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АНЛИЗ 

 НА КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ УЧЕБНИТЕ 

 2020/2021, 2019/2020 Г., 2018/2019 И 2017/2018 ГОДИНИ  
  

С цел повишаване на педагогическата, организационната и сциално – емоционалната и 

комуникативна компетентности на педагогическите специалисти в СУ „Отец Паисий” гр. Самоков, 

както и да се създаде по-добра мотивация за тяхното самоопознаване, личностно развитие и 

самоусъвършенстване, ежегодно се изготвя план за квалификация с две основни дейности – 

вътрешноинституционална квалификация и извънинституционална квалификационна дейност. 

 За определяне на потребностите от квалификация през конкретната учебна година, 

комисията по квалификационна дейност осъществява допитване, анкетиране и дискутиране с  

педагогическите специалисти на актуалните въпроси в СПУО, нововъведенията, ОРЕС и други 

обстоятелства, които оказват влияние на образователния процес. След анлиз на потребностите се 

планират обучения /с външни организации и обучители/ - извънинституционална квалификационна 

форма, а така също и вътрешноинституционална квалификационна форма. Така се постига 

актуалност на адекватно планираните и реализирани квалификационни дейности. Откликва се на 

новите педагогически изисквания. Обученията са обвързани с професионалното и кариерно 

развитие на педагогическите специалисти в училище. Финансовата осигуреност на 

квалификационната дейност е със средствата за квалификация, съгласно КТД за СПО и почти всяка 

от анализираните години, с изключение на тези, когато обучението е било в ОРЕС се разходва 

между 91% до 96% от планиранис средствата, възлизащи на 1,2 % от утвърдените средства по §1 

„Фонд работна заплата”. 

 

Организирана квалификационна дейност през 2020/2021 г. 
 

1. Вътрешноинституционална квалификационна дейност  2020/2021 г. 
 

Дата на 

провежда

не 

Тема на обучението Квалификационна 

форма (дискусия, 

семинар, тренинг, 

открита практика и 

др.) 

Участниц

и/ целева 

група 

Име на 

провеждащия 

квалификацията 

Брой 

часове 

09.2020 г. 

 

Анализ на НВО и ДЗИ. 

План за повишаване на 

грамотността. Нов 

формат на ДЗИ. 

Дискусия  МО по 

БЕЛ 

Емилия Михайлова; 

Борислава 

Стефанова  

4 

Ковид-19 и училище. 

Мерки за безопасност. 

Лекция  МО нач. 

етап 

 

Надежда  

Керефеина 

2 

Децата като читатели, 

слушатели, зрители и 

потребители. 

Лекция МО нач. 

етап 

Антоанета 

Механджийска 

2 

10.2020 г.  

 

Модулното обучение по 

английски език, изучаван 

като профилиращ 

предмет. Нов формат на 

зрелостните изпити 

Дискусия  МО 

Чужди 

езици 

Златина Тоскова 2 

 

Възможности за 

обучение извън класната 

стая 

Дискусия (практика) МО по 

БЕЛ 

Веселка Терезова;  

Ирина Копаранова  

4 
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Тормозът в кибер среда Лекция МО нач. 

етап 

Магдалина Иванова 2 

How much is that? Дискусия  и открита 

практика 

МО Чужди 

езици 

Людмил Михайлов 3 

Медиите и децата Лекция МО нач. 

етап 

Екатерина Ковачева 2 

Дейности по интереси  

Цветен отпечатък на 

растение 

Открит урок 2 група 

ЦОУД 

Елена Генова 2 

Възможности за 

обучение на учениците 

по професионална 

подготовка в електронна 

среда  

Дискусия МО по 

Професио

нална 

подготовк

а 

 

Йорданка Николова 

Мариана Керефеина 

Емил Адирков 

4 

Как да се справим със 

стреса и емоционалното 

прегаряне в 

образователната среда? 

Тренинг МО по 

математик

а и ИТ 

Александрина 

Ганджулова 

4 

It's going to be a delicious 

week 

Открит урок, 

дискусия и открита 

практика 

МО 

Чужди 

езици 

Марин – Асен 

Коджаиванов 

3 

Анализ на резултатите от 

обучението, ДЗИ, 

олимпиади и състезания 

Дискусия МО по 

ПНЕ 

Силвана Лобутова  2 

Повишаване мотивацията 

на учениците в часовете 

по професионална 

подготовка. Полезни 

практики. 

Дискусия МО по 

Професио

нална 

подготовк

а 

 

Йорданка Николова 

Мариана Керефеина 

Емил Адирков 

2 

Самоподготовка Открит урок 6 група 

ЦОУД 

Милена Велева 2 

11.2020 г. 

