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ПЛАН 

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ  

В ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” ГРАД ТЪРГОВИЩЕ 

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

 
Планът за квалификационна дейност в I ОУ „Христо Ботев“ град Търговище е приет с решение на Педагогическия 

съвет – Протокол №1/29.09.2022 г. и е утвърден е със заповед №7553-37/29.09.2022 г. на директора на I ОУ „Христо Ботев“ град 

Търговище.   

 

I. ПРОУЧВАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ 

          Планирането на квалификационните дейности се осъществява в съответствие с училищните политики и приоритети, 

определени в Стратегията на І ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище, след проучване потребностите на педагогическите специалисти от 

обучения чрез онлайн анкета и анализ на квалификационната дейност през предходната година. При избора на темата и обучаващата 

институция решаващи са очакваните резултати, свързани със запознаване и ефективно прилагане на новата нормативна база, 

мотивиране за учене чрез разнообразни форми за проверка и оценка на знанията в съответствие с новите образователни изисквания, 

използване на съвременни информационни технологии и въвеждане на иновации в образователния процес, както и преодоляване на 

проблемни ситуации в ученическия клас. 
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       ІІ. ПРИОРИТЕТИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ 

       1. Усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на изискванията 

на изпълняваната работа и за кариерно развитие. 

       2. Прилагане на съвременни интерактивни методи и алтернативни педагогически технологии в рамките на съвременното 

високотехнологично общество.   

       3. Разширяване на дигиталните компетенции за работа в електронна среда.  

 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ: 

1. Директор, зам.-директор УД. 

2. Учители. 

3. Педагогически съветник. 

4. Психолог. 

5. Логопед. 

6. Ресурсни учители. 

 

ЕКИПИ ПО КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ: 

Екипите по ключови компетентности /ЕКК/ през учебната 2022/2023 година са, както следва: 

➢ ЕКК Начален етап 

➢ ЕКК БЕЛ 

➢ ЕКК Чужди езици 

➢ ЕКК Математика, компютърно моделиране и информационни технологии 

➢ ЕКК Природни науки, гражданско образование и религия 

➢ ЕКК Изкуства, ФВС, технологии и предприемачество 

➢ ЕКК Учители ГЦОУД 

➢ ЕКК Класни ръководители 

 

 

        ІIІ. ЦЕЛИ 

 ОСНОВНА ЦЕЛ: разгръщане на творческия потенциал на педагогическите специалисти чрез обогатяване на ключовите 

професионални компетентности, усъвършенстване на дигитални компетентности, повишаване качеството и ефективността на 

обучението, възпитанието и социализацията на учениците.  
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1. Осигуряване на комплекс от условия за устойчиво качество във всички аспекти на образованието по учебни предмети като 

част от ефективното развитие на образователния процес в училище. 

2. Въвеждаща квалификация за новоназначени педагогически специалисти и нови за заеманата длъжност, след прекъсване на 

учителски стаж за повече от 2 учебни години, с цел създаване чувство на подкрепа, сигурност и мотивация за постигане на успех. 

3. Усъвършенстване на професионалните компетентности. 

4. Създаване, споделяне и използване на открити практики. 

5.    Предоставяне на широки възможности за прилагане на иновативни методи. 

6.    Подпомагане кариерното развитие на педагогическите специалисти.  

7.    Създаване на условия за усъвършенстване на дигиталната компетентност на учителите за осигуряване на качествено 

преподаване в електронна среда в ситуация на ОРЕС. 

 

 

       ІV. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

1. Актуализиране и усъвършенстване на система за квалификационна дейност в училище, чийто план е неразделна част от 

Годишния план за дейността на I ОУ /към него се добавят и плановете на екипите по ключови компетентности/. 

2. Актуализиране и усъвършенстване на придобити и/или придобиване на нови допълнителни компетентности, свързани с 

работата с електронно базирани образователни платформи. 

3. Стимулиране на учителите за обмяна на педагогически практики, с цел разгръщане личностния потенциал на ученика при 

явяване на НВО в ІV и VІІ клас. 

4. Удовлетворяване на професионалните интереси на педагогическия специалист в съответствие с професионалния профил на 

заеманата длъжност и осигуряване на възможност за кариерното му развитие. 

5. Създаване на условия за превръщане на институцията в среда за изява чрез разгръщане на творчеството и иновациите и за 

обмяна на добри практики.  

6. Ориентиране на квалификацията към осъвременяване и разширяване на ключови компетентности на учителите: 

чуждоезикови, дигитални, предприемачески и др. 

