


I. ЦЕЛИ 

Основна цел:Осигуряване на комплекса от условия за устойчиво качество във всички аспекти на 

образованието по предмети като част от общото модернизиране на образователно – възпитателния  процес в 

училище. 

 
 Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване на мотивация за 

самоусъвършенстване на учителите чрез споделяне на добри практики. 

 Усъвършенстване на професионалните умения, промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности в 

съответствие с динамиката на общественото развитие и образователни изисквания. 

 Създаване на нагласа сред учителите за връзката на професионалното им развитие с развитието на 

училището. 

 Създаване на условия за качествено преподаване, развиване на творчеството и  прилагане на иновативни 

методи на обучение. 

 Оптимизиране на квалификационната дейност на учителите. 

 Поддържане на положителен психоклимат на работа и учене и редуциране ситуациите на напрежение, стрес и 

дезинформация /предвид настоящата обстановка/. 

 Използване кризата като възможност за иновации и подобряване на педагогически и организационни модели 

и практики. 
 

 

II. ОСНОВНИ  ПРИОРИТЕТИ  

 

1. Повишаване ефективността на образователно-възпитателния процес чрез подобряване организацията на учебния 

процес и повишаване професионалната подготовка, компетентност и квалификация на педагогическите 

специалисти. 

 



2. Повишаване на учителския капацитет и компетентности и в условията на продължаващата пандемична ситуация 

в следните дейности:   

 превръщане на общообразователната подготовка от обучение, изцяло базирано на знания, в обучение, 

ориентирано към управление на компетентностите и насочено към преодоляване на необходимостите, 

породени от живота;  

 представяне на учебно съдържание по интересен и иновативен начин;  

 развитие на умения за споделяне добри практики и интегриране на дейности.  

 

3. Активно използване на ИКТ като начин за подобряване на компетенциите за учене и развиване на уменията за 

решаване на проблеми, готовност  за превключване на обучението и в електронна среда от разстояние при нужда.  

 

4. Подобряване на вътрешноучилищната квалификационна и методическа дейност. 

 
 

III. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

 

 Разработване на система за квалификационна дейност в училище, чийто план е неразделна част от Годишния 

план на училището.  

 Усъвършенстване организацията и методиката на преподаване и стимулиране на професионалните изяви на 

учителите. 

 Поддържане и усъвършенстване на професионалните умения на учителите в съответствие със съвременните 

изисквания. 

 Създаване на условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи и 

неуспехи, трудности и проблеми. 

 Обмяна на добри практики в методическите обединения и утвърждаването им  като действена форма за 

самоусъвършенстване. 

 Създаване на система за съхранение и споделяне опита на методичните обединения.  
 



IV. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ 

КОЛЕКТИВ. ДЕФИЦИТИ И НАЧИН ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО ИМ 

 

 Професионален отговор на динамиката на промените. 

 Професионално израстване на педагогическия колектив. 

 Обогатяване процесите на планиране в образователния процес. 

 Промяна степента на мотивация на педагозите. 

 Установяване на добро взаимодействие между учителите. 

 
ДЕФИЦИТИ 

 

 Липса на публикации на методически разработки на учителите в печатни и електронни медии. 

 Липса на достатъчно ресурси за създаване на електронни уроци.  

 Мотивацията и оценяването на учениците.  

 Формирането на социални умения у учениците. 

 По – голяма практическа насоченост по предмети. 

 

 
V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 
 Усвояване на система от професионални компетенции, които са необходими за успешното упражняване на 

професията. 

 Положителни промени в професионална дейност в резултат на участие в обученията. 

 Влияние на резултатите от обученията върху цялостната дейност на училището. 

 Увеличаване броя и мотивацията за работа на учителите, включени в различни проекти. 

 Подобряване на работата  в екип. 

 
 



V. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ 
 

І.ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНА  КВАЛИФИКАЦИОННА  ДЕЙНОСТ 

№ ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

ТЕМА 

ФОРМА ВРЕМЕ НА 

ПРОВЕЖДАНЕ 

ОТГОВОРНИК 

 

1 Съгласуване и уеднаквяване на критериите за 

оценка на знанията и уменията на учениците 

по  български език и литература. 

работна среща месец 

септември 

учители по БЕЛ 

2 Приемственост в обучението на учениците от 

начална и прогимназиална степен на 

образование. 