 

Събиране и изваждане на 

многоцифрени числа без 

преминаване 

Открита практика IV клас 

 

Магдалина Иванова  1 

Събиране и изваждане на 

многоцифре-ни числа без 

преминаване 

Открита практика по 

математика 

IV клас Магдалина Иванова 2 

Възможности за 

обучение извън класната 

стая 

Дискусия (практика) МО по 

ПНЕ 

Силвана Лобутова 

Силвия Янакиева  

4 

Видове 

триъгълницисспоред 

дължините на страните 

им 

Открита практика по 

математика 

II клас Антоанета 

Механджийска 

2 

Техническа безопасност  

на работното място. 

Дискусия МО по 

Професио

нална 

подготовк

а 

Йорданка Николова 

Мариана Керефеина 

Емил Адирков 

2 

Професии на бъдещето Лекция МО по 

Професио

нална 

подготовк

а 

Йорданка Николова 

Мариана Керефеина 

Емил Адирков 

2 

12.2020 г. 

 

Формиране и мотивация 

на екипи. 

Беседа МО по 

математик

а и ИТ 

Георги Кацарски 4 

 Дискусия  Ресурсен 

учител 

Елза Янева 4 
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 Открит урок МО по 

ОНГОР 

Мария Петрова 4 

Обучение на учениците в 

електронна среда 

Обсъждане на добри 

практики 

МО по 

ПНЕ 

Мария Иванова, 

Силвана Лобутова, 

Силвия Янакиева 

2 

01.2020 г. Обучението по БЕЛ в 

електронна среда 

(електронни ресурси) 

Дискусия  МО по 

БЕЛ 

Ирина Копаранова  

Веселка Терезова  

 

4 

ДИ – Изработване на 

мини килим 

Открит урок 9 група 

ЦОУД 

Ани Малинова 2 

Повишаване на 

познавателния интерес на 

учениците в часовете по 

ПНЕ 

Дискусия МО по 

ПНЕ 

Силвия Янакиева и 

Мария Иванова 

2 

Човешки раси и религии 

в света 

Открит урок МО по 

ОНГОР 

Надя Янкова 4 

Зная кога се пише -н или 

-нн 

Открита практика по 

БЕЛ 

IIIклас Екатерина Ковачева 2 

02.2020 г. Повишаване на 

мотивацията за работа на 

учителите. 

Дискусия МО по 

математик

а и ИТ 

Павлина Стойнева 4 

Империята на 

Александър Македонски 

и Елинистичния свят 

Открит урок МО по 

ОНГОР 

Димитър Балабанов 4 

Българското царство до 

средата на ХХ век 

Открит урок МО 

начални 

учители 

Магдалина Иванова 

Димитър Балабанов 

2 

Мога да изговарям и 

пиша правилно 

прилагателни имена 

Открит урок МО 

начални 

учители 

Магдалина Иванова 

Емилия Михайлова 

2 

Формиране на умения на 

21 век в часовете по ПНЕ 

Дискусия МО по 

ПНЕ 

Силвия Янакиева, 

Силвана Лобутова, 

Мария Иванова 

2 

03.2020 г. 

 

Формиране на умения и 

добродетели чрез 

обучението по БЕЛ 

Дискусия  МО по 

БЕЛ 

Борислава 

Стефанова; 

Емилия Михайлова 

4 

ДИ Открит урок 8 група 

ЦОУД 

Екатерина Попова 2 

Урок по АЕ – Модул 2 в 

XI а клас 

Открит урок, 

дискусия и открита 

практика 

МО 

Чужди 

езици 

Златина Тоскова 3 

Самоподготовка Открит урок 3 група  

ЦОУД 

Екатерина Кацарова 2 

Автономни автомобили Лекция, Дискусия МО по 

Професио

нална 

подготовк

а 

Йорданка Николова 

Мариана Керефеина 

Емил Адирков 

2 

Създаване на учебни 

компании 

Лекция, Дискусия 4 

Проектно базирано 

обучение по природни 

науки. 

Дискусия МО по 

ПНЕ 

Мария Иванова, 

Силвана Лобутова, 

Силвия Янакиева 

2 

Meine Freunde Открит урок МО 

Чужди 

езици 

Надя Младенова 4 

Магията на музикалното 

изкуство  

Открит урок МО 

Музика 

Силвия Ненова 4 

04.2020 г. Самоподготовка – 

Синхронно и асинхронно 

обучение в ОРЕС среда 

Открит урок 1 група 

ЦОУД 

Миглена Филипова 2 



 

                     

               град Самоков /2000/, ул. „Булаир” №2 mail:su_samokov@abv.bg 

тел./деловодство 0884965483, счетоводство 0884063724, директор 0884063753 

4 

 

Just do it Открит урок МО 

Чужди 

езици 

Надя Младенова 2 

ЧП – Хранене на човека Открита практика IV клас 

 

Магдалина Иванова  1 

ДИ – Билките- ключ към 

здравословен начин на 

живот 

Открит урок 5 група 

ЦОУД 

Елка Кацарова 2 

ДИ -  Открит урок 4 група  

ЦОУД 

Дарина Иванова 2 

Междупредмтни връзки в 

обучението по природни 

науки. Комбиниран урок 

по биология, химия и 

физика. 

