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УТВЪРЖДАВАМ: 

 

НЕВЕНА АРАБАДЖИЕВА 

ДИРЕКТОР НА ПГРТО – ПЛЕВЕН 

 

 

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 

ВПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ 

ПО РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТЪРГОВИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ  -  ПЛЕВЕН 

УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА 

 

 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Комисия за квалификационната дейност в ПГРТО – Плевен: 

Председател: Татяна Дичева   - ст.учител, общообразователен предмет 

Членове: Мариана Димитрова  - ст.учител, председател МО на педагогическите  

                                                               специалисти по общообразователна одготовка 

             Биляна Иванова   - ст. учител, председател МО на класните ръководители 

  Татяна Михайлова   -ст. учител, председател МО на педагогическите 

                                                              специалисти по професионална подготовка 

 

2. Методически обединения в ПГРТО – Плевен през учебната 2021//2022 година:  

- на педагогическите специалисти по общообразователна подготовка;    

- на класните ръководители; 

- на педагогическите специалисти по професионална подготовка  

  

3. Настоящият План за квалификационна дейност е приет на заседание на Педагогическиясъвет 

с протокол № 15/10.09.2021 г. и Утвърден със Заповед № РД-586/14.09.2021 година на 

директора на ПГРТО- Плевен 

  

 ЕТАПИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ:  

 

1. Проучване на потребности от обучение и квалификация. 

2. Определяне на приоритетите за обучение и квалификация. 

3. Планиране на обучението. 

4. Финансово осигуряване на обучението. 

5. Организиране и провеждане на обучението. 

6. Анализ и оценка на ефективността от обучението. 

 

 

 

 

 



 ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ КВАЛИФИКАЦИЯ НА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 

1. Дефицити на квалификационната дейност:  

1.1. усъвършенстване на уменията за комуникация за установяване на рационални и 

емоционални отношения с отделните ученици и в деловите отношения между 

заинтересованите страни; 

1.2. интегративно практическо обучение в партньорство с бизнеса; 

1.3. диференциране на учебния материал според нивото на възприемчивост от учениците; 

1.4. използването на иновативни методи и форми за ефективна и ефикасна диагностика на 

знанията и уменията на учениците; 

1.5. Изграждане, развиване и непрекъснато усъвършенстване на умения за работа в 

електронна среда и обучение от разстояяние и мотивиране на учениците за използване на 

електронни платформи за обучение и самоподготовка. 

 

2. Приоритети за квалификация: 

2.1. да се осигури съответствие между добрата социалната практика, потребностите на 

образователната система и равнището на професионална компетентност на 

педагогическите специалистив ПГРТО - Плевен; 

2.2. да се осигури възможност за актуализация на научната и методическа компетентност 

на педагогическите специалисти и за тяхното кариерно развитие в ПГРТО - Плевен; 

2.3. да се обнови и обогати професионалната компетентност на педагогическите 

специалисти за ефективно изпълнение на възложената работа, включително и усвояването 

на нови методи и техники на обучение, на подкрепа и консултиране на учениците; 

 

3. Задачи: 

3.1.Създаване на система за квалификационна дейност в училище, чийто план е 

неразделна част от годишния план на училището.Към него са приложени плановете на 

методическите обединения. 

3.2. Осигуряване на финансиране - инструмент за гарантиране на ефективността и 

качеството на образованието и обучението посредством споделената и балансирана 

отговорност между държавата, работодателите и учещите. 

3.3. Създаване на механизми за взаимодействие и обмяна на информация и добри 

практики между всички участници в образователно-възпитателния процес. 

3.4. Развитие на ефективна система за учене през целия живот, отговаряща на различните 

потребности на учещите, и създаване на разнообразни възможности за формално, 

неформално и самостоятелно учене, съответстващи на потребностите на пазара на труда. 