Тренинг месец 

септември 
Евелина Атанасова 

Лиляна Бодурова 

3 Обсъждане на учебни програми и изискания 

при изготвяне на тематични планове , тестове 

и входни нива. 

работна среща месец 

септември 
Михаил Башев 

Карамфилка  Дичева 

Елица Трендафилова 

 

 

4 Запознаване и обсъждане новостите в 

учебните програми за 12 клас – профилирана 

подготовка, промените за ДЗИ. 

работна среща месец 

септември 
Жанет Велкова 

5 Обсъждане приоритетите и планиране 

работата при обучението, повишаване 

качеството на преподаване, използване на 

ефикасни методи за подобряване на 

резултатите от ОВП. 

работна среща месец  

септември 
Руска Коруджиева 

6 Обсъждане и актуализиране на необходимия 

инструментариум за оценка на учениците със 

работна среща месец 

септември 
Дияна Мусърлиева 

Валерия Митева 



специални образователни потребности и 

запознаване с формулярите необходими за 

осъществяване на допълнителна подкрепа. 

Малинка Синапова 

Магдалена Евтимова 

Дарина Хаджиева 

7 ЗBG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за 

приобщаващото образование“, Оперативна 

програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ 2014-2020  

работна среща 

семинар 

месец  

септември 
Евелина Заимова 

Диана Мусърлиема 

8 Култура на устното и писменото общуване на 

учениците. 

семинар месец 

октомври 
Лариса Маринова 

9 Мотивация за учене на учениците. семинар месец 

октомври 

Елена Моллова 

 

10 Мениджмънт на класа. семинар месец 

октомври 
Мария Макакова 

Сузана Бодукова 

11 Интернет зависимост и влияние на интернет 

върху характеристиките на поколението. 

семинар месец 

октомври 

Дарина Хаджиева 

 

12 Стратегии за успешно развитие на 

метакогнитивни умения у учениците. 

семинар месец 

ноември 
Евдокия Симонова 

13 Колокациите – важен инструмент в 

изучаването на лексика. 

беседа месец 

ноември 

Искра Дюлгерова 

14 Водене на задължетилна учебна 

документация. Работа с електронен дневник и 

онлайн платформа Google G Suite. 

дискусия месец 

ноември 
Елена Бекярова 

15 Как да повишим мотивацията на учениците за 

учене. 

 

семинар месец 

ноември 
Михаил Башев 

16 Предимства и недостатъци на дистанционното 

обучение 

дискусия месец 

декември 
Елена Бекярова 



17 Етиката като философия на ценностите. семинар месец 

ноември 
Йълдъз Ахмед 

18 Физическо възпитание и спорт при деца и 

ученици със специални образователни 

потребности в условията на COVID – 19. 

семинар месец 

ноември 
Евелина Заимова 

19 Умения за екипна работа и развитие на 

взаимоотношенията в клас. 

семинар месец 

ноември 
Руска Коруджиева 

Стоянка Павлова 

20 Прилагане на иновативни методи в 

самоподготовките в начален етап. 

семинар месец 

ноември 
Анелия Софтева 

Соня Кънева 

21 Анализ на резултатите от приложените в I – 

IV клас диагностични тестове за 

невропсихично изследване, изследване на 

експресивна и писмена реч. Мерки за 

идентифициране на нарушение на писмената 

реч. 

работна среща 

семинар 

месец 

ноември 
Дияна Мусърлиева 

Дарина Хаджиева 

 

22 Усъвършенстване на техническите похвати 

във волейбола 

семинар месец 

ноември 
Николай Байрактаров 

23 Публично изказване по граждански проблем. дискусия месец 

декември 
Биляна Топалова 

24 Дигитални ресурси за обратна връзка и 

оценка. 

семинар месец 

декември 
Бистра Чолакова 

25 Изготвяне и провеждане на примерни тестове 

за подготовка на учениците от 10 клас за НВО 

по математика. 

семинар месец 

декември 
Десислава Бозова 

26 Проекти. Начини за оценяване на проектната 

дейност. 

 

семинар месец 

декември 
Карамфилка Дичева 



27 Повишаване мотивацията за учене на 

учениците. 

семинар месец 

декември 
Бойка Котелска 

Ирина Сандова 

28 Агресия и агресивно поведение при 

учениците 1 – 4 клас.  

