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ДРУГИ ФОРМИ НА ВЪТРЕШНО КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

В СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ ГР. САМОКОВ 

Успешен път и иновативна практика за СУ „Отец Паисий“ гр. Самоков по посока на 

оптимизиране на вътрешноквалификационните форми на училището е функционирането на 

система от ПУО - Професионални учебни общности, която започна още през учебните 

2017/2018 г. и 2018/2019 г., когато училището бе част от международната мрежата на училищата 

в проект FIERST - From Inclusive Education to Real Scale Transfer (FIERST) № 592133-EPP-1-2017-

1-BG-EPPKA3-IPI-SOC-IN  

Фокус е работа за развиване на 

професионална учебна общност сред 

учителите в училище и за развиване на 

умения на 21 век в учениците.  

 

Системата от ПУО - 

Професионални учебни общности през 

2020-2021 г. се разви до 

функционирането на четири учещи 

общности: 

- ПУО „Лидерски екип“ , чиито 

лидер е Директорът на училището Л. Минкова; 

- ПУО „Иновативни учители“ – преподаващите иновативния учебен предмет „Умения и 

добродетели“ 

- ПУО „Умения на 21“ 

- ПУО „VII клас”  

Всяка ПУО има своя вътрешна организационна структура, цели и палнирани заседания и 

дейности, като отделните ПУО взаимно се подпомагат.  

От началото на 2021/2022 г. стартираха дейността си две нови ПУО. Това са ПУО „STEM“ 

и ПУО „Добродетели“. Поради изпълнение на своите цели през учебната 2020/2021 г. едно от 

действащите ПУО, това за успешен ДПП „VII клас” прекрати своята дейност.  

ПУО (професионална учебна общност) – „ПУО STEM“. В тази ПУО се включиха 

учителите на училището по ПНЕ, математика и ИТ. Това сложи силен отпечатък върху 

дигиталните планове на училището и повлия изключително успешно за личностното развитие и 

осбено на дигиталната компетентност на участниците по STEM темата. В резултат обучените 

специалисти реализираха вътрешни институционална квалификация за споделяне на ресурси и 

идеи за реализиране на дигиталния напредък на училището. 

https://ivanov.cmail20.com/t/d-l-btkuykl-etytljtx-r/
https://ivanov.cmail20.com/t/d-l-btkuykl-etytljtx-r/
http://classroomtech.bg/wp-content/uploads/2016/01/makey-makey-is-nerd-awesome.jpg


 

     гр. Самоков /2000/, ул. „Булаир” № 2, тел./ директор 0884063753/0893615096,        

деловодство  0884965483, счетоводство 0884063724, e-mail: su_samokov@abv.bg 

2 
 

  Целта на дейността на тази общност е да се повиши квалификацията на педагогически 

специалисти за прилагане на STEM концепцията в образованието, която е ключова за формиране 

на интерес към точните науки, развиване на математическо и инженерно мислене, и формиране 

на логическо, алгоритмично, аналитично и критично мислене – качества, необходими за успешна 

реализация на ученика в живота. 
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     Още от 2019/2020 г. започна непрекъснатото самообучение и обменяне на обучителни 

клипове за използване на MS Teams образователната платформа. Както тогава, така и през 

изминалата 2020/2021 г. всички часове от ООП, разширената и факултативна подготовка, 

часовете от индивидуалната и комбинираната форми на обучение, проектните дейности и 

дейностите за занимания по интереси се реализират чрез нея във всички класове на училището 

от I дo XII клас. Включително  и за някои ученици със СОП, чието здравословно и когнитивно 

развитие позволява това се оказва допълнителна подкрепа в съответни виртуални екипи на MS 

Teams. А там, където това не е целесъобразно се ползват възможностите на други приложения в 

социалните мрежи. Всяка година се администрират, подпомагат и мониторират средно между 

280 и 300 виртуални екипа тази платформа. 

   

В рамките на екипа за провеждане на Педагогически съвети в MS Teams, също са 

провеждани множество беседи и дискусии след гледане на клипове и казуси по теми като 

„Управление на конфлики в екипите“,  „Благополучието на учениците и учителите“, „Училищна 

култура“, „Компетентностен подход“ и други актуални теми. 

За вътрешно институционалната квалификация голям технологичен принос бе 

оборудвнето с мобилен интерактивен дисплей  по НП „Образование за утрешния ден“ по „НОИР" 

Съфинансирането от училището на мобилна стойка и web камера създаде възможности за 

вътрешно институционално обучение   по различни теми в присъствена, on – line и комбинирана 

среда за квалификация. По този начин са проведени множесто срещи на МО, web бинари и 

вътрепни квалификации за професионалното прегаряне. Той се използва по различни поводи на 

педагогически и обществени  съвети, на родителски срещи, за интерактивни образователни 

игри с групи по проекти, класни или извънкласни дейности и особено за видеоконферентни 

връзки и вътрешно институционална квалификация. 
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