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 I . АНАЛИЗ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ ( за изминалата учебна година).   

Квалификационна дейност 

През учебната 2021/2022 година в ОУ”Васил Левски” са проведени различни квалификации на педагогически кадри на 

вътрешноучилищно ниво. 

Теми, по които е работено: 

-Методическа и педагогическа помощ на млади колеги, 

-Добри практики, 

-Екипно взаимодействие, 

-Оценяване постижения на ученици, 

-Превенция на училищното насилие и агресия, 

-Ефективно общуване с родители, 

-Работа с интерактивна дъска. 

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 равнище. 

Различните квалификационни курсове са включени в плана за квалификационна 

дейност, който е неразделна част от годишния план на училището. 

Силни страни: 

-обогатяване и преосмисляне на съвременната методика; 

-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 контакти. 

Слаби страни: 

- не винаги отговарят на очакванията на учителите; 

- да имат по-голяма практическа насоченост по предмети. 

   В началото на учебната 2022-2023 година е проведена АНКЕТА за проучване потребностите 

и нагласите на педагогическия персонал от ОУ“Васил Левски“- гр. Българово, за участие в 

квалификационни дейности на училищно ниво. Анкетата обхвана 12 учители и възпитатели и непедагогически персонал.  

   От анкетата бяха направени следните общи изводи: 

1. Основните направления за квалификационна дейност за учебната 2022/2023 

по които педагогически  специалисти  желаят да повишат знанията, уменията и 

компетентностите си за: 

• знания и умения за справяне с агресията и стреса; 

• знания и умения за прилагане на ИКТ в обучението (работа със специализиран 

софтуер за конкретния учебен предмет); 

• знания и умения свързани със STEM обучние на педагогически персонал 

 

2. Предпочитани форми за обучения са: 

• тренинги и практикуми; 

• интерактивни обучения; 

• обмяна на положителен опит, обсъждане на добри практики  

• курсове; 

• работа в екип; семинари, обучения 

 

 



 II. ПРИОРИТЕТИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛЕВИ ГРУПИ.  

1. Професионално израстване на педагогическите специалисти и осигуряване съответствие между потребностите на 

образователната система, социалната практика и равнището на професионалната компетентност на педагогическите кадри; 

2. Утвърждаване професионалната компетентност на учителите като гарант за съдържателен и качествен образователен процес; 

3. Осигуряване на равни възможности за професионално развитие на педагогическите специалисти чрез включването им във 

форми на продължаваща квалификация; 

4. Популяризиране на успешни модели и практики на качествено обучение на педагогическите специалисти 

Целева група – педагогическия персонал на  ОУ „Васил Левски“ 

III. ЦЕЛИ 

1.Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка на учителите; 

2. Създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване; 

3.Усъвършенстване на професионалните умения на учителите и развитие на професионалните нагласи и ценности 

4. Постигане на положителни промени в образователно-възпитателна дейност с цел овладяване на трайни знания, умения и навици от 

учениците 

5. Повишаване на качеството на управление на училището, работа в екип, повишаване авторитета и престижа на ОУ „Васил Левски“- 

гр. Българово 

 

 

 



IV. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ   

    ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА   ДЕЙНОСТ  

 

№ Тема 
Форма на 

обучение 

Участници / 

целева група/ брой 

Обучителна 

организация 

Период на 

провеждане 

 

Отговорник Финансиране 

1 

Сравнителен  анализ 

на резултатите от 

входното ниво и 

изработване на план за 

работа през учебната 

2022 - 2023  

обучение 12 

Вътрешен 

лектор от 

училището 

октомври 2021 

г. 

  

 

 
няма 

№ Тема 
Форма на 

обучение 

Участници / 

целева група/ брой 

Обучителна 

организация 

Период на 

провеждане 

 

Отговорник Финансиране 

2 

 Иновативни 

педагогически 

подходи в STEM 

обучението 

обучение 12 

Вътрешен 

лектор от 

училището 

октомври 2022 

г. 
директор 

ОУ „Васил 

Левски“ 

3 

 Използване на 

подходящи 

образователни ресурси 

за дистанционно 

обучение на учениците  

 

обучение 12 

Вътрешен 

лектор от 

училището 

ноември 2022 г. директор 
ОУ „Васил 

Левски“ 

4 

 Mедийна грамотност. 

Работа с дигитални 

образователни ресурси 

и използване на 

онлайн приложения за 

създаване на 

дигитално съдържание 

 

обучение 12 

Вътрешен 

лектор от 

училището 

декември 2022 

г. 
директор 

ОУ „Васил 

Левски“ 

 



    

 

 

 

   

ИЗВЪНИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

№ Тема 
Форма на 

обучение 

Участници/ 

целева група/ 

брой 

Обучителна 

организация 

Период на 

провеждане 
Отговорник Финансиране 

1. 

 Планиране, 

организация и 

контрол на 

обучението по БДП 

за директори на 

училища и детски 

градини 

обучение 1 Външен лектор 
септември 

2022 г. 
директор 

ОУ „Васил 

Левски“ 

2. 

 Методика на 

обучението по БДП 

в детската градина, 
 I–IV , V-VII, VIII-ХІІ клас  

обучение 1 Външен лектор 
септември 

2022 г. 
директор 

ОУ „Васил 

Левски“ 

3. 

 Интерактивни 

технологии и 

техники в 

обучението по БДП 

в училище и 

детската градина 

 

 

обучение 1 Външен лектор 
септември 

2022 г. 
директор 

ОУ „Васил 

Левски“ 



4. 

 Дизайн мислене: 

новаторски подход 

за повишаване на 

мотивацията за 

учене и 

постиженията на 

децата и учениците 

обучение 12 Външен лектор 
февруари 

2023 г. 
директор 

ОУ „Васил 

Левски“ 

5. 

 Обучение по 

наредбата за 

Приобщаващо 

образование 

 

обучение 12 Външен лектор март 2023 г. директор 
ОУ „Васил 

Левски“ 

 

V. ФИНАНСИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ – да се определи сумата за финансиране на квалификационните 

дейности съгласно чл. 19 от Колективния трудов договор за системата на народната просвета. 

 

Забележка: КОНТРОЛЪТ на квалификационната дейност на институционално ниво се осъществява от директора, като тематиката и 

периодичността са в неговия План за контролна дейност. Всички обучения са осъществими при нормални обстоятелства. При 

дистанционно обучение някои теми може да отпаднат. 
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