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Kачеството на образованието е от съществено значение за устойчивия растеж на Република България.Училищното образование 

продължава да догонва обществените очаквания за качество, гъвкавост на възможности за учене, придобиване на ключови 

компетентности  и умения за самостоятелно и критично мислене, практически умения, чрез които самостоятелно и уверено да се 

посрещат и разрешават различни предизвикателства в реални житейски ситуации. Решаващо условие за качествено образование са 

подготвеността на педагогическите кадри, тяхното обучение и квалификация, както и свързаните с това политики, съответстващи на 

динамично променящите се социални и икономически условия. Освен чрез Националната програма „Развитие на педагогическите 

специалисти“ и с други средства в рамките на бюджета на МОН, квалификацията на педагогическите кадри се осъществява и със средства 

на Програмата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм +”.  

Създаване на т.нар. „Атестационна карта” на учителя, която държи сметка не само на образованието и стажа  му, но и на участието му в 

квалификационни форми на обучение в брой часове за периода на атестиране, приравнени в квалификационни кредити е пътят към 

повишаване качеството на учебно-възпитателната работа. Задължителната вътрешноинституционална квалификация е важен елемент от 

поддържането на педагогическата правоспособност и професионална компетентност. Важна задача на всеки учител е да оценява 

собственото си професионално развитие, да преценява необходимостта от повишаване на квалификацията си и участва в обучения под 

различни квалификационни форми, свързани с целите на институцията и/или професионалната му област, да инициира и представя добри 

и иновативни практики и споделя наученото с колегите си - мултиплициране на опита.  

Кариерното развитие според ЗПУО е процес на усъвършенстване на компетентности при последователно заемане на учителски 

длъжности или при придобиване на степени с цел повишаване качеството и ефективността на образованието. Системата от 

квалификационни кредити се определя с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на педагогическите 

специалисти. За задължителната квалификация всеки педагогически специалист е длъжен за атестационния период от 4 години да 

премине 48 академични часа през одобрени програми за повишаване на квалификацията във външни институции (чл. 47, т. 1), за да 

придобие необходимия минимум от 3 (три) квалификационни кредита и отделно още 16 академични часа на година в училището, където 

работи. Постигнатите компетентности при квалификационната дейност се отразяват в професионалното портфолио на педагогическия 

специалист. То включва разработени материали, които доказват активното му участие в реализирането на политиката на училището, 
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професионалните му изяви, професионалното му усъвършенстване и кариерното му израстване, както и постигнатите резултати с децата 

и учениците. Професионалното портфолио подпомага атестирането и самооценяването на педагогическия специалист. 

С оглед на актуалните нормативни документи, в съответствие с приоритетите, определени в стратегията за развитие на училището, 

педагогическият колектив на ЧОУ „ДЕМОКРАТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ ВАРНА“ си поставя следните основни цели и задачи: 

 

Цели, основни задачи и приоритети в квалификационната дейност на педагогическите специалисти в  ЧОУ 

„ДЕМОКРАТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ ВАРНА“ през учебната 2020 / 2021 година 

 

І. Цели  

1. Създаване на условия за мотивиране, насърчаване и подкрепа за професионално усъвършенстване на педагогическите 

специалисти. 

2. Подкрепа на професионалното и кариерно развитие на младите кадри  в училище и стремеж за задържането им на работното 

място. 

3. Чрез трансфeриране на опит да се формират професионални педагогически общности с цел популяризиране на иновативни 

практики в училище. 

4. Усъвършенстване на професионалните умения, промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности в съответствие с 

динамиката на общественото развитие и образователни изисквания. 

5. Да се заложи на мобилността и гъвкавостта като се насърчават педагогическите специалисти за учене, взаимстване на добри 

практики и продължаваща квалификация през целия живот. 
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6. Повишаване мотивацията за учене на децата и учениците и постигане на положителни и трайни промени при овладяване на 

ключови знания, умения и навици с оглед на практическите им компетентности. 

ІІ. Основни задачи 

Създаване на условия за обмен и популяризиране на иновативни  педагогически практики, подпомагане на новопостъпилите и 

младите учители за встъпване в професията - наставничество. 

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

педагогически опит - посещение на открити уроци, семинари и курсове в училище и извън него; посещение на часове на колеги от 

училища в страната и чужбина, мултиплициране на придобития опит. 

