


системата на образованието, за адекватна реакция спрямо агресията на учениците, 

родителите и обществеността / обучение с лектор адв. Златева/. 

Освен планираните дейности, преподавателите от ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ се включиха и в 

редица други квалификационни форми. 

Преподавателите по Български език и литература се включиха в няколко обучения: 

 „Обучение за придобиване на сертификат за проверка на НВО и ДЗИ в електронна 

среда“   

 „Развитие на комуникативните компетентности на учениците“ 

Учителите по английски език  през учебната 2019-2020 година посетиха следните курсове 

и семинари:  

 

 Участие в проведено онлайн обучение на издателство „Пиърсън“ за новите модули 

в 11 клас – II гимназиална степен 

 Деница Христова – участие в Cambridge Online Experience Conference – сесия на 

Anne Robinson “Exam preparation in the Real World” 

 Пламена Радева – участие в Cambridge Online Experience Conference 

 Маргарита Велева се сертифицира като устен изпитващ за изпитите на Cambridge – 

FCE и CAE 

 Ганка Петрова – участие в три уебинара на издателство „Клет“ – „Ефективна 

подготовка за матурата по английски език: технологично развиване на умения с 

Laser B2.1”; „Подкрепа на учителя при работа от къщи“ 

 Ганка Петрова – участие в семинар по творческо писане с лектор проф. Майкъл 

Коен 

Колегията по немски език премина следните обучителни семинари:  

 Диана Пенчева – участие в семинар на КНСБ Варна “Моето първо работно място” 

(като класен ръководител на 12 клас) 

Учителите по френски език: 

 Семинар на тема „Microsoft Teams – средства за съвместно обучение и 

сътрудничество“ 

 Уебинар – „Ключови умения за работа и платформи за онлайн обучения“, 

„Практически насоки за работа с Google приложения“; 

 Участие в онлайн обучение за преподаватели по ФЕ на France Education 

Ynternational  

 Уебинар „De You Tube a la classe“ 

 „Професионалното портфолио на учителя и атестиране на педагогическите 

специалисти“ 

 Уебинари за електронна плаформа за обучение Teams 

 E-café pedagogique „Confines mais a vos cotes!”- CLE International et Le francais 

dans le monde 

         Учителите по математика и информатика: 

 Участие в XIX научно-практическа конференция на СМБ – секция Варна – на тема 

„Математика, информатика и информационни технологии – реалности и перспективи“ 

– Емилия Владимирова, Светлана Иванова, Радка Добрева и Зорница Ангелова 

 Зорница Ангелова посети квалификационен курс „Иновативни методи за обучението 

по ИТ“ 

 Виолета Бояджиева успешно защити IV ПКС 

 Зорница Ангелова успешно защити I ПКС и продължава квалификацията си в 

Технически университет 

 Виолета Бояджиева и Мариана Божкова са преминали STEM обучение към 

Майкрософт и притежават сертификати за преподаване 

 Зорница Ангелова също е сертифициран STEM educator 

Учителите по обществени науки: 



 Обучение на тема „Контрол и оценка на придобитите компетентности в процеса на 

обучение“ с лектор Н. Колишев – посетено от учителите по философия и история 

 Румяна Тултукова участва в обучение – семинар „Дигитално образование“ в 

Страсбург към Съвета на Европа 

 Учителите по география: семинар – тренинг „Прилагане на компетентностния 

подход в обучението по предмета Георгафия и икономика“ с лектор М. Султанова 

 Светла Хараламбова – придобиване на II ПКС 

 Соня Митева и Петранка Костадинова – придобиване на IV ПКС 

 Бяха посетени и следните уеб семинари: уебинар към „Просвета“ за работа с новите 

учебници; тренинг „Какво знаем за стреса? Как да се справим? и др. 

Учителите по природни науки: 

 Обучение по астрономия – НАОП – Варна, месец септември – Д. Йорданова 

 Методика на обучението по безопасност на движението по пътищата в VIII – IX 

клас – Р. Димитрова 

 

Учителите по информатика и информационни технологии участваха в следните 

квалификационни курсове - „Иновативни методи за обучението по ИТ“; методическо-

практическа конференция  "Как да преподаваме дигитално-медийна грамотност в училище: 

методи и практики"; семинар на  тема „Основи на WORD PRESS за учители“, Придобита V, III, 

II ПКС. 

Учителите по природни науки участваха в квалификационни курсове на тема „Съвременни 

аспекти на методиката на обучение по ХООС“ , курс по „Астрономия“ . 

Учителите по обществени науки и гражданско образование се включиха в: семинар –

обучение на тема  “Съвременният урок по история“; обучение по Безопасност на движението; 

обучение “Управленските компетентности на педагогическите специалисти “; курс-обучение 

“Презентационни умения на учителя“ и обучение „Новата учебна програма по история за 10. 