7. Квалификация на учителите по въвеждане на новите учебни програми и ДОС. 

8.     Участие в разнообразни форми на квалификация на различни нива. 

       9.   Провеждане на ефективна вътрешноинституционална квалификационна дейност с акцент върху обмяна на опит и добри 

практики, взаимно наблюдение на уроци и споделяне на образователни ресурси. 

      10.    Използване на облачни технологии, електронен обмен на информация, съобщения и документи.  
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      V. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ 

 

1. ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 
№ Планирани тематични 

направления за квалификация 

 

Целева група Форма на 

квалификация 

Продължи- 

телност в 

часове  

Период на 

провеж-

дане 

Обучаващ/ 

обучаваща  

институция  

Организатор 

1. Първа долекарска помощ 30 учители в НЕ 

и ПЕ 

практикум 2 часа септември  

2022 г. 

Ж. Тянева – 

мед. лице в 

училището, 

Цв. Драганова -

ст. учител по 

химия и ООС, 

биология и ЗО 

Л. Иванова – 

гл. учител в 

НЕ, 

Р. Колева –  

гл. учител в НЕ 

2. Разработване на чек листи в 

обучението по математика с цел 

проследяване на усвоените 

компетентности и възможност за 

своевременно попълване на 

пропуските  

3 учители по 

математика, 1 

учител ЦОУД в 

ПЕ, 1 гл. учител 

по БЕЛ в ПЕ 

работна среща 4 часа септември 

2022 г. 

Д. Димитрова – 

гл. учител в ПЕ 

Д. Димитрова – 

гл. учител в ПЕ 

3. Практически насоки за работа в 

Excel. Приложение на облачните 

технологии 

2 групи от 14 

учители в НЕ и 

ПЕ  

практикум 4 часа октомври  

2022 г. 

Д. Димитрова – 

гл. учител в ПЕ 

Д. Димитрова – 

гл. учител в ПЕ 

4. Въвеждаща квалификация:  

Оказване на подкрепа за 

създаване на благоприятна 

образователна среда и управление 

на класната стая 

Д. Найденова –  

Ем. Димитрова,  

Х. Хрюстем –    

Г. Маркова, 

Г. Георгиев –  

Зл. Андонова,  

Гр. Георгиева –

Св. Николова 

 

открита практика 

за млади и 

новоназначени 

учители 

2 часа в НЕ и 

2 часа в ПЕ 

октомври 

2022 г. 

гл. и ст. 

учители 

наставници в 

НЕ и ПЕ 

гл. и ст. 

учители 

наставници в 

НЕ и ПЕ 
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5. Специфични аспекти на 

приобщаващото образование 

32 учители в НЕ 

и ПЕ 

практически 

семинар 

4 часа  29.10. – 

31.10. 

2022 г. 

Хр. Христов – 

РЦПППО  

Р. Колева –  

гл. учител в НЕ 

6. Стресът в класната стая. 

Професионално прегаряне  

32 учители в НЕ 

и ПЕ 

лектория 4 часа 29.10. – 

31.10. 

2022 г. 

Ел. Събева – 

педагог. 

съветник 

Ел. Събева – 

педагог. 

съветник 

7.  Въвеждаща квалификация:  

Обсъждане на ефективни методи 

на преподаване (и оценяване) на 

учениците 

Св. Пантева –  

В. Петрова,  

С. Стоичкова – 

Св. Любомирова, 

Г. Маринова –  

Г. Станчева, 

Ф. Александрова – 

Д. Димитрова 

открита практика 

за млади и 

новоназначени 

учители 

2 часа в НЕ и 

2 часа в ПЕ  

ноември 

2022 г. 

гл. и ст. 

учители 

наставници в 

НЕ и ПЕ 

гл. и ст. 

учители 

наставници в 

НЕ и ПЕ 

8. Методически насоки за 

преподаване на новия учебен 

предмет КМИТ в VI клас 

5 учители по ИТ 

и КМ  

практикум 2 часа ноември 

2022 г. 

К. Милева – ст. 

учител по ИТ и 

КМ 

К. Милева – ст. 

учител по ИТ и 

КМ 

9. Анализ на резултатите от 

изследване на актуалното ниво на 

тормоза от връстници. 

Дискутиране на ефективни 

практики за ограничаване на 

проявите му 

60 учители резултати и 

анализ от 

проведено 

изследване;  

дискусионен 

форум 

4 часа декември 

2022 г. 

Ел. Събева – 

педагог. 

съветник 

Ел. Събева – 

педагог. 