 

4. Целеви групи: 

 4.1. Педагогически специалисти по общообразователна и професионална 

подготовка 

 4.2. Класни ръководители 

 4.3. Председатели и членове на постоянни училищни комисии 

 4.4. Административно ръководство 

 

5. Основни принципи: 

 5.1. Нормативно установени и споделени ясни правила – гарантиращи доверие и 

уважение между участниците; 

 5.2. Осигуряване на учителите на достъп до информация, необходима за дейността 

им; 



 5.3. Сътрудничество в предметните групи, методическите обединения и между тях 

за постигане на стратегически цели знания, умения и компетентности; 

 5.4. Надеждна подкрепа на учителите за постигане на високи учебни резултати и 

хармонично личностно и професионално израстване; 

 5.5. Ефективност и  ефикасност в планирането на индивидуалното професионално 

развитие; 

 5.6. Поддържане на актуални научни знания по специалността; 

 

 МЕТОДИЧЕСКИ  ТЕМИ  НА НИВО ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ: 

1. Интерактивни методи на преподаване и оценяване работата на учениците 

2. Усъвършенстване на умения за работа в електронна среда и обучение от 

разстояние 

3.  Атестиране на педагогическите специалисти - практически тренинг с попълване на 

атестационни карти и мястото на професионалното портфолио на учителя в процеса на 

атестация.  

4.. Мерки за ефективно прилагане на механизма за превенция на агресията ; 

5. Повишаване ефективността на взаимодействие  на междупредметно ниво с цел 

повишаване качеството на образование. 

 

 ОРГАНИЗАЦИОННИ НАПРАВЛЕНИЯ, ЧРЕЗ КОИТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА   

 КВАЛИФИКАЦИЯТА: 

1. Тематични педагогически съвети 

2. Повишаване професионалните компетентности на педагогическите кадри: 

• работа в методическите обединения 

• подобряване на професионалните умения 

• обобщаване и разпространение на опит 

• работа с млади, новоназначени педагогически кадри 

 

 ОСНОВНИ ФОРМИ, ИЗБРАНИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ: 

• При тематични педагогически съвети – семинар, кръгла маса, дискусия и др.; 

• За повишаване професионалните компетентности на педагогическите кадри – 

работни срещи, дискусия, участие в семинари и тренинги, практикум, 

взаимопосещение на уроци, открити уроци, организиране на конкурси, уъркшоп, 

провеждане на консултации 

 Мотиви за избор на посочените форми – усвояване на съвременни дидактически и 

социализиращи технологии, ориентиране към идеята за непрекъснато учене; стимулиране 

на учителя да бъде компетентен в сферата на демократичното гражданство; търсене на 

нетрадиционни и иновационни педагогически технологии за ангажиране на конкретния 

ученик в клас. 



ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 

 

Раздел1: Информационно-методическо обезпечаване 

№ Съдържание на дейността Срок/ 

период на 

провеждане 

Отговорник/ ци 

 

Очакван резултат 

Количествен 

(брой или %) 

Качествен 

 

1 Методическата работа в училище – състояние и перспективи. 

Разработване на планове за дейността на методическите 

обединения и план за квалификационната дейност 

09.2021 г. Директор; 

Зам. - директори; 

Председателите  

наМО 

3 бр. -План на 

МО 

1 бр. - План на 

квалификационн

ата дейност 

Планове 

2 Изработване и попълване на индивидуална карта за квалификация 

през учебната година и изготвяне на обобщена информация за 

участието в квалификационни форми 

2021/2022 г. Председател на  

Комисията по 

квалификационна 

дейност 

22 бр. Попълнени 

индивидуални 

карти и обобщена 

форма за 

училището 

3 Създаване на електронен регистър за обучителни материали – от 

обучения на извън институционално ниво, разработени от 

педагогическите специалисти, от ученици. 

2021//2022 г. Председател на  

Комисията по 

квалификационна 

дейност, 

Отговорник за 

поддържане на 

сайта 

 Електронен 

регистър в сайта 

на училището 

4 Създаване на електронно портфолио на педагогически 

специалисти 

2021/2022г. Учителите 22 бр. Изработено 

полтфолио  

5 Създаване на информационна банка от постъпващи предложения 

за квалификации на различно ниво, както и от целево проучване 

от педагогическите специалисти 

2021/2022 г. Председател на  

Комисията по 

квалификационна 

дейност 

1 бр. Информационна 

банка с 

предложения за 

квалификации 
 

 

 

 

 

 



Раздел 2: Повишаване професионалните компетентности на педагогическите кадри 

2.1. Повишаване на професионалните умения чрез квалификации 

№ Съдържаниена дейността Срок/ период на 

провеждане 

Участници Организационно 

направление/ 

форма, чрез която 

се реализира 

Очакван резултат 

Количествен 

(брой или %) 

Качествен 

 

1 Избор на тема за самообразование 

на педагогическите кадри 

09.2021 г. Председатели на 

МО 

Работна среща .  