Открит урок и 

дискусия 

МО по 

ПНЕ 

Мария Иванова, 

Силвана Лобутова, 

Силвия Янакиева 

2 

Урок по АЕ – Tourism 

(Reading) – урок за 

упржнение 

Открита практика и 

дискусия 

МО 

Чужди 

езици 

Даниела Петровска 2 

05.2021 г. Професии открита практика по 

технологии и 

предприемачество 

I клас Надежда Керефеина 2 

Самоподготовка Открит урок 7 група 

ЦОУД 

Валентина 

Чекурова 

2 

Съставяне на Синкуейн в 

урок по БЕЛ 

Открит урок МО 

начални 

учители 

Екатерина Кацарова 1 

Т - тест Открит урок МО ФВС Милена 

Джамбазова 

5 

Психичното здраве и 

зависимостите 

Открит урок, 

дискусия 

Философи

я  

Оля Стринска 4 

Възрожденски 

архитектурен пейзаж  

Открит урок, 

дискусия 

Изобразит

ел-но 

изкуство 

Лалка Чавдарова 4 

Лека атлетика Открит урок МО ФВС Ивана Матина  6 

06.2020 г. Дисциплина чрез 

сътрудничесто 

 

Открита практика МО по 

математик

а и ИТ 

Марияна 

Димитрова 

4 

Разглеждане на план – 

конспект на урок по 

математика на тема 

„Изваждане от 13“ 

Беседа  МО 

начални 

учители 

Миглена Филипова 1 

Разглеждане на План – 

конспект на тема 

„Професии“ 

Дискусия  МО 

начални 

учители 

Надежда Керефеина 1 

Съставяне на Синкуейн в 

урок по БЕЛ в начален 

курс 

Открит урок МО 

начални 

учители 

Екатерина Кацарова 2 

Изработване на 

инструментариум за 

ранно идентифициране 

на ученици в риск от 

преждевременно 

напускане на 

образователната система 

и за диференциран 

подход при определяне 

на потребностите им от 

предоставяне на 

индивидуална подкрепа 

Открит урок МО 

начални 

учители 

Виктория Попова 2 
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2. Извънинституционална квалификационна дейност през 2020/2021 г.  

   
Дата на 

обучението 

Тема на обучението Квалифика

ционна 

форма 

(дискусия, 

семинар, 

тренинг, 

участие в 

конференц

ии и 

форуми  

др.) 

Наименование на 

обучителната 

организация 

Име на 

участника 

Брой 

присъден

и 

кредити 

23-24.09. 

2020 г. 

Образование за устойчиво 

развитие 

Онлайн 

семинар 

Семинара е 

организиран от 

проекта BEACON 

Педагогическ

и 

специалисти 

- 

10.2020 г. Развиване на знания и 

умения за създаване и 

използване на дигитални 

интерактивни материали в 

учебния процес 

Семинар, 

тренинг 
„Орак 

Инженеринг“ 

ЕООД 

Директори и 

педагогическ

и 

специалисти 

2 

Училища за пример: 