Усъвършенстване и обогатяване на компетентностите (знания, умения и отношение) на всеки учител за активно подпомагане на 

децата и учениците при организиране и разнообразяване на училищния живот извън сферата на обучението, с цел  формиране на 

умения за работа в различна житейска среда, на толерантност и съпричастност при работа в екип, иниацитивност и предприемачество 

в дейностите по проекти. 

Създаване на условия за делова и творческа  атмосфера на гласност и откритост,  обсъждане на постигнатите успехи и неуспехи, 

изпитаните трудности и проблеми в УВР, пътища за разрешаването им. 

Усъвършенстване на организацията и методиката на преподаване и стимулиране на професионалните изяви на учителите - 

иновативни, комуникативни и технологично грамотни учители. 

Формиране на знания и умения у учителите за въвеждане и прилагане в образователния процес на иновационни технологии и 

интерактивни методи и средства. 
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Готовност на педагозите да отговорят на изискванията за индивидуалните потребности и интереси на учениците, за работа с даровити 

деца и такива със СОП, с оглед на Наредбата за приобщаващо образование. 

Създаване на мотивация за постигане на високи успехи в представянето на учениците ни в олимпиади, състезания и конкурси на 

регионално, общинско, републиканско и международно ниво. 

Създаване на трайни интереси и мотиви за учебна дейност у децата и учениците чрез разнообразни форми за проверка и оценка на 

знанията в съответствие с ДОС, за успешно усвояване на учебното съдържание  по изучаваните предмети и развиване на уменията 

им с практическа насоченост. 

Разработване на  механизъм за провеждане на квалификационна дейност в училището, чийто план е неразделна част от годишния 

план за учебната година . Към него да се добавят и планове за личностно развитие на педагогическите специалисти. 

Приоритети: 

           1. Насърчаване и подкрепа на професионалното развитие на  педагогическите  специалисти и усъвършенстване на ключовите 

им компетентности  според професионалната им квалификация. 

 2. Повишаване качеството и ефективността на предучилищното и училищно образование, отговарящо на потребностите и 

индивидуалните способности както на децата и учениците, така и на учителите, в съответствие с новите изисквания за качествено 

образование на децата и учениците. 

 3. Повишаване на научната, педагогическата и методическа подготовка и създаване на мотивация за саморазвитие и 

самоусъвършенстване на учителите и другите педагогически специалисти. 

 4. Подкрепяне на кариерното развитие и усъвършенстване на професионалните умения. 
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Основни принципи: 

         1. Адекватност и  актуалност на квалификационните дейности. 

         2. Обвързаност на обучението с професионалното и кариерно развитие. 

         3. Осигуряване на равен достъп до обучение на педагогическите специалисти  в зависимост от заеманата длъжност. 

III. Дейности за изпълнение на основните цели и задачи: 

Вътрешноучилищна квалификационна дейност Извънучилищна квалификационна дейност 

Форма 

(семинар, 

тренинг и 

др.) 

Тема  Време на 

провежд

ане 

Целева 

група 

(брой) 

Форма 

(семинар, 

тренинг и 

др.) 

Органи 

затор  

Тема Време на 

провежд

ане 

Целева 

група 

(брой) 

Финан 

сиране  

инструктаж 1.Въвеждаща 

квалификация за 

новоназначени 

учители – 

"Адаптиране в 

образователната 

среда, методическо и 

организационно 

подпомагане, 

тематични 

разпределения." 

септемвр

и 

 

Новоназначен

и 

и млади 

учители 

 

 

курс ТУ Варна Иновативни подходи 

в обучението на деца 

и ученици по 

безопасност на 

движението по 

пътищата 

целогоди

шно  

педагог. 

специалис

ти 

(2) 

ЧОУ“ДЕМОКРАТ

ИЧНО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ВАРНА“ 
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тренинг  2.Екипът като 

общност със 

споделени  ценности 

и визия. 

октомври педагог. 

специалисти 

(4) 

ежеседмични 

тренинги  

 Обучение на учители 

в използването на 

платформите с 

отворен достъп: 

gsuite.google.com 

classroom.google.com 

по 

договарян

е 

 

педагог. 