2 Самообразование на 

педагогическите кадри по избрана 

тема за самообразование 

2021/2022 г. Всички 

педагогически 

специалисти 

Самообразование 22  учители  

3 Повишаване на квалификацията чрез 

участие  

1..във вътрешноинституционални 

форми на квалификационна дейност 

 

 2. външноинституционални форми 

(вкл. дистанционни, онлайн) 

По тематичния план за 

квалификация на 

училището и на МО 

Всички 

педагогически 

специалисти 

работна среща, 

семинар, 

дискусия, кръгла 

маса, практикум, 

тренинг, открити 

уроци. 

22 участници Сертификати, 

удостоверения 

 

2. 2. Обобщаване и разпространяване на опит 

№ Съдържание на дейността Срок/ Период на 

провеждане 

Участници или 

отговорник 

Организационн

о направление/ 

форма, чрез 

която се 

реализира 

Очакван резултат 

Количествен 

(брой или %) 

Качествен 

 

1 Анализ на квалификационната работа 02.2022г. 

 07.2022 г. 

Председател на  

Комисията по 

квалификационна 

дейност 

Педагогически 

съвет 

2 бр. Отчет 

2 Представяне на информация по 

определени теми (с методическа  

насоченост) 

10.2022 г. 

04.2022 г. 

Определени 

учители/ 

работещи по теми 

Тематични 

педагогически 

съвети 

2 бр. Информация 

3 Провеждане на открити уроци, кръгли 2021/2022 г.     



маси, училищни конкурси за 

педагогическите специалисти 

4 Участие в професионални конкурси, 

конференции 

2021/2022 г. Педагогически 

специалисти 

Професионални 

конкурси, 

конференции 

  

5 Представяне на информация от 

участие в квалификации на различно 

ниво 

2021/2022 г. Съответни 

участници 

Педагогически 

съвети 

  

 

2. 3. Методически обединения.  

Задачи: развитие на интересите и творческия потенциал на учителите. Педагогическа помощ по въпроси, явяващи се проблемни за определени 

групи педагози. Организация и координация на методическата работа. 

Провеждане на: 

2.3.1. тематични методически семинари – веднъж на учебен срок 

2.3.2. методически сбирки/ заседания – съгласно плановете на МО 
 

2.4. Работа с млади, новоназначени педагогически кадри 

№ Съдържание на дейността Срок/ период 

на 

провеждане 

Отговорник/ци Организационно 

направление/ 

форма 

Очакван резултат 

Количествен 

(брой или %) 

Качествен 

 

1 Съставяне на план за работа с младите/ 

новоназначените педагогически кадри 

09.2021 Председатели на МО Методически 

обединения 

  

2 Подпомагане за изработване на 

съответна документация, програми 

09.2021 Председатели на МО Методически 

обединения 

  

3 Подобряване на уменията и 

професионалното развитие на 

младите/ новоназначени 

педагогически специалисти: 

- посещение на уроци; 

- участие в работата на МО, в 

различни квалификации 

2021//2022 г.     

 

 



ТЕМАТИЧЕН ПЛАН 

 

№ Тема Форма Период на провеждане Обучител от … 

 Вътрешна квалификационна дейност - ОБЩА 

1 Методическата работа в училище – състояние и перспективи. 

Разработване на планове за дейността на методическите обединения през 

настоящата учебна година. 

Работна среща 09.2021 г.  Директор; 

Зам. - директори; 

председатели наМО 

2 Обсъждане на учебните програми и учебниците по съответните учебни 

дисциплини, на учебните планове, учебните програми по теория и 

практика на професиите, ЗП и ЗИП, техните особености и изисквания. 

Обсъждане  начина на провеждане на производствената практика. 

 

Педагогически съвет 09.2021 г. Председателите на МО 

3 Промените в нормативните документи през учебната година, съгласно 

Закон за предучилищното и училищното образование всила от 1.08.2016 

г и ДОС. Обсъждане на Наредба №15 от 22.07.2019 за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти, в сила от 02.08.2019. 

 

Педагогически съвет 09.2021г. Директор, Зам.-

директори, 

Председатели на МО и 

училищникомисии 

4 Запознаване с целите, съдържанието и формата на професионалното 

портфолио на педагогическите специалисти. 