съветник 

10. Практически насоки за 

работещите в образователната 

система за подкрепа на детето в 

ситуация на раздяла или конфликт 

между родителите  

60 учители  лектория 4 часа януари 

2023 г. 

 

Ел. Събева – 

педагог. 

съветник 

Ел. Събева – 

педагог. 

съветник 

11. Методически акценти на уроците 

за самоподготовка в начален и в 

прогимназиален етап 

10 млади и 

новоназначени 

учители ЦОУД в 

практикум 2 часа февруари  

2023 г. 

Р. Колева –  

гл. учител в 

НЕ, 

Р. Колева –  

гл. учител в 

НЕ, 
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НЕ и ПЕ Т. Христова – 

ст. учител 

ЦОУД в ПЕ 

Т. Христова – 

ст. учител 

ЦОУД в ПЕ 

12. Споделяне на образователни 

практики за овладяване и 

употреба на основни езикови 

норми 

3 учители по 

БЕЛ и 1 учител 

ЦОУД в ПЕ 

работна среща 4 часа март  

2023 г. 

Г. Станчева – 

гл. учител в ПЕ 

Г. Станчева – 

гл. учител в ПЕ 

8. 1

1 

13.  

Междупредметни връзки в 

учебните часове по природни 

науки  

10 учители в НЕ 

и ПЕ 

дискусионен 

форум 

4 часа април  

2023 г. 

К. Бекирова – 

ст. учител по 

физика и 

астрономия, 

Цв. Драганова 

– ст. учител по 

химия и ООС, 

биология и ЗО 

К. Бекирова – 

ст. учител по 

физика и 

астрономия 

 

 

2. ИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ  

 

 Планирани тематични 

направления за 

квалификация 

Целева група Форма на 

квалификация 

Продължи-

телност в 

часове  

Период на 

провежда-

не 

Обучаваща 

институция/ 

обучител 

Организатор  

1. Първа долекарска помощ 15 учители в НЕ 

и ПЕ 

обучителен 

семинар 

16 часа октомври 

2022 г. 

Академия 

„Първа помощ“ 

директор  

2. Актуални проблеми на 

обучението по БДП на 

учителите от I - IV клас 

 

4 учители в НЕ квалификационен 

курс 

16 часа октомври - 

декември 

2022 г. 

СУ „Св. 

Климент 

Охридски“ 

ДИУУ 

 

 

старши експерт 

по ФВС 
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3. Фасилитиране на учебния час 

и организация на обучението 

от разстояние в електронна 

среда или други 

неприсъствени форми 

15 учители в НЕ 

и ПЕ 

обучителен 

семинар 

16 часа учебната 

2022/2023 

година  

 

Институт за 

човешки 

ресурси 

 

Л. Иванова – 

гл. учител в НЕ 

4. Обучение по БЕЛ в I – IV 

клас в контекста на 

приобщаващото образование 

15 млади и  

новоназначени 

учители в НЕ 

тематичен курс 16 часа учебната 

2022/2023 

година  

 

ДИКПО – 

Варна; р-тел 

доц. д-р В. 

Кюркчийска 

директор 

5. Интерактивни и игрови 

модели за развитие на 

личностни и социални 

умения в начална училищна 

възраст  

15 учители в 

НЕ 

тематичен курс 8 часа учебната 

2022/2023 

година  

 

ДИКПО – 

Варна; р-тел гл. 

ас. Ил. Ризов  

 

директор 

6. Организиране и провеждане 

на открити педагогически 

практики с учители в начален 

етап на тема „Подготовка за 

НВО по български език и 

литература и математика“ 

2 учители в НЕ открити 

педагогически 

практики 

2 часа октомври 

2022 г. – 

април  

2023 г. 

старши експерт 

за ОНЕ 

РУО - 

Търговище 

7. Работа в електронна среда за 

учители от начален етап – 

работна среща 

2 учители в НЕ работна среща 2 часа до 

декември 

2022 г. 

старши експерт 

за ОНЕ 

РУО - 

Търговище 

8. Работна среща за споделяне 

на добри практики на тема:  

„Проектно базираното 

обучение – ефективна 

практика за „учене чрез 

действие“ с преживяна 

действителност“ 

2 учители работна среща 4 часа учебната 

2022/2023 

година  

 

старши експерт 

по ОНГОР 

 

РУО - 

Търговище 
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9. Работна среща „Проектно-

базирано обучение по 

математика“ 

2 учители  работна среща 4 часа  до 

декември 

2022 г. 