клас“. 

Класните ръководители на 12. клас участваха в обучение „Трудови социални и осигурителни 

права. Моето първо работно място“, организирано от  КНСБ Варна. 

Педагогическият съветник и училищен психолог към ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ участваха в: 
работни срещи с педагогическите съветници по теми, свързани с новото законодателство, кризи и 

кризисни интервенции в училищна среда, кариерно развитие, работа с емоциите и други; обучителен 

курс и супервизия на членовете на Националната мобилна група за психологическа подкрепа към 

МОН;  Курс по Позитивна психотерапия – психосоматика, психопатология, кризи и кризисни 

интервенции; Курс на тема: „Управленските компетентности на педагогическите специалисти. 

Директорът/учителят – ефективен ръководител, мениджър и лидер в 

образованието“.  Придобита III ПКС и V ПКС. 

Затруднения за пълно реализиране на планираните квалификационни дейности от плана 

създадоха външни обстоятелства (обявена грипна ваканция и извънредно положение във 

връзка с Covid 19).  

 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
  

А. ЦЕЛИ 

1. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване 

на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите. 

2. Обучение за ефективно използване на съвременните информационни и мрежови 

технологии за повишаване качеството на образованието и въвеждане на иновации в 

образователния процес. 

3. Обучение за разработване и реализация на национални и международни проекти и 

програми. 



4. Обучение на екипи за разработване и прилагане на интердисциплинарно обучение. 

5. Постигане на положителни промени в личността на учениците и овладяване на 

трайни знания и умения. 

 

Б. ЗАДАЧИ 

1. Да се мотивират учителите за усъвършенстване, активно преподаване и обучение, 

както и подобряване атмосферата в класната стая. 

2. Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното 

съдържание по предмети. 

3. Да се усъвършенства организацията и методиката на преподаване, стимулиране на 

професионалните изяви и подобряване на психо-емоционалното равновесие и 

работоспособността на учителите. 

 

II. ПРИОРИТЕТНИ ТЕМИ ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА И ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 
1. Запознаване с новостите в преподаването и обучението по отделни предметни 

области, с приоритет на новите учебни програми в 11 клас предмети и изискванията за 

изпитите след 10. клас за завършен първи етап на средно образование. (Насочено към 

учителите от съответната предметна област) 

2. Работа с електронна училищната документация – актуални промени и акценти от 

практиката. (Насочено към целия педагогически персонал) 

3. Усъвършенстване на лични компетентности за преподаване и работа с ученици. 

(Насочено към всички учители) 

4. Стимулиране творческата работа на учениците и прилагане на наученото чрез 

интердисциплинарно обучение. (Насочено към  всички учители) 

5. Стрес и бърнаут – овладяване и контрол на стреса в работата. (Насочено към 

педагогическия и непедагогическия персонал)  

6. Борба с агресията сред учениците със съдействието и на родителската общност. 

 

III. ФИНАНСИРАНЕ - размер на планираните средства, начини и условия за 

финансиране. 

За професионална квалификация на педагогическия персонал се разходват минимум 1 % 

от ФРЗ за календарната година. Обученията могат да бъдат финансирани по програми, 

представени от МОН и други оторизирани организации. Начина на разходване на средствата 

се извършва съгласно Правила за участие на персонала в квалификационна дейност и 

механизъм за финансова подкрепа. 

 

IV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
1. Участие на всички специалисти в училището в поне една квалификационна форма 

през учебната година. 

2. Усъвършенстване педагогическата дейност на учителите. 

3. Повишаване интереса на учениците към учебната дейност и подобряване на 

уменията им за прилагане на наученото в практиката и в живота. 

4. Подобряване качеството на образователно-възпитателния процес. 

  



 

V. КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ 
 

№ Тема Форма 

Период на 

провеждане/ 

времетраене 

Целева 

група 

Отговор-

ник за 

провеж-

дането 

Лектор/ 

организация 

1.  

Индивидуализация и 

диференциация на 

обучението 

Обуче-

ние 

През 

учебната 

2020-2021 г. 
16 академични 

часа 

Учителски 

колектив 

 

Председат

ели на МО 

ДИКПО 

2.  

Интерактивност и 

интегративност в 

обучението 

Обуче-

ние 

През 

учебната 

2020-2021 г. 
16 академични 

часа 

Учителски 

колектив 

Председа-

тели на 

МО 

ДИКПО 

3.  

Интерактивни 

образователни 

практики в обучението 

по БЕЛ 

Обуче-

ние 

През 

учебната 

2020-2021 г. 