„Учителското портфолио- технология зя оценяване на  професионалнато 

развитие на педагогическите специалисти – създаване, поддържане на 

актуална база данни” 

 

Работна среща 09.2021 г. Директор,  

учители 

5 Изисквания и правила за провеждане на ДЗИ, държавните изпити за 

придобиване на степен на професионална квалификация, организиране 

на информационна кампания. 

Педагогически съвет 03.2022 г. Председателите наМО 

6 Участие в регионален кръг на Национално състезание по професии   Национално 

състезание 

04. 2022 г. Т.Михайлова 

С.Златанова                                                                                                                      

7 Участие в Ден на отворените врати  04- 05.2022г.  

8 Провеждане на сбирки на МО – веднъж  на два месеца.   постоянен Председателите на 

 МО 



9 Семинари на тема: 

1. Мерки и действия за превенция отпадането на ученицитеот училище 

2.   Успешно обучене в електронна среда 

3. Ролята на интерактивното обучение за стимулиране познавателните    

интереси на учениците. 

4.  Вредата от наркотиците и амфетамините 

5.  Час по безопасен интернет 

 

 

Семинар 

Семинар 

 

Семинар 

Беседа 

Беседа 

 

 

 

2021/2022 

 

 

 

Председател на МО на 

класните ръководители 

Класни ръководители 

 

10 Анализиране на наличните материално-технически средства по кабинети 

и работилници. Подобряване на материално-техническата база на 

кабинетите с цел създаване на условия за усъвършенстване на уменията 

и компетентностите. 

 

Работна среща постоянен Директор,  

зам.-директори 

11 Обогатяване на библиотечния фонд при финансова възможностс цел 

създаване на условия за самостоятелна квалификация. 

 

 постоянен Директор,  

зам.-директори 

12 Изготвяне на анализи на резултатите през първия и втория учебен срок. 

Определяне на основните проблеми и представяне на предложения за 

решаването им.  

Анализи 02.2022 

06.2022 

Директор, 

зам.-директори 

13 Участие в състезания по професии и олимпиади. Състезания  график на МОН Учителите по  

професионални 

 направления 

14 Организиране на спортни състезания в училището 

 и подготовка на учениците за участие в общински и областни 

състезания. 

Спортни състезания График на МОН Силвия Марковска 

15 Академия за родители Кръгла маса 03.2022 Искра Иванова 

  

І. Повишаване на квалификацията на ПС от МО на класните ръководители 



1.1. Разработване и представяне на материали по темите, вкл. в 

плана на заседанията на МО: 

 

• „Предизвикателствата на ОРЕС и ролята на класния 

ръководител“- работна среща. 

 

 

 

м. септември 2021 г. 

 

 

 

 

 

Председател на МО 

Класните ръководители 

 

 

 

Координирано 

взаимодействие на класните 

ръководители в условия на 

ОРЕС 

 

   

• „Подкрепа на ученическото 

самоуправление.Поощряване на ученическите 

дейности”. 

 

м. октомври 2021 г. 

 

Класните ръководители

  

 

Споделяне на опит и добри 

практики с цел мотивиране на 

класните ръководители за 

постигане на успехи в 

работата им с учениците от 

класа. 

1.2.  Провеждане на обучение в МО във връзка с приложението в 

ОВП на дейностния подход и интерактивни методи: 

   

 

Мотивация и стилове на учене. 

м.  януари 2022 г. Класните ръководители  

 

Споделяне на опит и добри 

практики с цел изработване на 

мотивационен модел за 

подобряване успеха и 

дисциплината на учениците в 

класа. 

1.3. Провеждане на обучение в МО във връзка с работата с 

родителите: 

   

• Провеждане работна среща на тема  

“Модели на позитивно общуване между ученици , 

учители и родители с цел преодоляване 

зависимостите”. 

 

м. февруари 2022 г. Класните ръководители 

Педагогически съветник 

„Превантивно 

информационен център 

на зависимостите”-

гр.Плевен . 

Споделяне на добри практики 

в областта на 

сътрудничеството с 

родителите. 



• Академия за родители  

 

м. март 2021 г. Класните ръководители Засилване на 

взаимодействието с 

родителските активи по 

класове за постигане на 

синхрон между семейното и 

училищното възпитание. 

1.4.  Участие в общински, областни, национални, международни 

квалификации: 

• Обучение по Първа помощ 

 

• „Моето първо работно място“ 

 

 

2021/2022 г. 