„Позитивна култура в 

училище“ 

онлайн Заедно в час Лидерски 

екип 

3 

Обучение на учителите по 

английски език, които ще 

преподават през 2020/2021 

година в 11 и 12 клас 

Банкя  НЦПКПС Учител по АЕ - 

16.10.2020 г. Усъвършества 

не и обогатянане 

професионалните 

компетентности на 

педагогическите 

специалисти за защита на 

децата и учениците от 

пожари, природни 

бедствия, аварии, 

катастрофи и терористични 

заплахи 

Частично 

присъствие 

„MEDICA 

PREVENT“ ЕООД 

Директори и 

педагогическ

и 

специалисти 

1 

11.2020 г. Засилване на дигиталното 

обучение в класната стая 

чрез използване на 

mozaBook 

Присъствен

о 

обучение/ди

станционна 

форма 

„Юнион 

Интерактив“ ООД 

Директори и 

педагогическ

и 

специалисти 

1 

12.2020 Обучение на учителите по 

АЕ, които ще преподават 

по учебна програма за 

профилирана подготовка 

присъствен

о 

МОН – НЦПКПС Педагогическ

и 

специалисти 

- 

Дигитален учител онлайн  Педагогическ

и специалист 

- 

02.2021 г. Методика на 

преподаването по 

спедиция, транспортна и 

складова логистика 

онлайн Учебен център 

НСБС ЕООД 

София 

Педагогическ

и 

специалисти 

- 

 Климатът и аз. Пестим 

енергия в българските 

училища и детска градина 

онлайн НЦПКПС София Педагогическ

и 

специалисти 

- 

03.2021 Работа с картинен тест и 

ситуационен въпросник за 

кариерно ориентиране на 

онлайн Business effect – 

проект „Подкрепа 

за успех 

Педагогическ

и съветник 

- 



 

                     

               град Самоков /2000/, ул. „Булаир” №2 mail:su_samokov@abv.bg 

тел./деловодство 0884965483, счетоводство 0884063724, директор 0884063753 

6 

 

учениците от V, VI и VII 

клас в риск от отпадане от 

образователната среда 

04.2021 Как да направим уроците 

си разбираеми и 

мотивиращи за учениците 

онлайн Уча.се Педагогическ

и 

специалисти 

1 

05.2021 

 

Атестирането на учителите 

и педагогическите 

специалисти 

присъствен

о 

СБУ Директор  - 

Техники за овладяване и 

контрол на 

професионалния стрес 

присъствен

о 

РААБЕ Педагогическ

и 

специалисти 

1 

Диагностика и анализ на 

постиженията и напредъка 

на учениците 

присъствен

о 

РААБЕ Педагогическ

и 

специалисти 

2 

06.2021 Ранно идентифициране на 

учениците в риск 

онлайн Пловдивски 

университет 

„Паисий 

Хилендарски“ 

Педагогическ

и 

специалисти 

1 

Училища за пример: 

„Разпределено лидерство“ 

онлайн Заедно в час Лидерски 

екип 

3 

Основни групи деца със 

СОП в класната стая или 

детска градина 

онлайн РЦПППО – София 

област 

Ресурсен 

учител 

- 

08.2021 Обучение на учителите по 

ИТ за 12 клас 

Банкя  НЦПКПС Педагогическ

и 

специалисти 

1 

Обучение на учители по 

информатика за 12 клас 

Банкя  НЦПКПС Педагогическ

и 

специалисти 

1 

Обучение за учители: 

ръководство за учители, 

преподаващи  6 – 12 клас 

София  Дикон Педагогическ

и специалист 

- 

Обучение на учители по 

КМИТ за 5 клас 

Банкя  НЦПКПС Педагогическ

и специалист 

1 

09.2021 Изграждане на включваща 

среда 

Панагюрищ

е  

Заедно в час Лидерски 

екип 

След 

приключв

а-не на 

целия 

цикъл на 

обучение

то 

Обучение на учители по 

география и икономика 12 

клас - ПП 

Банкя  НЦПКПС Педагогическ

и специалист 

- 

 

 Организирана квалификационна дейност през 2019/2020 

 
След определяне на потребностите от квалификация през учебната 2019/2020 година са 

планирани на базата на заявени желания за участия в обучения множессто квалификации с външни 

организации и обучители и разнообразни форми на вътрешноинституционална квалификация. 

Квалификационните дейности са актуално планирани спрямо новите педагогически изисквания. 

Обученията са обвързани с професионалното и кариерно развитие на педагогическите специалисти 

в СУ „Отец Паисий“ гр. Самоков. 

 През тази учебна година 94% от всички учители са повишили своята квалификация, като 

са участвали в обучения, семинари и курсове, насочени към усъвършенстване на уменията и 

компетентностите им и постигане на по-високо качество и резултати в образователния процес. 
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За извънинституционалната квалификация от началото на учебната година до обявяването на 

дистанционното обучение на 15.03.2020 година са проведени всички квалификации, предвидени в 

плана за квалификация за 2019/2020 г. . В този период са проведени обучения по следните теми и 

със следните обучителните организации: 

 

I. Извънинституционална квалификация през 2019/2020 г. 

 

1.  „Как да развиваме умения на 21 век у учениците”, в което са участвали 20 педагогически 

специалисти от начален, прогимназиален и гимназиален етап, директор и заместиник-директори, 

учители от групите за ЦОУД и педагогическия съветник. Това обучение в майсторски клас с 

присъждане на два квалификационни кредита о е пряко ориентирано към училищния екип, които 

ще разработва иновативната програма на училището по „Умения и добродетели“. Обучителната 

организациия е „Уча.се”; 

2. „Обучение за работа с OneBook” електронен дневник – участвали са всички 

педагогически специалисти; Обучителната организациия е „Нимеро“ 

3. „Безопасност и здраве при работа” са включени 5 представителя на училището. 

