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СУ „Васил Левски“ – гр. Троян e една от водещите образователни институции в Ловешка област. Учениците, които желаят да се обуча-

ват в нашето училище през новата 2021 – 2022 учебна година са немалък брой, което е задължаващо и мотивиращо. Това засилва 

необходимостта от високо квалифицирани специалисти във всички предметни области в училище. Затова учителите от СУ „Васил Левски” 

– гр. Троян, участват в различни форми на обучение, за да повишават своята професионална квалификация и поддържат стремежа си към 

лично самоусъвършенстване в съответствие с променящата се роля на учителя в учебно-възпитателния процес. 

Непрекъснато се увеличава броят на учителите, защитили успешно нова професионално-квалификационна степен.  

С цел повишаване качеството на образованието в българското училище и кариерното развитие на учителите, дейностите за новата 

учебна година са планирани в контекста на утвърдените Държавни образователни стандарти за организация на дейностите в 

училищното образование, стандарта за оценяване на резултатите от обучението на учениците, както и както и с Наредба № 15 от 

22.07.2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. 

Освен планираните в годишния план вътршноинституционални квалификационни дейности, учителите в СУ „Васил Левски“ – Троян, 

използват разнообразните възможности за повишаване на квалификацията, които предлагат МОН, департаментите за усъвършенстване и 

квалифициране на учителите: ДИУУ – София и ДИПКУ – Стара Загора, Центърът за развитие на човешките ресурси, НИОКСО и други 

образователни и обучителни институции. 

Използването на нови подходи при планирането и отчитането на дейностите в методическите обединения, добрата координация и 

работата в екип на членовете на Комисията за научно-методическа и квалификационна дейност (НМКД), спазването на всички графици и 

срокове са гаранция за високо качество на постигнатите резултати и решаващо условие за усъвършенстване структурата на 

организацията. 

В Плана за квалификационната дейност в СУ „Васил Левски“ за учебната 2021 – 2022 г. са заложени основните цели, задачи, 

приоритети и дейностите, планирани в методическите обединения. Дейностите ще бъдат ориентирани към търсене на адекватни форми 

за въвеждаща и продължаваща квалификация на педагогическите специалисти. Това е предпоставка за създаване на механизъм за профе-

сионалното развитие на всеки учител, което да продължи да се отразява в създаденото портфолио и да бъде доказателство за адекватната 

атестационна оценка.  

Квалификационните дейности за 2021 – 2022 учебна година се планират и ще бъдат отчитани в следните направления: 

I. Вътрешноинституционални квалификационни дейности, които включват: открити уроци, състезания, конкурси, олимпиади, 

училищни конференции, обмяна на опит, споделяне на иновативни практики, дискусионни форуми, методическо подпомагане, 

презентации на творчески проекти и др. 
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II. Външноинституционални квалификационни дейности, които включват: семинари, конференции, квалификационни курсове, 

обучения, участие в национални проекти, придобиване на ПКС, публикации, доклади, школи, уебинари, майсторски клас и 

други лични постижения на учителите. 

І. Цели  

1. Основни цели 

 Повишаване професионалната компетентност на преподавателите и усъвършенстване на научно-методическата и 

квалификационна дейност в училище чрез обмен на добри практики в урочната дейност; 

 Прилагане на съвременни методи на работа при планиране и отчитане на дейностите в училище чрез използването на новите 

технологии; 

 Усъвършенстване на уменията за прилагане на информационно-комуникационните технологии за повишаване на качеството и 

ефективността на образователно-възпитателния процес; 

 Засилване на ролята на КНМКД за повишаване на качеството на дейността на методическите обединения и тяхното утвърждаване 

като действителна форма за самоусъвършенстване на учителите и споделяне на добър педагогически опит. 

2. Специфични цели 

 Създаване условия за мотивиране на учителите за самоусъвършенстване в контекста за учене през целия живот, както и продъл-

жаване разработването на портфолио на учителя като гъвкав инструмент за самооценка;  

 Мотивиране на учениците за активно участие в учебния процес чрез разнообразни методи и форми за проверка и оценка на зна-

нията им, включването им в живота на училището и други извънучилищни мероприятия и състезания; 

 Ефективно партниране с родители, ученици и в училищната общност за по-успешен учебно-възпитателен процес. 
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ІІ. Основни задачи 

 Повишаване на дигиталните компетенции на учителите за преподаване и оценяване на учениците; 

 Създаване на звена за работа с младите специалисти в МО под ръководството на учители с по-голям педагогически опит и стаж; 

 Разширяване на съвместните дейности и взаимодействието между училището и родителската общност; 

 Подкрепа за личностно развитие на учениците в контекста на новите образователни политики за приобщаващо образование; 

 Осигуряване на по-добри условия за нравствено, социално и физическо развитие на учениците. 