 

2021/2022 г. 

 

 

Класните ръководители 

 

Класните  ръководители 

на  12.  клас 

 

 

Оказване на първа помощ 

 

Финансова и правна 

грамотност 

2. Обмен на опит 
     

2.1. Ефективна организация на дейността на класните ръководители 

- пропуски в попълването на училищната документация 

(дневници, лични картони, ученически бележници). Добри 

практики – работна среща 

м.  януари 2022 г. Класните ръководители 

Директор / ЗДУД 

Отстраняване на слабостите 

при работа с училищна 

документация. 

Нововъведения 

2.3. По-добрата комуникация и обмен на информация между 

учителите от методическите обединения – необходимост за 

осигуряване на качество на образователно-възпитателния 

процес 

2021/2022 г. Председателят на МО Подобряване на 

комуникацията между ПС и 

повишаване качеството на 

образователно-възпитателния 

процес 

ІІ 

1. 

Повишаване на квалификацията на ПС от МО на педагогическите специалисти по общообразователни дисциплини: 

  

1.1   

Представяне на методически указания и обучения за 

работа с електронни платформи . 

Запознаване и обсъждане на Образователни стандарти. 

Запознаване и обсъждане на новите учебни системи. 

  

  

15.09.2021- 

30.06.2022 

Невена Арабаджиева 

Цветана Маринова 

Марияна Димитрова 

Педагогическите 

специалисти 

Повишена методическа компетентност на 

педагогическите специалисти и разширени 

възможности за прилагане на нормативните 

изисквания в практическата дейност. 



1.2 Открити уроци в рамките на МО за усвояване  и обмяна на 

добри практики в учебния процес: 

По проект „Музеят –учебна среда“-3 броя 

  

  

15.09.2021- 

30.06.2022 

  

Искра Иванова 

  

Надграждане и усъвършенстване на 

педагогическите и специфични знания и умения за 

успешно провеждане и моделиране на учебния 

процес 

1.3 Бинарен урок: Замърсяването на околната среда като 

глобален проблем 

  

05.02.2022- 

30.06.2022 
Татяна Дичева 

Диляна Петкова 

Повишена методическа компетентност на 

педагогическите специалисти и разширени 

възможности за прилагане на усвоените знания на 

учениците. 

1.4   

1.4.1.Повишаване на ПКС и придобиване на допълнителна 

професионална квалификация; 

1.4.2.Участие в училищни, общински, областни, 

национални и международни конференции; 

1.4.3. Участие в конкурси, фестивали, състезания; 

1.4.4. Подготовка и провеждане на открити уроци; 

1.4.5.Методическа подкрепа на новопостъпили 

педагогически специалисти; 

  

  

15.09.2021- 

30.06.2022 

  

Невена Арабаджиева 

Цветана Маринова 

Марияна Димитрова 

Педагогическите 

специалисти 

  

  

Надграждане и усъвършенстване на 

педагогическите и специфични знания и умения за 

успешно провеждане и моделиране на учебния 

процес 

ІІІ Повишаване на квалификацията на ПС от МО ПП 
1. Поддържане и актуализиране на класьора с конспекти, учебни 

и изпитни програми 

Септември 2021 г. Учителите от МО Провеждане на изпитите  в 

съответствие с новите изисквания и 

стандарти. 

2. Вътрешно-училищна квалификация на тема: „Учебни програми 

заразширена професионална подготовка на дванадесети клас на 

професионалното образование професия „Ресторантьор”, 

специалност „Кетъринг” и професия „Готвач”, специалност 

„Производство на кулинарни изделия и напитки”, 

професия“Съдебен служител“,специалност“Съдебна 

администрация“ 

Септември 2021 г. Учителите от МО Запознаване и прилагане на  новите 

нормативните документи 

3. Обучение за придобиване на I и III ПКС Септември 2021/22г. инж.Емилия Първанова 

Татяна Михайлова 

Повишаване на квалификацията 



 4. Вътрешно-училищна квалификация: „Работа с програми за 

презентиране Knovio & Emaze“ 

Септември 2021 г. Инж. Емилия Първанова Повишаване на професионалните 

умения и компетенции при работа 

5. Вътрешно- училищна квалификация : „Отивам и ям из Италия“ Септември 2021г. Силвия Златанова 

 
Отбелязване на празниците чрез 

приготвяне на новогодишна торта 

6. Вътрешно-училищна квалификация: „Подходи и 

иновативни модели за работа в мултикултурна среда“ 

Септември 2021 г. Татяна Михайлова 

 

Показване на професионалните 

умения на учителите в ППО 

7. Вътрешно-училищна квалификация на тема: „Работа с 

програми за презентиране Sauy & Publisher“  

Октомври 2021г. Учителите от МО Повече български обичаи в  

ежедневието ни, повече умения   

 

8. 