Обучителната организациия е ООЗ – СТМ ЕООД – Служба по трудова медицина; 

4. „Компютърно моделиране” – значални учители и специалист по ИКТ. Обучителната 

организациия е РААБЕ; 

5. „Приобщаващо образование”- включен е целият педагоически колектив. Обучителната 

организациия е Съюз на българските учители; 

6.  „Особености при преподаването на деца и ученици от 21 век”. Обучителната 

организациия е  Национален център за повешаване на квалификацията на педагогическите 

специалисти; 

7. „Позитивни поведенчески техники”. Обучителната организациия е Тракийски 

университет - ДИПКУ, гр. Стара Загора; 

8. „Усърдие и устойчивост в класната стая”. Обучителната организациия е Фондация 

„Кузманов”; 

9.  „Развитие на меките умения на педагога. Ефективна и позитивна работа в екип” 

Обучителната организациия е Фондация „Заедно в час”; 

10. „Обучение на учители, преподаващи „История и цивилизация” в Х клас по новата учебна 

програма”. Обучителната организациия е Сдружение „Професионален форум за образованието”; 

11. „Ролята на лидерството за повишаване качеството на учебно – възпитателния процес”. 

Обучителната организациия е Технически университет – София; 

12. „Психология на водача и методи на обучение. Съвременни системи в автомобилите и 

икономично управление. Нормативна уредба и анализ на ПТП”. Обучителната организациия е  

„Бонев груп”. 

За 2019/2021 г. учебна година са придобили степен на ПКС следните специалисти: 

1. Даниела Петровска, Елза Янева, Димитър Балабанов, Александрина Ганджулова - ІV; 

2. Магдалина Иванова, Силвана Лобутова - ІІІ;              3. Екатерина Кацарова – І; 

Двама учители са придобили допълнителна квалификация по магистърска програм по 

специалност „Учител по физическо възпитание и спорт” от НСА „В. Левски” гр. София; 

II. Бътрешноинституционална квалификация през 2019/2020 г. 

 

След констатиране на проявявно силно притеснение от ученици и учители при мониторинг в 

класовете се анализира нуждата от обширна вътрешноинституционалната квалификация чрез 

посешения на открити педагогически практики и уроци, които от една страна да преодолеят 

емоционалното напрежение от притеснението, а от друга да се обмени, сподели и приложи 

наблюдаваната практика, както по този начин се стимулира интереса и активносттта на учениците. 
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Изпълнени  всички планувани теми от педагогическите специалисти. Има проведени работни 

срещи на учители по всички учебни предмети и обсъждане на открити уроци по различни теми и 

предмети. Всички уроци са обстойно конферирани и публично отразени на сайта на училището. 

 

Дата на 

провежда

не 

Тема на 

обучението 

Квалификацион

на форма 

(дискусия, 

семинар, 

тренинг, открита 

практика и др.) 

Участни

ци/ 

целева 

група 

Име на 

провеждащия 

квалификацият

а 

Брой 

часов

е 

09.2019 г. Запознаване с 

измененията в 

уч.програми на 

ІV клас и новия 

формат на 

външно 

изследване 

Лекция  МО – 

Начален 

етап 

Н. Керефеина 2 

Развиване на 

четивна 

грамотност в 

часовете по АЕ 

Беседа Педагоги 

чески 

специалис

ти 

МО - АЕ 8 

Запознаване с 

промените в 

Наредба №8 – 

оценяване 

физическата 

активност на 

децата 

Лекция  МО – 

Начален 

етап 

М. Иванова 2 

Уменията на 21 

век – четивна 

грамотност 

Лекция  МО – 

Начален 

етап 

А. 

Механджийска 

2 

10.2019 г.  

 

Запознаване с 

новите 

изисквания от 

учебната 

документация 

Семинар Педагоги 

чески 

специалис

ти по 

математи

ка и ИТ 

МО – 

математика, ИТ 

4 

Организация на 

данните. Файлове 

и папки 

Открит урок МО 

Математи

ка и ИТ 

Д. Христова  2 

Електронен 

дневник 

Беседа  МО – 

Начален 

етап 

Ек. Ковачева 2 

Годишно 

тематично 

планиране и 

ефективно 

провеждане на 

дейностите по 

интереси в 

Дискусия/ 

споделяне на опит 

МО ЦДО Т. Копаранова  4 
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ГЦДО. 

Електронен 

дневник и 

учителско 

портфолио 

Начини за 

справяне с 

агресията в 

училище 

Беседа/ 

практическо 

занятие 

МО – 

Начален 

етап 

Ек. Кацарова 2 

11.2019 г. 

