогически 

практики и опит“. Умело използване на интерактивни методи. 

2. Да се проучат потребностите, да се идентифицират дефицитите, както и 

ориентирането на квалификацията към приоритетите, определени в училищната 

политика.  

3. Да се повиши квалификация на учителите за прилагане на ИКТ в обучението, 

за повишаване мотивацията на учениците за учене и за справяне със стреса и 

психичната натовареност на учителите. 



4. Да се осигури съответствие между социалната практика, потребностите на 

образователната система и равнището на професионалната компетентност на 

педагогическите кадри; 

5. Да даде възможност за задоволяване на професионалните интереси на 

учителите, усъвършенстване на педагогическите им умения, промяна и развитие на 

професионалните нагласи и ценности чрез осигуряване на подходящо 

квалификационно обучение. 

6. Да се реализира идеята “Учене през целия живот”, чрез която да се 

актуализират знанията, уменията и психолого - педагогическият опит. 

7. Да се оптимизира вътрешноинституционалната квалификация. Обмяна на 

идеи и опит. Обучение на учители в методическите обединения, демонстриране на 

иновационни техники, диагностициране на потребности и пропуски на учениците, 

обобщение, анализиране и представяне на резултатите от учебната дейност. 

 

IV. Очаквани резултати 

1. Ефективно използване на съвременни информационни източници и 

технологии за повишаване качеството на образованието и въвеждане на иновации в 

образователния процес. Подготвеност на учителите за обучение в електронна среда. 

2. Подобряване ефективността на учебния час, успешно усвояване на учебното 

съдържание, повишаване мотивацията на учениците и стимулиране на личностната им 

изява, овладяване в учебния процес на ключови компетентности и прилагането им в 

конкретни практически задачи. 

3. Разнообразяване на формите за проверка и оценка на знанията, уменията и 

компетенциите на учениците за интерпретиране и прилагане на учебното съдържание 

чрез практическа дейност. 

4. Формиране на професионални умения и успешна адаптация в училищна среда 

на новоназначените педагогически специалисти. Оказване на теоретична и практическа 

подкрепа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. Календарен план на квалификационните дейности за учебната 2022/2023 г. 

 

1. Вътрешноинституционална квалификационна дейност 

 

Период на 

провеждане 

Тема на 

квалификационната 

дейност 

Форма на 

провежда

не 

Брой 

академични 

часове 

Целева група Обучител или 

обучителна 

организация, 

ръководител на 

квалификационн

ата форма от 

педагогическите 

кадри 

Отговарящ за 

провеждането 

Септември 

2022 

Изисквания за новата 

учебна година 

работна 

среща 

2 класни 

ръководители 

Заместник-

директор 

Заместник-директор 

Септември 

2022 

Запознаване на 

учителите с 

възможностите за 

професионална 

квалификация – 

програми, форми и 

теми, които предлагат 

институтите и 

обучаващите 

организации. 

работна 

среща 

2 всички 

педагогически 

специалисти 

Комисия за 

квалификация 

Комисия за 

квалификация 

Септември 

2022 

Работа с електронен 

дневник 

тренинг 1 всички учители Жулиета Петрова Жулиета Петрова  

 

Октомври 

2022 

Практически умения 

за работа с деца със 

СОП. Изисквания. 

работна 

среща 

2 всички 

педагогически 

специалисти 

Ресурсни учители Пламена Колева 

Ноември Изготвяне на тренинг 1 новоназначени Заместник Заместник директори по 



 

2022 портфолио на 

новоназначените 

педагогически 

специалисти 

педагогически 

специалисти 

директори по 

учебната дейност 

учебната дейност 

Февруари 

2023 

Справяне със стреса и 

емоционалното 

прегаряне в 

образователната среда. 

Повишаване на 

самочувствието и 

позитивната 

самооценка на 

педагогическия 

специалист. 

тренинг 4 всички 

педагогически 

специалисти 

Избрана 

обучителна 

организация. 

Комисия за 

квалификация 

Май 2023 Здравословни и 

безопасни условия на 

труд 

курс 2 Всички класни 

ръководители и 

членове на 

КУТ 

Служба трудова 

медицина САГА 

Стрезимира Огнянова 

периодично Провеждане на 

тематични 

педагогически съвети, 

свързани с въпроси на 

квалификацията - 

споделяне на 

придобит опит от 

обучили се колеги. 

