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Настоящият план за организиране, провеждане и отчитане на квалификационната дейност през учебната 2022/2023 г. е приложение 1 

към годишен план на ПГТрЛП. Приет е с решение на педагогически съвет с Протокол № 12 от 12.09.2022 г. Утвърден е на основание  

чл. 31, ал. 1, т. 17 от от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти със Заповед № РД08-1236/12.09.2022 г. на директора на ПГТЛП.  

 

1. Проучване на потребностите от обучение и квалификация: Идентификацията на потребностите от квалификация за учебната 

2022/2023 г. на педагогическите специалисти в ПГТрЛП е установена от комисия по планирането в състав:  

Председател: Антония Димитрова Антонова  

      Членове: 1. Дамян Любенов Стойчев  

2. Марияна Маринова Петрова 

3. Русалина Димитрова Игнатова 

4. Галя Стефанова Димитрова 

Комисията излезе със следните предложения за квалификация:  

а) педагогическите специалисти имат желание за участие в квалификационни форми през учебната година по различни теми;  

б) основните направления, по които педагогическите специалисти желаят да повишат знанията, уменията и компетентностите си са:   

 STEM концепцията в образованието – добри практики;   

 дизайн мислене: новаторски подход за повишаване на мотивацията за учене и постиженията на учениците;  новости 

във виртуалната платформа Школо.  

в) предпочитаната форма на обучение е присъствена;  

г) предпочитана форма на работа е практически задачи и симулации.  

  

2. Целеви групи:  
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а) директор;  

б) заместник – директор;  

в) учители;  

г) училищен психолог.  

 

3. Методическите обединения през учебната 2022/2023 г. са:  

3.1. Методически обединение по български език и литература и чужди езици; 

Председател: Бюлент Алиева Исмаилова 

3.2. Методически обединение по математика, ИТ и природни науки; 

Председател: Айсел Фикрет Адемова 

3.3. Методически обединение по обществени науки и физическо възпитание и спорт; 

Председател: Емрах Ерджанов Шюкриев 

3.4. Методически обединение по професионална подготовка 

Председател: Мариана Иванова Петрова 

 

  

4. ЦЕЛИ:  

а) квалификация на педагогическите специалисти във връзка със Закона за предучилищното и училищното образование и 

съпътстващите го държавни образователни стандарти;  

б) повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване на мотивация за самоусъвършенстване на 

педагогическите специалисти;  

в) усъвършенстване на професионалните умения в съответствие с динамиката на общественото развитие и новите образователни 

изисквания, с използване на ИКТ в учебния процес;  
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г) реализиране на политиката на ПГТрЛП за осигуряване на напредък и подобряване на образователните резултати на учениците, за 

тяхната подкрепа и консултиране;  

д) 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;  

е) създаване на условия за превръщане на ПГТрЛП в среда за изява чрез разгръщане на творчеството и иновациите и за обмяната на 

добри практики;   

ж) повишаване привлекателността на учителската професия и социалния статус на педагогическия специалист.  

  

5. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:        

а) да се разработи система за квалификационна дейност в ПГТрЛП, чийто план е неразделна част от годишния план на ПГТрЛП;  

б) да се стимулират учителите към самоподготовка и усъвършенстване, към активно преподаване и обучение чрез обмяна на 

педагогически опит;  

в) да се създадат условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи или трудности;  

г) създаване на условия за стриктно спазване на ДОС във връзка с функциониране на ПГТрЛП като образователна институция;  

д) оптимизиране на педагогическата дейност чрез обмяна на добри практики в методическите обединения;  

е) квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното съдържание по предмети и постигане на добри 

резултати от НВО в X клас, ДЗИ и Държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация;  

ж) да се работи за създаване на трайни мотиви за учебна дейност у учениците чрез разнообразни форми за проверка и оценка на 

знанията, в съответствие с новите образователни изисквания и утвърдените европейски практики;  

з) да се усъвършенства организацията и методиката на преподаване и да се стимулират професионалните изяви на учителите.  
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6. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ:  

  

6.1. ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ  

  

№  

  
Тема на 

квалификацията  

  

Целева група  
Форма на 

квалификация  

Продължи 

телност 

/часове/  

Период на 

провеждане  
Обучаваща 

институция  
Организатор  

Индикатори за 

изпълнение  

   

  

1  

Новости във 

виртуалната 

платформа на 

Школо  

Всички 

педагогически 

специалисти  

Лектория  3 часа  
Септември 

2022 г.  

ПГТрЛП 

вътрешно  

институцио 

нална форма  

  

ПГТрЛП   

Директор   Брой 

участ 

ници  

0  30  

2 
Работа в 

НЕИСПУО 

Класни 

ръководители 
Лектория  3 часа  

Септември 

2022 г.  