 

Възможности за 

използване на 

електронната 

платформа на 

БАН в 

обучението по 

БЕЛ 

Семинар, тренинг Педагоги 

чески 

специалис

ти 

И. Копаранова 4 

Иновативни 

методи в 

математиката 

Беседа  Педагоги 

чески 

специалис

ти по 

математи

ка 

В. Тодорова  4 

Вмъкване на 

специални знаци 

и символи в 

текстов документ 

Открит урок Педагоги 

чески 

специалис

ти по 

математи

ка 

Ал. Ганджулова  2 

Формули за 

съкратено 

умножение - 

упражнение 

Открит урок МО - 

математи

ка 

Е. Конакчийска  2 

Финансови 

източници на 

предприятието 

Открит урок МО – 

специалн

и 

предмети 

Й. Николова  2 

Овчарчето и 

вълкът  

Открит урок по 

БЕЛ 

МО – 

Начален 

етап 

Ек. Кацарова  2 

Музикално – 

сценични 

жанрове. Опера  

Беседа, учебна 

дискусия 

Педагоги

чески 

специалис

ти 

С. Ненова  2 

Видове и 

жанрове в 

изящните 

изкуства. 

Портрет  

Беседа/ практика Педагоги

чески 

специалис

ти 

Л. Чавдарова  2 

Отрицателни 

местоимения 

Открит урок МО - БЕЛ В. Терезова  2 



 

                     

               град Самоков /2000/, ул. „Булаир” №2 mail:su_samokov@abv.bg 

тел./деловодство 0884965483, счетоводство 0884063724, директор 0884063753 

10 

 

Изработване на 

снежинки от 

хартия 

Открит урок МО – 

Начален 

етап 

М. Филипова  2 

Звукови промени 

в думата 

Открит урок МО - БЕЛ И. Копаранова  2 

Практическо 

приложение на 

числовите 

редици 

Открит урок МО - 

математи

ка 

В. Тодорова  2 

Място и роля на 

дигиталните 

технологии в 

обучението на 

учениците в 

начален етап 

Беседа  МО – 

Начален 

етап 

М. Филипова 2 

01.2020 г. Писане на малка 

ръкописна буква 

б 

Открит урок МО – 

Начален 

етап 

А. 

Механджийска  

2 

02.2020 г. Външни изслед-

вания на 

учениците в VІІ 

клас 

Лекция МО -

математи

ка 

Е. Конакчийска 4 

Bulgaria: 

Geography and 

Tourism 

Открит урок МО - АЕ Д. Петровска  2 

Дъга от кръгове Открит урок МО – 

Начален 

етап 

Е. Генова  2 

Място и роля на 

играта в УВП 

Тренинг  МО – 

Начален 

етап 

Е. Генова 2 

 

Анализът на квалификационната дейност през 2019/2020 показа слените: 

Силни страни: предварително планирани и конкретно посочени теми от учителите за квалификации; 

масово участие; обогатяване на професионалните компетенции ; положително влияние на 

резултатите от обученията върху цялостната дейност на училището; участие в различни проекти и 

висока мотивация за работа в различни среди; подобрена екипна работа; обмяна на добри практики 

в и между методичните обединения. 

Слаби страни: забелязват се затруднения при провеждането на квалификационните дейности, когато 

обученията са в учебно време, в която някои от желаещите да посетят даден открит урок имат 

преподавателска заетост. Този проблем отчасти е решен чрез заместване на отсъстващи учител 

поради служебен ангажимент за квалификация, свързана с изпълняваната длъжност. 

По Програма „Училища за пример” от фондация „Заедно в час“ е спечелена стипендия  за 

квалификация през месец август 2020 г. на стойност 5000 лв, от които 50 % са от фондация „Заедно 

в час”. Осигурените средства не са разходвани поради on-line формата на проведените курсове 

„Лидерство в училище“ и курс „Училищна култура“ 
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Организирана квалификационна дейност през 2018/2019 г. 
 

I. Реализирана вътрешноинституционална квалификационна дейност 2018/2019 г. 
 

ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

Период на 

провеждане 

Тема на 

обучението 

Форма Участници/ 

Целева група 

Ръководител/ 

отговорник за 

провежданата 

квалификацио

нна  

форма 

Брой  

часове 

септември Нови наредби и 

новите теми по 

БДП 

лекция МО – начален 

етап 

Е. Ковачева  2 

Анализ на 

резултатите от 

НВО и ДЗИ по 

БЕЛ и мерки за 

преодоляване на 

слабостите 

Отчет/ 

дискусия 

МО - БЕЛ Е. Михайлова  2 

октомври Добродетелите – 

уроци на сърцето 

семинар Директори, 

педагогически 

специалисти 

Л. Минкова;  

Р. Гамалова 

2 

Управление на 

дисциплината в 

класната стая 

дискусия МО МИИТ В. Тодорова  3 

Развитие на 

умения на 21 век 

– четивна 

грамотност 

лекция МО – начален 

етап 

А. 