тематичен 

съвет 

2 всички 

педагогически 

специалисти 

Квалифициралите 

се педагогически 

специалисти  

Директор, комисия за 

квалификацция 

Юли 2023 „Вайръл учебно 

съдържание. Как да 

използваме опита на 

социалните мрежи за 

изнесено 

обучение 

16 часа, от 

които 8 часа 

присъствено 

и 8 часа 

всички 

педагогически 

специалисти 

Обучителна 

организация  

Директор, комисия за 

квалификацция 



 

създаване на учебно 

съдържание" 

 

дистанционн

о обучение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извънинституционална квалификационна дейност 

 

Период 

на 

провеж

дане 

Тема на 

квалификационната 

дейност 

Форма на 

провеждане 

Целева група Обучител или 

обучителна 

организация, 

ръководител на 

квалификационна

та форма от 

педагогическите 

кадри 

Отговарящ за 

провеждането 

Учебна 

година, 

по 

график 

Придобиване на ПКС съобразно 

изискванията 

учители, 

желаещи 

придобиване на 

ПКС 

ТУ-ДИПКУ учителите, 

кандидати за 

ПКС 

10.2022 Методика на обучението по 

БДП – начален курс 

курс За класни 

ръководители 

без 

удостоверение 

за преминат 

„Дидаско“, Стара 

Загора 

директор, 

комисия по 

квалификация 



 

курс: Симона 

Андонова, 

Ангелина 

Калинова, 

Станимира 

Нанева, 

Христина 

Димитрова, 

Антоанета 

Христова, 

Надежда 

Славова 

Учебна 

година 

Участие в конференциите 

„Динамична математика“, 

обученията и 

представителните изяви на 

Института по математика и 

информатика към БАН. 

конференция, 

курс 

учители по 

математика и 

информатика 

Институт по 

математика и 

информатика към 

БАН 

директор, 

комисия по 

квалификация 

Учебна 

година 

Новите учебни планове и 

програми за пети, шести и 

седми клас по предмети 

курс всички учители 

по съответния 

предмет 

съобразно 

квалификационния 

план на РУО 

директор, 

комисия по 

квалификация 

Учебна 

година 

Съпътстващи събития и 

семинари на XXI 

Национален педагогически 

форум 

курс 

 

учители по 

информационни 

технологии 

обучителна 

организация 

директор, 

комисия по 

квалификация 

Учебна 

година 

"Tворческите игри и 

тяхната роля при формиране 

на познавателна активност у 

децата.  

курс начални учители  обучителна 

организация 

директор, 

комисия по 

квалификация 

Учебна Развитие на мисловните курс учители по обучителна директор, 



 

година умения и повишаване на 

креативността 

чужди езици организация комисия по 

квалификация 

Учебна 

година 

„Иновативни педагодически 

практики. Провеждане на 

уроци извън класната стая“. 

курс начални учители обучителна 

организация 

директор, 

комисия по 

квалификация 

Учебна 

година 

‚Иновативни стратегии и 

подходи за подобряване на 

образователния процес и на 

резултатите на учениците“. 

курс начални учители обучителна 

организация 

директор, 

комисия по 

квалификация 

Учебна 

година 

„Иновативни методи в 

преподаването по предмети 

от художествено-

естетически цикъл“ 

курс учители по 

музика, 

изобразително 

изкуство 

обучителна 

организация 

директор, 

комисия по 

квалификация 

Учебна 

година 

„Високотехнологични 

педагогически средства за 

учебен процес и използване 

на онлайн образователно 

съдържание – свободни 

образователни ресурси 

(библиотеки, справочници и 

музеи)“ 

курс учители по 

история, 

география и 

философски 

цикъл 

обучителна 

организация 

директор, 

комисия по 

квалификация 

Учебна 

година 

„Проектно ориентираното 

обучение в дигитална 

среда“ 

курс учители по 

математика и 

природни науки 

обучителна 

организация 

директор, 

комисия по 

квалификация 

Учебна 

година 

Програмиране: C++, C#, 

Java, Javascript, Python 

курс учители по 

информационни 

технологии 

обучителна 

организация 

директор, 

комисия по 

квалификация 

Учебна 

година 

Компютърна анимация – 

курс на Кабината БГ ООД 

курс учители по 

информационни 

обучителна 

организация 

директор, 

комисия по 



 

технологии квалификация 

Учебна 

година 

MS Teams – инструмент за 

получаване на обратна 

връзка, оценка и самооценка  

курс учители по 

информационни 

технологии 

обучителна 

организация 

директор, 

комисия по 

квалификация 

Учебна 

година 

"Mедийна грамотност. 

