
1 
 

 

 

Средно  училище  „Черноризец Храбър“ 
  гр.Пловдив, район Тракия, ул.“Съединение“ №9 тел: 032/ 68 28 49; e-mail: office@ cherhrab.com 

 

 

ПЛАН 

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

на  СУ “Черноризец Храбър” – град Пловдив 

за учебната  2019-2020 г. 

Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет – Протокол № 13 / 11 .09.2019 г. 

 Утвърден със заповед на директора  №   РД-  10-2581      / 11  .09.2019 г. 

Актуализиран с решение на ПС – Протокол №  3  / 27.11.2019 г. 

І.  Стратегия на училището 
 

СУ „Черноризец Храбър“в град Пловдив е хуманно и толерантно съвременно училище с равен достъп на всички деца, което се 

развива като образователна и възпитателна институция  в съответствие със ЗПУО. Стратегията за развитие на училището определя като 

приоритетни области за работа на институцията изграждането на училищни политики за възпитание и социализация на учениците, 

отваряне на училището към дигиталните технологии, повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение, 

улесняване на комуникацията между преподаватели и родители. Училището се стреми към иновации в образователните си политики, 

адекватни на глобалните процеси и тенденции в европейски и световен  контекст, но адаптирани към нашата образователна 

действителност. 
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         Училището ни гарантира качеството на общообразователната подготовка на учениците. Ориентирано е към най-съвременните 

образователни тенденции, опира се на философията на една нова култура на учене, която поставя в центъра си активната роля на ученика 

в образователния процес. Чрез реализиране на дейностите за креативна класна стая ще се подпомогне утвърждаването на училището 

като дигитален център. В работата си учителите съчетават традиционните методи с възможностите на интернет средата, дигиталните 

умения и облачните технологии и  създават среда, в която учениците се чувстват сигурни и подпомагат успешното решаване на 

предизвикателствата в учебния час. Училището е с изградена съвременна и естетична среда за учене, спорт и развиване на талантите на 

учениците си. Училището успешно интегрира деца със специални образователни  потребности и  деца от други етноси.  

В  училището се обучават ученици  от 1 до 12 клас, с прием  след 7 клас  в профил „Предприемачески“ с интензивно изучаване на чужд 

език / английски и испански/и с паралелка „Софтуерни и хардуерни науки“, в която учениците ще разполагат с устройства за учене в 

облачна среда - Chromebook. Училището прилага платформите G Suite както в преподаването и ученето, така и в управлението на 

институцията. Приоритетно за училището е многоезичното обучение и ученическите учебни компании, които успешно реализират своята 

дейност и с приходите подпомагат деца в неравностойно положение. 

Според спецификата на училището   системната и продължаваща квалификация и кариерно развитие на учителите са гаранция за 

постигане на ефективно обучение и възпитание на подрастващите. Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано 

с помощта на висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене с иновативни подходи и могат успешно да приложат 

стандартите на новия ЗПУО.  

       В СУ „Черноризец Храбър“  вътрешноучилищната и извънучилищната квалификационна дейност се осъществява съгласно 

Стратегията на училището , в съответствие е с изискванията на ЗПУО, фокусирана е върху актуалните ДОС за повишаване качеството 

на образование чрез усъвършенстване на професионалната компетентност на педагогическите специалисти  и е съобразена със заявените 

потребности на учителите и с установените дефицити при извършената контролна дейност от училищното ръководство.   

 

IІ.ЦЕЛИ 

Основни  цели: 

Осигуряване на достъпно, всеобхватно, качествено училищно  образование и възпитание на учениците от І-ХІІ-ти клас чрез 

продължаваща  квалификация на педагогическите специалисти, тяхното непрекъснато самообразование и доказване като 

професионалисти.  Да се върне доверието към българския учител и  да се повиши неговият авторитет и социален статус,  превръщайки 

го в медиатор на знанията и уменията на учениците и координатор на дейности. 
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 Повишаването на квалификацията се осъществява по програми и във форми по избор на педагогическия специалист в съответствие с 

професионалния профил на изпълняваната длъжност, с професионалното му и кариерно развитие , с резултата и препоръките от 

атестацията му, както и с националната, регионалната, общинската и училищната политика. 

  Повишаването на квалификацията на конкретния педагогически специалист да е насочено към напредъка на децата и учениците и  

подобряване на образователните им резултати, но също и към получените квалификационни кредити, и резултатите от атестирането им, 

особено за младите кадри, като възможност  за по-бързо кариерно развитие.  