Механджийска  

2 

Обсъждане и 

участие в проект 

„Най-големия 

урок“ 

дискусия МО – начален 

етап 

А. 

Механджийска  

2 

Мост между 

действията за 

климата на 

местно и 

европейско ниво 

– „Пестене на 

енергия в 

училище“ 

Лекция / 

беседа / 

демонстрация 

Педагогически 

специалисти 

М. Иванова  1 

Междупредметни 

връзки в процеса 

на обучение по 

математика и 

информатика 

Семинар/ 

дискусия 

МО МИИТ Ал. 

Ганджулова  

4 
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Разработване и 

участие в проект 

„По-здрави деца“ 

дискусия МО – начален 

етап 

М. Иванова 2 

Повишаване на 

мотивацията за 

учене 

дискусия МО - МИИТ М. Димитрова  3 

Обсъждане и 

подаване на 

заявления за  

участие в проект 

„Занимания по 

интереси“ 

дискусия МО – начален 

етап 

МО – начален 

етап 

2 

януари Развитие на 

умения на XXI 

век 

семинар Директори, 

педагогически 

специалисти 

Ал. Марковски 2 

февруари Работа с 

електронен 

дневник 

семинар Директори, 

педагогически 

специалисти 

С. Будинова 2 

март Емоционално 

прегаряне при 

учителите 

 

семинар Директори, 

педагогически 

специалисти 

Н. Чалъкова 2 

Развитие на 

уменията на 21 

век – четивна 

грамотност 

дискусия МО - ЦДО Т. Копаранова  4 

Формиране на 

четивна 

грамотност у 

учениците 

Семинар/ 

дискусия 

МО - МИИТ Е. Конакчийска  4 

Разработване на 

проект 

„Подкрепа на 

целодневното 

обучение“ 

дискусия Педагогически 

специалисти 

Е. Ковачева  2 

Магията на 

жената в 

творчеството на 

Йовков – 12 клас 

Открит урок МО - БЕЛ Б. Стефанова  3 

май Споделяне на 

методически 

похвати за работа 

с интерактивна 

дъска 

семинар Директори, 

педагогически 

специалисти 

М. Иванова 2 

юни Обучение за 

работа с 

училищен 

асистент 

„OneBook„ 

семинар Директори, 

педагогически 

специалисти 

Л. Минкова  3 
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II. Извънинституционална квалификация през 2018/2019 г. 

 

Извънинституционална квалификация 

Перио

д 

на   

провеж

дане 

Място 

на 

провежд

ане 

Обучител

на 

Организа

-ция/ 

Обучител 

Тема на обучението Целева 

група 

 

Брой 

участ

ници 

Брой 

кред

ити 

09.2018 РУО – 

София –

регион 

Експерти 

РУО – 

София –

регион 

Експерти 

Работно септемврийско 

съвещание на тема за 

представяне на анализ на 

резултатите от дейностите за 

учебната 2017-2018 година и 

методически указания за 

учебната 2018-2019 година 

Директор

педагоги-

чески 

специали

сти – по 

предмети 

45 0 

11.2018 СУ 

„Отец 

Паисий” 

ЦПО към 

„Европей

ски 

алианс по 

образован

ие” ООД 

Управление на времето и 

стреса 

Директор

и 

педагоги-

чески 

специали

сти 

47 1 

12.2018 СУ 

„Отец 

Паисий” 

Център 

„Интерак

тивно 

обучение” 

Училища за родители Директор

и 

педагоги-

чески 

спец. 

47 1 

02.2019 СУ 

„Отец 

Паисий” 

РУО –

София –

регион 

Старши 

експерти 

ОМДК 

 

Обмен на добри практики и 

популяризиране на опита на 

иновативните училища 

Директор  10 0 

03.2019 СУ 

„Отец 

Паисий” 

РААБЕ Ефективни техники за 

комуникация и работа с 

родителите. Взаимодействие 

семейство-образователна 

институция 

Директор

и 

педагоги-

чески 

специал. 

47 1 

04.2019 СУ 

„Отец 

Паисий” 

РААБЕ Формиране на умения за 

активно учене. Развиване на 

критичното и 

конструктивното мислене у 

учениците 1-12 клас 

Директор

и 

педагоги-

чески 

специал. 

47 1 

 

Организирана квалификационна дейност през 2017/2018 г. 
 