III.  Oсновни приоритетни области 

 Самоусъвършенстване чрез вътрешна система за квалификация; изработване на ежегодна програма за квалификация в рамките на 

всяко обединение; 

 Създаване на условия за споделяне на добри практики между колегите; споделяне на участията в индивидуални обучения или 

форми на квалификация (посещение на курс; открит урок в друго училище; оценяване на учебници; проверяване на работи от 

ДЗИ и НВО); 

 Работа в екип по вътрешноучилищни, национални и международни проекти; 

 Мотивиране на колегите за участие в обучения за повишаване на квалификацията с цел придобиване на квалификационни кредити 

и защита на нова професионално-квалификационна степен. 

ІV. Дейности за изпълнение на основните задачи  

През учебната 2021/2022 година дейностите е необходимо да бъдат ориентирани към търсене на адекватни форми за въвеждаща и 

продължаваща квалификация на педагогическите специалисти. 
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А. Вътрешноинституционална квалификационна дейност 
 

Форма 

(семинар, тренинг 

и др.) 

Тема Време на провеждане Целева група 

Планиране Приемане на плановете за работа на методичес-

ките обединения, изготвяне и приемане на План за 

квалификационната дейност на КНМКД през 

2022/2022 учебна година 

септември 2021 г. Председатели МО 

Методически 

сбирки на МО-я 

Решаване на възникнали въпроси по актуални проб-

леми, свързани с дейностите на всяко обединение 

и с преподаването на отделните дисциплини 

първи/втори срок 

2021/2022 г. 

Председатели и членове на 

МО 

Входящ контрол, 

анализ и обобще-

ние 

Организация и провеждане на входящ контрол по 

учебни предмети. Анализ и представяне на обоб-

щените резултати за входящия контрол 

октомври 2021 г. Председатели МО 

Семинар, посве-

тен на Наредба № 

15/ 22.07.2019г. и 

измененията към 

нормативния до-

кумент 

Запознаване с параметрите на новата Наредба № 

15 за статута и професионалното развитие на учите-

лите, директорите и другите педагогически специа-

листи 

ноември 2021 г. Педагогическият колектив 

Портфолио Продължаване на работата върху изграждане на 

професионално портфолио на учителя 

първи/втори срок 

2021/22г. 

Председатели и членове на 

МО 
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Форма 

(семинар, тренинг 

и др.) 

Тема Време на провеждане Целева група 

Открити уроци Провеждане на открити уроци за обмяна на добър 

педагогически опит с цел утвърждаване на екип-

ната работа като най-добър критерий за успеха на 

всяко обединение и засилване на толерантността 

между колегите. 

-Споделяне на опит от курсове проведени в Барсе-

лона и Любляна през юли/август 2021 

-Открити занимания иновативни паралелки 

първи/втори срок 

2021/22г. 

Председатели и членове на 

МО 

Работа с ученици Подготовка и организиране на учениците за участие 

в олимпиади, конкурси и състезания на училищно 

ниво 

първи/втори срок 

2021/22г. 

Преподаватели различни МО 

Работа с ученици Даване на периодични консултации и индивиду-

ална работа с изоставащите ученици 

първи/втори срок 

2021/22г. 

Преподаватели различни МО 

Работа с ученици Повишаване на качеството на работата на препода-

вателите с талантливите ученици и проследяване на 

техните успехи на различни нива по проект „Зани-

мания по интереси“  

първи/втори срок 

2021/22г. 

Преподаватели различни 

МО, 

Председатели МО 

Работа с ученици Повишаване на качеството на работата на препода-

вателите с учениците, които имат обучителни зат-

руднения  

първи/втори срок 

2021/22г. 