ПГТрЛП 

вътрешно  

институцио 

нална форма  

  

ПГТрЛП   

Директор   Брой 

участ 

ници  

0  14  
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3  

Обсъждане на 

резултатите от  

проведеното входно 

ниво. Мерки за 

подобряване 

знанията на  

учениците и  

намаляване броя на 

изоставащите  

Учители по ОП 

Директор  

Дискусионен 

форум  
3 часа  

Октомври 

2022 г.  

ПГТрЛП 

вътрешно  

институцио 

нална форма  

  

ПГТрЛП   

Директор   
Брой 

участ 

ници  

0  14  

4  

Изготвяне и 

съгласуване на  

критерии и задания 

за оценяване на 

практическите   

знания и умения на 

учениците в 

часовете по  

професионална 

подготовка  

Учители по ПП 

ЗДУПД  

Дискусионен 

форум  
3 часа  

Октомври 

2022 г.  

ПГТрЛП 

вътрешно  

институцио 

нална форма  

  

ПГТрЛП   

ЗДУПД   

Брой 

участ 

ници  

0  12  
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5  

Установяване 

нивото на усвояване  

на компетентности 

от учениците и  

предложения за  

съвместни мерки  

между учителите с  

цел подобряване на  

образователните 

резултати  

Учители по ОП 

Директор  

Дискусионен 

форум  
3 часа  

Ноември 

2022 г.  

ПГТрЛП 

вътрешно  

институцио 

нална форма  

  

ПГТрЛП  
ЗДУД 

  

Брой 

участ 

ници  

0  14  

6  

Установяване 

нивото на усвояване  

на компетентности 

от учениците и  

предложения за  

съвместни мерки  

между учителите с  

цел подобряване на  

образователните 

резултати  

Учители по ПП 

ЗДУПД  

Дискусионен 

форум  
3 часа  

Ноември 

2021 г.  

ПГТрЛП 

вътрешно  

институцио 

нална форма  

  

ПГТрЛП  
ЗДУПД 

  

Брой 

участ 

ници  

0  12  

7 

Открит иновативен 

урок – добра 

практика:  

„Непознатият  

Яворов“ – обърната 

класна стая.  

Учители по ОП 

Директор  

Открит урок в 

11 „а“ клас  
2 часа  

Учебна   

2022/2023 г.  

ПГТрЛП 

вътрешно  

институцио  

нална форма  

 

  

ПГТрЛП 

Галина 

Стоянова 

  

Брой 

участ 

ници  

0  8 
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8  

Създаване на 

собствен проект от 

ученици, професия  

„Техник по 

транспортна техника 

“, XI б  

клас, използвайки 

средствата за  

програмиране на 

средата.   

Учители по ПП 

ЗДУПД  

Споделяне на 

иновативна 

практика  

3 часа  
Учебна   

2022/2023 г.  

ПГТрЛП 

вътрешно  

институцио 

нална форма  

ПГТЛП  

Директор  

ЗДУПД  

  

Брой 

участ 

ници  

0  10  

9  

Участие в 

олимпиади,  

състезания и 

конкурси  

Учители по ОП 

Директор  

Дискусионен 

форум  
2 часа  

Февруари  

  2023 г.  

ПГТрЛП 

вътрешно  

институцио 

нална форма  

ПГТрЛП 

ЗДУД  

 

Брой 

участ 

ници  

0  14  

10 

Подготовка и 

провеждане на „Дни 

на отворените 

врати“  

Учители по ПП 

ЗДУПД  

Дискусионен 

форум  
4 часа  Март 2023 г.  

ПГТрЛП 

вътрешно  

институцио 

нална форма  

ПГТЛП 
ЗДУПД  Брой 

участ 

ници  

0  12 

  

6.2. ИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ:  

  

№    Целева група  
Форма на 

квалификация  
Период на 

провеждане  
Обучаваща 

институция  
Организатор  

Индикатори за 

изпълнение  
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Тема на 

квалификацията  

  

Продължи 

телност 

/часове/     

1  

Създаване на 

приобщаваща среда  

Всички 

педагогически 

специалисти  

Обучение  32 часа  

През 
учебната  

2022/2023 г.  

Асоциация 

Интегро 

ПГТрЛП  

Директор  

Брой 

участ 

ници  

0  30  

2 

Облачните 

технологии като 

инструмент за 

създаване на учебно 

съдържание 

 

Всички 

педагогически 

специалисти  

Обучение  32 часа  

През 
учебната  

2022/2023 г.  

Школо 
ПГТрЛП  

Директор  

Брой 

участ 

ници  

0  30  
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