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ПЛАН 

 

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

ЗА УЧЕБНАТА 2021 / 2022 ГОДИНА 

 

НА ПЗГ”Кл.Арк.Тимирязев”гр.Каварна 

 

 
Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет - Протокол № 17/02.09.2021 г. и утвърден със Заповед 

№РД-04-44/02.09.2021г. 

 
 



І. ЦЕЛИ  

           

  Осигуряване на комплекс от условия за устойчиво качество във всички аспекти   на   

образованието   по   предмети   като   част   от   общото   модернизиране   на образователния процес 

в училище. 

 Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване на мотивация 

за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите. 

 Усъвършенстване на професионалните умения, промяна и развитие на професионалните нагласи и 

ценности в съответствие с динамиката н общественото развитие и образователни изисквания. 

 Повишаване мотивацията за учене на учениците и постигане на положителни и трайни промени 

при овладяване на знания, умения и навици. 

 

 

ІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

   Да се разработи система за квалификационна дейност в училище, чийто план е неразделна част от 

годишния план на училището. 

 Да се стимулират учителите към самоподготовка и усъвършенстване и към активно преподаване и 

обучение чрез ефективно използване на съвременни информационни и мрежови технологии, чрез 

въвеждане на иновации и обмяна на добри педагогически практики в образователния процес. 

 Да се създадат условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при постигане на 

успехи и неуспехи, трудности и проблеми. 

 Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното съдържание по 

предмети с цел покриване на ДОИ и развиване уменията на учениците за решаване на проблеми. 

 Да се създадат трайни мотиви за учебна дейност у учениците чрез разнообразни форми за проверка 

и оценка на знанията в съответствие с новите образователни изисквания. 

 Да се усъвършенства организацията и методиката на преподаване и стимулиране на 

професионалните изяви на учителите. 



 Да се подпомага работата на класните ръководители за изграждане на социални и граждански 

умения, инициативност, предприемачество и умения за отчитане на културните различия и 

извършване на доброволческа дейност сред учащите се. 

 

ІІІ. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ  

 

Въвеждаща квалификация Продължаваща квалификация 

Тема 

Форма 

(семинар, 

обучение, 

тренинг, 

др.) 

Време на 

провежда

не 

Целева група 

(брой) 
Тема 

Форма 

(семинар, 

обучение, 

тренинг, 

др.) 

Време на 

провеждан

е 

Целева група 

(брой) 

Брой 

академич

ни часове 

Регулация на стреса. 

Справяне и преработване на 

тревожни преживявания. 

Управление на стреса 

обучение Февруар

и/март 

Педагогическ

и специалисти 

Синдром на 

прегарянето. 

Управление на 

конфликти. 

обучение  Всички 

учители 

16 часа 

Планиране и организация на 

квалификационната дейност 

в образователната 

институция. 

Работна 

среща 

Октомвр

и/ноемвр

и 

Педагогическ

и специалисти  

Атестиране на 

педагогическит

е специалисти 

обучение Февруари/

март 

Педагогичес

ки 

специалисти 

16 часа 

Ефективни техники за 

комуникация, себеизява и 

повишаване на самооценката.  

Практик

ум 

май Училищен 

координацион

ен съвет 

,класни 

ръководители 

Балансиране на 

вниманието, 

времето и 

поведението 

между 

семейството и 

работата. 

 юни   

 

 



 
 

 

 

Настоящият план е приет с решение на Педагогически съвет-Протокол №17/02.09.2021 г. и утвърден със Заповед 

№РД-04-44/02.09.2021 г. 

 

Приложение: Утвърден План за квалификационната дейност за учебната 2021/2022 година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