I. Реализирана вътрешноинституционална квалификационна дейност 2017/2018 г. 
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ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

Период на 

провеждане 

Тема на 

обучението 

Форма Участници/ 

Целева 

група 

Ръководител/ 

отговорник за 

провежданата 

квалификационна  

форма 

Брой  

часове 

Септември 

2017 г. 

Запознаване с 

новите учебни 

програми във II, VI 

и VIII клас. 

Изисквания при 

изготвяне на 

тестови материали 

за изпити съгласно 

Наребда 

11/01.09.2016 г. за 

оценяване на 

резултатите от 

обучението на 

учениците 

Семинар/ 

дискусия 

Директори 

и учители 

Сл. Будинова  3 

Октомври 

2017 г. 

Jumpido – 

съвременният 

помощник на 

началните учители 

Семинар/ 

дискусия 

МО – ЦДО 

и начален 

етап 

Д. Христова  2 

Ноември 

2017 г. 

Образователна 

платформа Уча.се – 

част от 

обучителните 

практики 

Семинар/ 

дискусия 

Директори 

и учители 

Е. Конакчийска  1 

Родителят – 

партньор на 

учителя 

Семинар/ 

дискусия 

МО - БЕЛ Е. Михайлова  2 

Декември 

2017 г. 

Контрол и оценка 

на постиженията по 

природни науки и 

екология 

Семинар/ 

дискусия 

МО - ПНЕ С. Янакиева  2 

Януари 

2018 г. 

Кабинетна система, 

като условие за 

повишаване на 

качеството на 

образованието 

дискусия Директори 

и учители 

Л. Минкова  3 

Февруари 

2018 г. 

Експериментална 

дейност в 

обучението по 

природни науки 

Семинар/ 

дискусия 

МО - ПНЕ С. Лобутова  2 

Март 2018 

г. 

Електронна 

платформа на БАН 

и преподаването на 

Семинар/ 

дискусия 

МО - БЕЛ Е. Михайлова  2 
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книжовен език и 

диалекти 

Платформа 

QUIZLET.COM 

Семинар/ 

дискусия 

МО - ЧЕ А. Марковски  3 

С увереност срещу 

конфликтите в 

училище 

Семинар/ 

дискусия 

МО - 

ОНГОР 

О. Георгиева  3 

Магията Енвижън Семинар/ 

дискусия 

МО – 

начален 

етап 

М. Иванова  2 

Учителско 

портфолио – 

философия, 

технология, 

практически 

проекции 

Семинар/ 

дискусия 

МО - 

МИИТ 

Е. Конакчийска  3 

Април 2018 

г. 

Колкото повече, 

толкова повече 

Семинар/ 

тренинг 

Учители - 

40 

Л. Минкова,          

Р. Гамалова  

4 

 

II. Реализирана извънинституционална квалификационна дейност 2017/2018 г. 

 

ИЗВЪНИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

Период 

на   

провеж-

дане 

Място 

на 

провеж

дане 

Обучителна 

организация/ 

Обучител 

Тема на обучението Целева 

група 

 

Брой 

Учас

тни-

ци 

Брой 

креди

ти 

09.2017 

 

РУО – 

София 

регион 

Експерти 

РУО 

Работно септемврийско 

съвещание на тема за 

представяне на анализ на 

резултатите от дейностите 

за учебната 2016-2017 

година и методически 

указания за учебната 2017-

2018 година 

Директо

ри на 

училища 

1 - 

Гр. 

Костене

ц  

ЦПО към 

„Европейски 

алианс по 

образование” 

ООД 

„Екипна работа между 

учители, ученици и 

родители” 

Директо

ри и 

учители 

40 1 

10.2017  РУО – 

София 

регион 

Експерти по 

компетентност 

Работни съвещания с 

експерти по предметни 

области на тема: 

„Анализ на резултатите от 

дейностите за учебната 

2016-2017 година и 

методически указания за 

учебната 2017-2018 година” 

Педагог

ически 

специал

исти 

7 - 
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02.2018  

 

Гр. 

Самоков  

Институт за 

човешки 

ресурси 

Агресия в училищна 

възраст. Методи за 

корекция на агресивното 

поведение 

Педагог

ически 

специал

исти 

10 1 

Гр. 

Самоков  

РААБЕ Формиране на умения за 

четене с разбиране у 

учениците в 1 – 4 клас 

Педагог

ически 

специал

исти 

6 1 

04.2018 Гр. 

Самоков 

Сдружение 

образование 

без граници – 

БГ 2012 

Office 365 Педагог

ически 

специал

исти 

15 1 

 

 

 

ЛИЛЯНА МИНКОВА 

Директор на СУ „Отец Паисий” 

гр. Самоков 

 


