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І. ЦЕЛИ  

 

Основна цел е формиране на умения за осъзнаване европейските тенденции за развитие на образованието, изпреварващо 

изискванията за устойчиво развитие на природата, обществото и икономиката и подготовка за прехода от традиционно през 

електронно към интелигентно и STEM образование. 

  
• Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка на педагогическите кадри, с цел постигане на 

ефективно образование в условията на присъствена форма на обучение и ОРЕС и висок имидж на учителската професия. 

• Усъвършенстване и развитие на професионалните умения, нагласи и ценности. 

• Формиране на нагласи за учене през целия живот. 

• Създаване на мотивация за саморазвитие, самоусъвършенстване и кариерно израстване на педагогическия персонал 

• Овладяване на трайни знания, умения и компетенции с цел постигане на положителни изменения в личностното развитие 

на учениците, валидиране на техните знания и съхраняване на българската национална идентичност. 

• Прилагане на компетентностен подход при обучение и развитие на учениците и учителите. 

 

 
 

ІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

 

• Подготовка на членовете на учителския колектив за съвместна работа в европейското образователно пространство и 

изграждането на капацитет за прилагането на иновации . 

• Стимулиране на учителите към самоподготовка и усъвършенстване за активно преподаване и обучение чрез обмяна на 

педагогически опит. 

• Изработване на система за квалификационна дейност в училище, чийто план е неразделна част от годишния план на 

училището. Към него се добавят и плановете на МО. 

• Създаване на трайни и системни навици за споделяне на положителен опит и успешни практики, с цел популяризирането 

им в училище. 

• Усъвършенстване на педагогическото взаимодействие, свързано със социализиращите процеси в учебната среда. 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

ІІІ. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ  
 

Въвеждаща квалификация                     Продължаваща квалификация 

Тема Форма  Време на 

провеждане 

Целева 

група 

 

Тема Форма Време на 

провеждане 

Целева 

група 

 

Брой 

академични 

часове 
Анализ на 

обучението и 

споделяне на добри 

практики при 

прилагане на 

учебните програми 

за профилирана 

подготовка в 11 и 

12 клас 

семинар Октомври – 

май 2022-2023 

Педагогическите 

специалисти 

Продължаваща 

квалификация на 

педагогическите 

специалисти за 

работа с 

електронни 

платформи за 

обучение 

Практикум Септември 

2022 

Януари 2023 

Всички учители  

Анализ на новите 

тенденции в 

инструментариума, 

структурата и 

механизма на 

провеждане на 

НВО и ДЗИ 

семинар Септември - 

март 

2022/2023 

Всички учители 

по МО 

Участие в 

ежегодните 

конференции 

„Ден на 

Кеймбридж“, 

„Ден на Пиърсън“ 

и „Ден на Експрес 

Пъблишинг“ за 

повишаване на 

методическата 

квалификация на 

учителите по АЕ 

конференция Април, май, 

юни 2023 

Учителите по 

АЕ 

 

Вътрешно 

квалификационни 

форми за споделяне 

на опит и добри 

практики – открити 

уроци, бинарни 

уроци 

Семинари, 

дискусии 

Септември-

юни  

по 

допълнителен 

график 

 2022-2023 

Всички учители 

по 

професионални 

педагогически 

общности 

Участие в 

национални 

конференции и 

квалификационни 

дейности от 

календара на 

МОН, РУО, СМБ 

и други 

институции, 

ангажирани с 

образованието. 

конференция Октомври – 

май 2022-2023 

Педагогическите 

специалисти 

 

Коментар и анализ 

на програмите за 

семинар Октомври 

2022-юни 

Учителите от 

МО по 

Пролетна 

конференция на 

конференция Април 2023 Учителите по 

математика и 

 



профилирана 

подготовка по 

Математика, 

Информатика и ИТ, 

Химия и ООС, 

Биология и ЗО, 

Английски език, 

История и 

цивилизации, 

География и 

икономика, 

Философия и БЕЛ. 

 2023 математика, 

информатика, 

ИТ, биология, 

химия, АЕ и 

история и 

цивилизации, 

география и 

икономика, 

философия и 

БЕЛ 

СМБ. информатика 

Квалификация за  

споделяне на опит 

от работата с 

учебната система 

на издателство 

Пиърсън „FOCUS 

for BULGARIA“ и 

използването на 

електронните 

ресурси на  

PEARSON по 

време на ОРЕС. 

Семинар и 

дискусия 

Септември 

2022 

Учителите от  

МО по чужди 

езици 

Квалификационни 

курсове на 

учителите за 

придобиване на 

ПКС 

курс Октомври-юни  

2022-2023 

Учители от 

ПМПГ 

 

Реализиране на 

успешно 

междупредметно 

взаимодействие 

чрез глобални теми 

от учебните 

програми със 

STEM уроци в 

модерната 

дигитална среда 

iZZI. 

практикум Май 2023 Учителите от 

ППО 

Участие в 

разработване на 

състезателни и 

изпитни теми по 

математика, 

биология, история 

и цивилизации и 

други на 

регионално и 

национално ниво 

практикум Октомври-май 

2022-2023 

Учители от 

ПМПГ 

 

Участие на 

педагогически 

специалисти в 

обучение за 

профилирана 

подготовка в XII 

клас 

семинар Септември-

декември 2022  

Учителите по 

математика, 

информатика, 

АЕ, история и 

цивилизации, 

биология и ЗО, 

философия и 

БЕЛ, химия и 

ООС, география 

и икономика. 

Участие в 

квалификационен 

курс за 

придобиване на 

степен „Доктор на 

педагогическите 

науки“ 

курс Октомври-юни  

2022-2023 

Учител по 

биология 

 



Обмен на добри 

практики с колеги 

от ЕС по проекти 

на Еразъм+ 

Семинар 

дискусия 

ноември – май 

2022 - 2023 

Учители, 

участващи в 

проекти по 

Еразъм+ 

Развиване на 

уменията за 

работа с достъпни 

актуални 

дигитални 

образователни 

ресурси, 

инструменти и 

среди 

семинар Октомври-май  

2022-2023 

Педагогическите 

специалисти 

 

Обмен на добри 

практики на тема: 

„Тестовете в 

електронните 

платформи“ 

практикум Октомври 

2022 

Учителите по  

ИТ 

Обсъждане на 

възможности за 

създаване и 

реализиране на 

междупредметни 

връзки в 

обучението в 

ПМПГ и 

популяризиране 

на добрите идеи 

практикум Октомври- 

април  

2022-2023 

Всички учители 

по ППО. 

 

Обмен на добри 

практики в сферата 

на проектно-

базираното 

обучение. 

практикум Октомври-май 

2022-2023 

Всички учители 

по ППО. 

Обмен на добри 

практики за 

прилагане на 

специфични 

техники на 

философското, 

историческото и 

географското 

познание 

семинар Октомври – 

май 2022-2023 

Учителите по 

обществени 

науки 

 

    Сътрудничество 

за обучение на 

учениците от 11 и 

12 клас с ФМИ на 

СУ „Св. Климент 

Охридски“ 

практикум Октомври – 

май 2022-2023 

Учителите по 

математика и 

ИТ 

 

 

Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет - Протокол № 9/14.09.2022 г. 

Приложение: Правила за организиране и провеждане на вътрешноинституционална квалификация и за отчитане на участието на 

педагогическите специалисти в предлаганите форми за повишаване на квалификацията. 