Преподаватели различни 

МО, 

Председатели МО 

Работа с родители Работа с родители по теми, свързани с възпитани-

ето на учениците 

първи/втори срок 

2021/22г. 

Класни ръководители 
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Форма 

(семинар, тренинг 

и др.) 

Тема Време на провеждане Целева група 

Семинар, свързан 

с атестацията 

Запознаване с атестационната карта съгласно На-

редба № 15. 

февруари 2022 г. Педагогическият колектив 

Работа с родители Включване на родителите в организиране и про-

веждане на училищни и извънучилищни дейности 

първи/втори срок 

2021/22г. 

Класни ръководители 

Изходящ контрол, 

анализ и обобще-

ние 

Провеждане на тестове за определяне на изход-

ното ниво на знанията на учениците от 1-ви до 12-

ти клас. Обобщаване и представяне на резултатите 

май-юни 2022 г. Преподаватели различни 

МО, 

Председатели МО 

Отчитане Анализ на резултатите от работата на преподавате-

лите и отчитане дейността на обединенията в края 

на първия и в края на втория учебен срок и предста-

вяне пред Педагогическия съвет.  

януари; юни 2022 г. Председатели МО 

 

Б. Външноинституционална квалификационна дейност 
 

Форма (се-

минар, тре-

нинг и др.) 

Организатор Тема Време на про-

веждане 

Целева група Финанси-

ране 

Работни 

срещи 

РУО Участие в семинари и обучения, органи-

зирани от РУО 

септември 2021 

г. 

Преподаватели 

различни МО 

 

Семинари и 

конферен 

Партньорски 

организации и 

Участие на преподавателите в семинари 

и национални конференции: 

първи/втори 

срок 2021/22г. 

Преподаватели 

различни МО 
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Форма (се-

минар, тре-

нинг и др.) 

Организатор Тема Време на про-

веждане 

Целева група Финанси-

ране 

ции обучителни ин-

ституции 
-Национална конференция по природни 

науки-София 

- Национален семинар за учителите по 

химия, организиран от ХТМУ – София 

и други национални форуми. 

-Квалификационни курсове—„Обучение 

в СТЕМ среда“ и 

„Овладяване на меки умения“. 

Продължа 

ваща квали-

фикация 

Обучителни ин-

ституции 

Участие на преподавателите в курсове и 

обучения за повишаване на квалифика-

цията; придобиване на квалификаци-

онни кредити и нови ПКС 

първи/втори 

срок 2021/22г. 

Преподаватели  

различни МО 

 

Работа с уче-

ници 

Учители Подготовка на учениците за участие в 

олимпиади, конкурси и състезания на 

общинско, областно, национално и меж-

дународно ниво 

първи/втори 

срок 2021/22г. 

Преподаватели 

различни МО 

 

Работа по 

програми 

Обучителни ин-

ституции 

Включване в проекти по оперативни, на-

ционални и европейски програми 

първи/втори 

срок 2021/22г. 

Преподаватели и 

Председатели МО 

 

Работа по 

проекти 

Програма „Ера-

зъм +“, клю-

чова дейност 2 

Exploring and Enjoying the Natural and 

Cultural Heritage 

From Game to STEM 

Innovative Classroom Today 

първи/втори 

срок 2021/22г. 

Ученици прогимна-

зиален и гимнази-

ален етап 

Преподаватели 

Програма 

„Еразъм +“ 
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Форма (се-

минар, тре-

нинг и др.) 

Организатор Тема Време на про-

веждане 

Целева група Финанси-

ране 

Програма „Ера-

зъм +“, клю-

чова дейност 1 

eTwinning  

Bit and Bot on the Journey различни МО 

Преподаватели 

различни МО 

Преподаватели МО 

Начален етап 

Комисии МОН Участие в национални комисии по оце-

няване на НВО и ДЗИ 

юни-юли 2022 г. Преподаватели 

различни МО 

 

Работа по 

проекти 

Проект „Квали-

фикация“ 

Участия в обучения по приоритетни теми 

зададени от МОН и свързани с Проекто-

базираното обучение, Екипната работа и 

Оценяването на учениците 

Първи/втори 

срок 2021 / 2022 

г. 

Преподаватели раз-

лични МО 

Национална 

програма 

„Квалифика-

ция“ 

 

Изготвил: Радостка Петкова – главен учител 2019 – 2022 г. 