 

 

Вътрешно-училищна квалификация на тема: „Добри 

педагогически практики от присъствено и дистанционно 

обучение“ 

Октомври 2021г. инж.Емилия 

Първанова 

Споделяне на добри практики 

9. Демонстративен открит урок: „ Асортименти в нашата 

кухня – предястия от Плевенска регионална кухня“ 

Ноември 2021 г.   

 

10. 

 

Кулинарен практикум: „Традиции чрез иновации – 

празнуване на Коледа 

Декември 2021 г. Инж.Емилия Първанова 

Силвия Златанова 

Учителите от МО 

Иновативни практики в кулинарията 

 

10. 

 

Вътрешно-училищна квалификация: „Коучинг – 

изкуството да бъдеш педагог коуч“ 

Декември 2021 г. Татяна Михайлова Повишаване на квалификацията на 

учителите 

 

12. 

 

Интердисциплинарен открит урок с учениците от 

дванадесети Б клас  

 

Януари 2022 г. Татяна Михайлова Повишаване на мотивацията и 

активността  на учениците 

13. 

 
Вътрешно-училищна квалификация: „Компетентностният 

подход в обучението“ 

Януари 2022 г.  Повишаване квалификацията на 

учителите 

 

14. 

 

Кулинарен практикум: „ Ястия,традиции и обреди за 

Трифон Зарезан 

Февруари 2022г. инж.Емилия Първанова Да се насочи вниманието към 

професията на: сервитьор, барман, 

готвач 

15. Вътрешно-училищна квалификация: „Развиване 

креативността у учениците – мисия възможна“ 

Февруари 2022 г. Татяна Михайлова Повишаване квалификацията на 

учителите 

 

16. 

 

Открит урок с учениците от професия „Съдебен 

служител“ от единадесети Б клас 

Април 2022 г. Габриела Григорова Анализ и приложение на 

иновативни педагогически решения 

 

17. 

 

Интердисциплинарен открит урок с учениците от 

дванадесет А клас 

Април 2022 г. Инж.Емилия Първанова Отбелязване на празника Трифон 

Зарезан 

 

18. 
Вътрешноучилищна квалификация на тема: „Коучинг Май  2022 г. Татяна Михайлова Повишаване квалификацията на 

учителите 



компетенции за мотивация,социализация и личностно 

развитие в образователната система 

 
 Обмен на опит    

1. Среща с ученици и родители  на основни училища град 

Плевен 

Октомври 2021 г. Силвия Златанова Показване на професионалните 

умения на учителите в ППО 

 Работа с млади или новоназначени ПС от МО     

 Б. Външна квалификационна дейност 

 

   

1 Квалификационна дейност по утвърдени програми 

на РУО и др. организации, свързани с 

образователно-възпитателния процес в системата 

на образованието. 

Семинар Съгласно инструкциите 

на програмите 

РУО 

Теми за самообразование на ПС  

 

Учител Тема за самообразование Поредна година, за която 

работи по темата 

Очакван резултат от 

работата по темата за 

самообразование 

Краен срок за представяне на 

резултата от работата по темата 

през настоящата година 
Татяна Михайлова 

 

Интерактивни методи в 

обучението по 
професионална подготовка. 

Втора година Придобиване на III ПКС Декември 2021 г. 

 

Инж.Емилия Първанова Изследователската дейност 

на учителя 

Втора година Придобиване на I ПКС Октомври 2022г 

 

Планът за квалификационнадейност на учителите е отворен, може да бъде изменян и допълван при необходимост. 

 

ТАТЯНА ДИЧЕВА 

Председател на Комисията 

за квалификационна дейност 

 

ЕМИЛИЯ ПЪРВАНОВА - АСПАРУХОВА 

Председател на СБУ към КНСБ 

 

АНАТОЛИ АНДРЕЕВ 



Председател на СО на КТ „Подкрепа” 

 