семинар месец 

декември 
Светлана Дишлиева 

Юлия Демирова 

29 Терапевтични модели при деца с нарушения 

от аутистичния спектър 

семинар месец 

декември 
Валерия Митева 

30 Стратегии за развитие на четивна громотност 

по време на коронавирус. 

работна  

среща 

месец 

януари 
Марияна Бунева 

31 Иновации в преподаването на английски език 

в училище. Модерни подходи  по английски 

език. 

семинар месец 

януари 

Биляна Дудуновска 

32 Работа с деца със специални образователни 

потребности. Обмяна на опит с ресурсни 

учители за работа на децата със СОП. 

работна  

среща 

месец 

януари 
Учители по математика, 

ИТ и ресурсни учители 

 

33 Пространството като изразно средство в 

детската рисунка. 

семинар  месец 

януари 
Ивайло Михайлов 

34 Играта като техника за учене в първи клас. семинар месец 

януари 
Виолета Хаджийска 

София Карова 

35 Безопасно използване на интернет и 

сигурност на учениците от I до IV клас 

семинар месец 

януари 
Капка Узунова 

Стиляна Каменова 

36 Стратегии и нови принципи на обучение в 

приобщаващите класни стаи. 

семинар месец 

януари 
Малинка Синапова 

37 Мотивация и нагласи за четене. семинар месец 

февруари 
Антония Георгиева 

38 Формиране и развитие на умения за активно и 

критично мислене у ученика. 

семинар месец 

февруари 
Бистра Чолакова 



39 Новости в учебната програма по 

информационни технологии в 12 клас и 

проблеми при прилагането им. 

семинар месец 

февруари 
Оксана Кисимова 

40 Традиционни и иновативни методи в 

обучението по история и цивилизации. 

семинар  месец 

февруари 
Ирена Иванова 

41 Умения за работа в екип на учениците в 

часовете по самоподготовка. 

семинар  месец 

февруари 
Фейка Джеферова 

Стиляна Каменова 

42 Приобщаващо образование на деца с 

дислекция. 

семинар месец 

февруари 
Магдалена Евтимова 

43 Иновативното образование – път към успех и 

бъдещ просперитет както за учениците, така и 

за учителите. 

работна 

среща 

месец 

март 
Мирела Кукова 

44 Формиране на умения за слушане с разбиране 

при учениците в прогимназиален етап в 

часовете по английски език. Видове уроци и 

упражнения. 

семинар месец 

март 
Лиляна Бодурова 

45 Съвременни дидактически технологии и 

мястото им в образователния процес. 

семинар месец 

март 
Бистра Чолакова 

46 Основни проблеми при подготовката на НВО 

– 7 клас. 

семинар месец 

март 
Мария Близнакова 

47 Колаборативна методология в обучението по 

математика и точнинауки. 

семинар  месец 

март 
Татяна Кралева 

48 Иновативното образование – път към успех и 

бъдещ просперитет както за учениците, така и 

за учителите. 

семинар месец 

март 
Елена Бекярова 

 

49 Съвременен модел на учебното занятие. 

Интегрирани уроци. 

семинар месец 

март 
Елица Трендафилова 



50 Иновативното образование – път към успеха в 

бъдещ приоритет както за учениците, така и 

за учителите. 

семинар  месец 

март 
Магдалена Арнаудова 

Нихат Адемов 

51 Развитие на социална компетентност чрез 

играта при учениците в начален етап. 

лектория  месец 

март 
Диляна Младенова 

52 Педагогическо взаимодействие и 

наставничство в приобщаващото образование. 

семинар  месец 

март 
Дияна Мусърлиева 

53 Проектите ETWINING в помощ на учителите 

по БЕЛ. 

дискусия  месец 

април 
Марияна Бунева 

54 Игрите в часовете по английски език в 

начален етап на основната образователна 

степен. 

семинар месец 

април 
Евелина Атанасова 

55 Умения за говорене – как да насърчим 

учениците да говорят на чуждия език. 

дискусия  месец 

април 
Искра Дюлгерова 

56 Дидактическите игри по математика – 

средство за развитие на познавателните 

интереси на децата. 