Работа с дигитални 

образователни ресурси и 

използване на онлайн 

приложения за създаване на 

дигитално съдържание" 

курс учители по 

информационни 

технологии 

обучителна 

организация 

директор, 

комисия по 

квалификация 

Учебна 

година 

„"Методика на обучението 

по компютърно моделиране 

и информационни 

технологии /КМИТ/ за 

прогимназиален етап на 

основната образователна 

степен" 

курс учители по 

информационни 

технологии 

обучителна 

организация 

директор, 

комисия по 

квалификация 

Учебна 

година 

„Основи на тримерното 

моделиране със 

специализиран софтуер – 

работа с 3 DS MAX (за 

напреднали)“ 

курс учители по 

информационни 

технологии 

обучителна 

организация 

директор, 

комисия по 

квалификация 

Учебна 

година 

„Геймификация на 

образoванието чрез 

Майнкрафт и игри“ 

курс учители по 

информационни 

технологии 

обучителна 

организация 

директор, 

комисия по 

квалификация 

Учебна 

година 

„Създаване на учебни 

материали по математика с 

различни софтуерни 

продукти - edpuzzle и 

курс учители по 

математика 

обучителна 

организация 

директор, 

комисия по 

квалификация 



 

powtoon“ 

Учебна 

година 

„Компетентностният подход 

в обучението“ 

курс учители по 

математика, 

природни и 

обществени 

науки 

обучителна 

организация 

директор, 

комисия по 

квалификация 

Учебна 

година 

„Иновативни методи в 

преподаването, съвременни 

методи за оценка на 

учебните резултати. Модели 

на учебно занятие“ 

курс всички учители обучителна 

организация 

директор, 

комисия по 

квалификация 

Учебна 

година 

Индивидуални участия на 

учителите в семинари и 

уебинари, организирани от 

обучителни организации и 

издателства на учебници. 

 Всички учители обучителна 

организация 

директор, 

комисия по 

квалификация 

 

VI. Мониторинг и контрол на училищно ниво 

Анализ и оценка на ефективността на проведените квалификационни форми и дейности ще се извършва въз основа на следните 

критерии: 

 Критерии и индикатори за качествена оценка: 

 степен на прилагане от учителя на наученото от квалификацията; 

 приложимост на наученото; 

 влияние върху резултатите от обучението и възпитанието на учениците; 

 влияние на резултатите от обучението върху цялостната дейност на училището; 

 реакциите на участниците за съдържанието и ползата на обучението; 

 промените в професионалната дейност в резултат от участие в обучението. 

 Критерии и индикатори за количествена оценка: 

 брой участия в обучения; 



 

 видове квалификационни дейности – извънучилищни (регионални, национални и международни), институционални, по 

национални и европейски програми, самообразование. 

Изпълнението на плана и проведените квалификационни дейности ще се организират и контролират от екип в състав: директор, 

заместник-директори, Комисия за квалификация, счетоводител. 

Дейността се контролира от директора, а финансирането и от счетоводителя. 

Документите, удостоверяващи участието на лицата във форма на квалификация (удостоверения, сертификати и др.) се представят 

своевременно в училището и съставляват част от портфолиото на всеки от педагогическите специалисти. 

 

VII. Финансово осигуряване  

1. Средствата за квалификация на персонала се определят в началото на всяка календарна година и са в размер на 1,2 на сто от 

годишния ФРЗ.  

2. Вътрешноучилищната квалификационна дейност се финансира от бюджета на училището.  

3. Финансирането на извънучилищната квалификационна дейност се осигурява в рамките на бюджета на училището, дарения по 

волята на дарителя, средства от проекти и програми за квалификационна дейност и др.  

4. Когато сумата за определена квалификационна дейност на даден служител надвишава финансовият лимит за квалификация в 

училището, при желание на преподавателя, финансирането става с лични средства.  

5. При наличие на изявено желание от определен учител за участие в квалификационен курс на собствени разноски, след 

съгласуване с директора на училището, да му се предоставя тази възможност.  

6. Разходите по процедурите за придобиване на всяка професионално - квалификационна степен се заплащат от учителите.  

Планът е изработен след проведено проучване на нагласите и  потребностите  от квалификация на педагогическите 

специалисти в училище, отворен е  и подлежи на актуализация във връзка с променящите се условия, непредвидени 

обстоятелства и задачи. 

 

 