специалис

ти 

(4) 

ЧОУ“ДЕМОКРАТ

ИЧНО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ВАРНА“ 

семинар 3. Моделът на 

демократичното 

образование – 

парадигма, 

концепция, основни 

вярвания. 

октомври новоназначени 

и млади 

учители 

(2) 

 

инструктаж  Формиращо 

оценяване в процеса 

на училищното 

обучение. Форми, 

методи и 

инструментариум 

По 

догоарян

е 

педагог. 

специалис

ти 

 

за сметка на 

обучаемия 

 

тренинг 4.Емоциите и 

връзката им с 

образователния 

процес. 

ноември    Развиване на умения 

за автономно учене 

чрез работа по 

проекти 

  ЧОУ“ДЕМОКРАТ

ИЧНО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ВАРНА 

тренинг 6.Как учителят 

може да влияе 

върху мотивацията 

в учебния процес.  

януари   ТУ Варна Система за контрол 

и оценка на 

професионалната 

дейност на 

учителите в процеса 

на обучение 

По 

договаря

не 

директор ЧОУ“ДЕМОКРАТ

ИЧНО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ВАРНА 

тренинг 7. Ролята на 

нагласите и 

очакванията на 

февруари учители (2)       
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учителя и как те 

влияят върху 

резултатите на 

учениците. 
тренинг 8.Разрешаване на 

конфликти и 

проблеми. 

Конфликтът като 

възможност за 

растеж. 

март        

тренинг 9.Как най - 

успешно да си 

партнираме с 

родителите, 

разпознаване и 

справяне със 

съпротиви, активно 

слушане, емпатия.  

Даване на обратна 

връзка. 

април педагог. 

специалисти 

 (3) 

      

тренинг 10.Менторството в 

училище. Цели, 

ролята на ментора, 

умения за 

менторство. 

май учители от 

НО 

(1) 
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тренинг 11.Психологически 

аспекти на 

оценяването. 

Съвременен поглед 

върху поощренията 

и санкциите. Как да 

използваме 

поощрения, без да 

навредим.  

юни учители   

(2) 
      

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ НАПРАВЛЕНИЯ, ЧРЕЗ КОИТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА КВАЛИФИКАЦИЯТА: 

1.Тематични педагогически съвети: 

 Методи и подходи за придобиване на компетентности у децата и учениците. 

 Преход от знания към компетентности. 

 Креативност в образованието. Развитие на компетентности чрез творчество. 

2. Повишаване професионалните компетентности на педагогическите кадри в: 

 Екипна работа; 

 Подобряване на професионалните умения; 

 Обобщаване и разпространение на опит. 

Заложени средства за квалификация в бюджета на училището  – до 600 лв 

 

Контрол по изпълнението на плана: 

Директорът възлага контрола на изпълнение на плана за квалификационна дейност, както следва: 
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 В частта вътрешноинституционална квалификация – на комисията по КД. Проведения контрол Председателят на Комисията 

по КД описва в годишния си доклад пред ПС след края на учебното време на учебната година. Регулярно докладва пред ПС 

за осъществени квалификационни дейности, резултати и приоритетите за вътрешна квалификация. 

 В частта външна  квалификация –  Директорът съвместно с Управителя на „ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 

ДЕМОКРАТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ ВАРНА“ ЕООД. 

 В частта финансиране на квалификацията – Собственикът на основното училище -  „ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 

ДЕМОКРАТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ ВАРНА“ ЕООД. 

 

Правила за участие на педагогическите специалисти в квалификационната дейност: 

1. Педагогическият съвет избира Комисия по квалификационната дейност /ККД/. Решенията на ККД се съгласуват с Директора на 

училището. 

2. Квалификационната дейност на педагогическите специалисти на институционално равнище се осъществява по План за 

квалификационната  дейност    на училището, който се изготвя в началото на всяка учебна година от Комисията по КД и се приема 

на заседание на ПС. 

3. Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти има за цел:  

 да осигури съответствие между социалната практика, образователната система и равнището на професионалната 

компетентност на педагогическите специалисти;  

 да дава възможност за задоволяване на професионалните интереси на педагогическите специалисти и за тяхното 

професионално развитие. 

4. Квалификационната дейност на регионално и национално равнище се реализира със съдействието на университети, квалификационни 

институции и центрове за продължаващо обучение. 