16 академични 

часа 

Учители 

БЕЛ 

Председате-

ли на МО 
ДИКПО 

4.  
Интерпретация на 

художествен текст 
Обуче-

ние 

През 

учебната 

2020-2021 г. 

16 академични 

часа 

Учители 

БЕЛ 

Председате-

ли на МО 
ДИКПО 

5.  

Многоперспективност 

в обучението по 

история и 

цивилизация 

Обуче-

ние 

През 

учебната 

2020-2021 г. 

16 академични 

часа 

Учители по 

история 

Председател 

на МО 
ДИКПО 

6.  

Актуални аспекти на 

географическото 

образование 

Обуче-

ние 

През 

учебната 

2020-2021 г. 
16 академични 

часа 

Учители 

по 

георгафия 

Председат

ел на МО 
ДИКПО 

7.  
Основни инструменти 

за работа с Geo Gebra 

Обуче-

ние 

През 

учебната 

2020-2021 г 
16 академични 

часа 

Учители 

по 

математик

а 

Председат

ели на МО 
         ЦТО 

8.  
Специфика на урока 

по АЕ 

Обуче-

ние 

През 

учебната 

2020-2021 г. 

Учители 

по АЕ 

Председат

ели на МО 
ДИКПО  

9.  

Теория и практика на 

съвременното 

обучение по ФЕ като 

чужд 

Обуче-

ние 

През 

учебната 

2020-2021 г. 
 

Учители 

по ФЕ 

Председат

ели на МО 
ДИКПО 

10.  Музикотерапия 
Обуче-

ние 

През 

учебната 

2020-2021 г. 

Учители 

по музика 

Учител по 

музика 
ДИКПО  

11.  

Арттерапия чрез 

изобразително 

изкуство 

Обуче-

ние 

През 

учебната 

2020-2021 г. 
 

Учители по 

изобразител

но изкуство 

Учител по 

изобразите

лно 

изкуство 

ДИКПО 

12.  
Теория, методика и 

практика на 

Обуче-

ние 

През 

учебната 

Учители 

по 

Учители 

по 
ДИКПО 



интерактивните 

възможности в 

модулното обучение 

по физическо 

образование и спорт 

2020-2021 г. 

 

физическо 

възпитани

е 

физическо 

възпитани

е 

13.  

Информационни 

технологии в 

обучението по 

природни науки 

Обуче

ние 

През 

учебната 

2020-2021 

 

Учители 

по 

природни 

науки 

Учители 

по 

природни 

науки 

ДИКПО 

14.  

Съвременни акпекти 

на методиката на 

обучение по химия и 

опазване на околната 

среда 

Обуче-

ние 

През 

учебната 

2020-2021 г. 

 

Учителски 

по химия 

Учители 

по химия 

ДИКПО  

 

15.  

Иновациите в 

обучението по 

биология 

Обуче

ние 

През 

учебната 

2020-2021 г. 

 

Учители 

по 

биология 

Учители 

по 

биология 

ДИКПО 

16.  

Училище в облака: 

създаване на 

съдържание 

Обуче

ние 

През 

учебната 

2020-2021 г. 

Учителски 

колектив 

Предсе-

датели на 

МО 

ЦТО 

17.  

Управление на стреса 

и времето в работата 

на учителя 

Обуче

ние 

През 

учебната 

2020- 2021 г. 

 

Учителски 

колектив 

Предсе-

датели на 

МО 

ZS Консулт 

18.  

Подготовка на 

педагогическите 

специалисти за 

справяне с 

кризистните ситуации 

при условия на 

извънредни 

положения 

Обуче

ние 

През 

учебната 

2020-2021 

Учителски 

колектив 
Директор  

19.  
Трудово-правна 

консултация  

Обуче

ние 

През 

учебната 

2020-2021 

Учителски 

колектив 
Директор 

Адвокат 

Златева 

20.  

Квалификационен 

курс за придобиване 

на ПКС 

Обуче-

ние 

През 

учебната 

2020- 2021 г. 
 

Учителски 

колектив  

Председат

ели на МО 
ДИКПО и др. 

21.  

Прилагане на 

компетентностния 

подход 

Обуче

ние 

През 

учебната 

2020-2021г. 

Учителски 

колектив 

Председат

ели МО 
 

22.  
Трениране на 

успешни учители 

Обуче

ние 

През 

учебната 

2020-2021г. 

Учителски 

колектив 

Председат

ели на МО 

Гордън 

Трейнин 

България 

23.  

Модулното обучение 

във втори 

гимназиален етап 

Обуче

ние 

През 

учебната 

2020-2021г. 

Учителски 

колектив 

Председат

ели на МО 
 

 

 

 