семинар  месец 

април 
Стела Горялова 

57 Използване на облачни технологии в 

образователния процес 

семинар  месец 

април 

Елица Трендафилова 

58 Управление на емоциите. Справяне със 

страхове. Стратегии за самозащита и 

самосъхранение.   

семинар  месец 

април 
Мария Макакова 

Сузана Бодукова 

59 Прилагане на разнообразни методи в 

обучението по български език. 

дискусия  месец 

април 
Светлана Дишлиева 

Юлия Демирова 

60 Стратегии и методи на работа с деца и 

ученици с детска церебрална парализа. 

семинар  месец 

април 
Валерия Митева 

61 Проектно базирано обучение. семинар  месец Мехмед Качаров 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

62 Музиката като изкуство и терапия при деца с 

умствена изостаналост. 

семинар  месец 

май 
Магдалена Евтимова 

63 Волейбол – отборни взаимодействия семинар  месец 

юни 

Евелина Заимова 

64 Мерки за идентифициране на ученици с 

девиантно поведение и педагогическо 

взаимодействие с тях. 

семинар  месец 

юни 
Росица Добрева 



 

ІІ.ИЗВЪНУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 
№ ИЗВЪНУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИЯ ФОРМА ВРЕМЕ НА 

ПРОВЕЖДАНЕ 

ОТГОВОРНИК 

1 Оказване на първа помощ квалификационен курс септември 

 
ЗДУД 

комисия 
2 Атестиране на учителите квалификационен курс февруари ЗДУД 

комисия 
3 Квалификация на педагогически специалисти 

по НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ  и ПРОЕКТИ  

по график на РУО на МОН и на МОН 

квалификационни 

курсове,семинари, 

обучения и др. 

учебна година директор 

ЗДУД 

комисия 

 
Забележка: Темите и обучаващите организации могат да се променят през учебната година според потребностите и 

интересите на педагогическите специалисти. 

 
 
 
 
 
 
 
Планът за квалификационната дейност на СУ”Отец Паисий” – гр. Мадан за учебната 2021 / 2022г. може да 

претърпи промени в процеса на работа. 

 



 

ОТКРИТИ УРОЦИ 

№ 

по ред 

ТЕМА ОТГОВОРНИК СРОК 

1  „ Хубаво е в първи клас ” -  посрещане на 

първокласниците и откриване на учебната година 

Виолета Хаджийска 

София Карова 

септември 

2 Кондензатори – Xа клас Михаил Башев октомври 

3 Усъвършенстване на техническите похвати във 

волейбола – ХIIа клас 

Николай Байрактаров ноември 

4 Големи органични молекули и надмолекулни 

комплекси – ХIб клас 

Карамфилка Дичева 

Елица Трендафилова 

ноември 

5 Публично изказване по граждански проблем –Хб 

клас 

Биляна Топалова декември 

6 Събиране на десетични дроби – Vв клас Татяна Кралева декември 

7 Смисълът на живота – IХб клас Йълдъз Ахмед декември 

8 Видове фигурална композиция – V клас Ивайло Михайлов януари 

9 Норми на българския книжовен език- Х клас Антония Георгиева февруари 

10 Богове и герои в Древна Елада – V клас Ирена Иванова Февруари 

11 Винаги в сърцето – XIIа клас 

 

Лариса Маринова март 

12 Обществото и властта в българската литература – XI 

клас 

Мирела Кукова 

Магдалена Арнаудова 

Нихат Адемов 

Елена Бекярова 

март 

13 Култура и междукултурно общуване – XIIа клас Евдокия Симонова март 



 

 
 

 
 

 

14 Самоподготовка по български език в ГЦОУД Анелия Софтева март 

15 Съвременни дидактически технологии и мястото им 

в образователния процес – VIв клас 

Бистра Чолакова март 

16 Иновации в обучението – IIIа клас Бойка Котелска март 

17 Ние вече сме грамотни – I клас Виолета Хаджийска 

София Карова 

март 

18  Speaking – IХа клас Искра Дюлгерова април 

19 Игрите в часовете по английски език в начален етап. Евелина Атанасова април 

20 Открит урок – VI клас Васил Гаров април 

21 Открит урок в самоподготовка по български език РадостинаДимитрова април 

22 Богатство и бедност – VIII клас Марияна Бунева май 

23 Волейбол – отборни взаимодействия – XIа клас Евелина Заимова май 