старши експерт 

по математика  

 

 

РУО - 

Търговище 

10. Прилагане на STEM 

методологията в учебния 

процес в основното 

образование 

15 учители в НЕ 

и ПЕ 

семинар  16 часа януари – 

февруари 

2023 г.  

д-р Ангел 

Ангелов –  

Фондация 

„Образование 

5.0“ 

директор 

11. Дидактически изисквания 

към организацията и 

провеждането на 

самоподготовката на 

учениците при целодневна 

организация на учебния ден 

15 учители в 

групи за ЦОУД 

в НЕ и ПЕ 

тематичен курс 16 часа февруари – 

март  

2023 г. 

ДИКПО – Варна  директор 

12. Работна среща за споделяне 

на опит в използването на е-

платформи, приложения и 

дидактични игри за 

повишаване качеството на 

педагогическото 

взаимодействие за работа в 

електронна среда 

2 учители в НЕ работна среща 4 часа  до април 

2023 г. 

старши експерт 

за ОНЕ 

 

РУО - 

Търговище 

13. Седмица на приобщаването: 

„Споделяне на идеи при 

работа с деца и ученици от 

НЕ при работа с проектно-

базирано и проблемно-

базирано обучение със STEM 

елементи, спомагащи 

2 учители презентиране на 

ефективни 

практики 

4 часа до април 

2023 г. 

старши експерт 

за ОНЕ  

 

РУО - 

Търговище 
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развитието на умения за 

кариерно ориентиране и 

адаптация в развиващата се 

технологична среда” 

14. Провеждане на работна 

среща на тема: „Проектно-

базираното обучение – 

ефективно решение за 

развиване на ключови 

компетентности и 

креативизъм“ 

1 учител работна среща 2 часа  до 

декември  

2022 г. 

старши експерт 

по ПНЕ 

РУО - 

Търговище 

15. Стратегии за намаляване на 

стреса и тревожността в 

класната стая 

40 учители в НЕ 

и ПЕ 

обучителен 

семинар 

16 часа юли  

2023 г.  

 

Институт за 

човешки 

ресурси 

директор 

 

 

VI. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

1. Удовлетворяване квалификационните потребности и интереси на педагогическите кадри. 

2. Развитие на ключови компетентности. 

3. Повишаване професионалната ефективност на педагогическите специалисти.  

4. Положителни промени при овладяване на знания, умения и навици от учениците. 

5. Мотивиране за учене чрез разнообразни форми на проверка и оценка на знанията. 

6. Ефективно използване на съвременни информационни технологии и интерактивни методи в образователния процес. 

7. Изграждане на хуманна атмосфера в училищната общност; преодоляване на проблемни ситуации. 

8. Споделяне на добри практики в рамките на педагогическата общност.  

9. Улесняване на електронната комуникация с родителската общност.   

 

VII. ФОРМИ: 

1) За вътрешноинституционална квалификация: 

• лектории, дискусионни форуми; 
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• открити практики, методическо подпомагане, презентации на творчески проекти; 

• анализи на проведени педагогически изследвания и постижения; 

• споделяне на иновативни практики. 

2) За продължаваща квалификация: 

• курсове, семинари, тренинги, школи, практикуми, лектории, уебинари; 

• специализации, свързани с методическата, педагогическата, психологическата подготовка на педагогическите 

специалисти, с конкретна предметна област или с управление на образованието; 

• майсторски клас като интерактивна форма на обучение; 

•  форуми, научно-практически конференции, пленери, кръгли маси за представяне на резултати от проучвания, 

изследователска и творческа дейност, представяне на добри, иновативни практики или постижения. 

 

 

VIII. ОРГАНИЗИРАНЕ: 

1. Вътрешноинституционална квалификационна дейност. Дейностите за повишаване на квалификацията (планиране, организиране и 

отчитане) се извършват от УКК, главни и старши учители. 

2. Институционална квалификационна дейност се осъществява от училището по програми на обучителни организации, одобрени от 

МОН (ДИКПО гр. Варна, РААБЕ България ЕООД, Институт за човешки ресурси, др.). 

3. Продължаващата квалификация на национално ниво. Планирането, организирането, координирането, управлението и контролът се 

осъществяват от МОН.  

4. Продължаващата квалификация на регионално ниво. Планирането, организирането, координирането, управлението и контролът се 

осъществяват от РУО - Търговище. 

5. Дейностите за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на общинско ниво се осъществяват от общинската 

администрация, в съответствие с образователната политика на община Търговище. 

  

 