            Оперативни  цели: 

1.Актуализиране и повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване на мотивация за самостоятелно 

развитие и самоусъвършенстване на учителите. 

2.Усъвършенстване на професионалните умения, промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности, основани на иновативни 

методи на преподаване и учене с уверено използване на интерактивни методи на обучение и съвременни технологии. 

3. Регулиране на процеса на квалификация на педагогическия персонал и създаване на условия за професионално и кариерно развитие  

на всички кадри. 

4. Повишаване на квалификацията в непрекъснат процес за усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите 

специалисти за ефективно изпълнение на изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие. 

5. Планиране, реализиране и документиране на квалификационната дейност за педагогическите специалисти на вътрешно училищно 

ниво. 

ІII. ЗАДАЧИ       

1. Разработване на система за квалификационна дейност в училище, състояща се от План за квалификационна дейност и планове на 

екипи ключови компетентности, като неразделна част от годишния план на училището, съобразен със ЗПУО,  Наредбата за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. 

2. Осъществяване на квалификационна дейност в съответствие с приоритетите на съвременната образователна система (родно-езиковата, 

чуждо-езикова подготовка, компютърно обучение и дигитални умения, гражданско, здравно, екологично образование, предприемачески 

дух, финансова грамотност, интегриране на деца със специални образователни потребности и на деца от други етноси). 

3. Утвърждаване на екипите ключови компетентности  като работеща форма за самоусъвършенстване на учителите и популяризиране на 

добри педагогически практики и споделяне на опит. 
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4. Подобряване на екипната работа в училище като се създават условия  за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при 

постигане на успехи и преодоляване на трудности и проблеми. 

5. Стимулиране на учителите към самоподготовка и усъвършенстване чрез вътрешноучилищна система за квалификация -  активно 

преподаване и обучение чрез обмяна на педагогически опит и добри практики с пълноценно използване на материално-техническата 

база и прилагане на ИКТ в учебния процес. 

6. Усвояване на  ключовите компетентности според Европейската референтна рамка, необходими за успешна реализация и активен 

граждански живот , и акцентиране върху практическото приложение на знанията в ежедневието на човека. 

7.  Създаване на трайна мотивация за учебна дейност у учениците чрез  осигуряване на позитивна среда с  разнообразни форми и методи 

на преподаване, проверка , оценка и самооценка на знанията в съответствие с  образователните изисквания и разчупване на стереотипните 

форми на преподаване. 

8. Разработване и управление на проекти. 

9. Преодоляване на затвореността и изолацията на учителите единствено в рамките на училищната информация и създаване на връзки и 

контакти между училището и други структури на образователната система. 

IV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ    

1. Повишаване резултатите от обучението на учениците, които периодично се анализират и отчитат - в началото на учебната година, 

в края на първия учебен срок  и  в края на учебната година ( входни и изходни нива, НВО за  IV и VII клас и  ДЗИ за XII клас). 

Успеваемостта на учениците да е постигната чрез висока първоначална подготовка и продължаваща квалификацията на учителите, 

съобразно потребностите, за професионално развитие на педагогическите кадри и чрез обогатяване на материално-техническата база на 

училището. 

2. Прилагане  на ефективни работещи и иновативни  подходи и осигуряване на специализирана помощ при подготовката  за 

насърчаване талантливи, надарени деца, и удовлетворяване на потребности, интереси, социализиране и обучение на ученици със 

СОП, с обучителни трудности и поведенчески проблеми./приобщаващо и подкрепящо образование/. 

3. Обхват и задържане на подлежащите. 

4.Активизиране, оптимизиране и усъвършенстване на взаимодействието учител-ученик-родител. 

5. Задържане на висококвалифицирани млади педагогически кадри в институцията. 

6. Утвърждаване на контакти с държавни, обществени, културни и научни институции и организации с цел ефективно подпомагане 

на многообразното училищно въздействие върху подрастващите от профилираните паралелки. 

7. Разширено чуждоезиково обучение  в извънкласни форми. 

V. КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ 
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    1. Вътрешно-училищна квалификация (това са всички квалификационни форми в образователната институция, които обхващат 

педагогическия персонал и се организират по ЕКК /методични обединения/ или са предназначени за всички педагогически кадри, 

работещи в образователната институция) 

КВАЛИФИКАЦИОННА  ДЕЙНОСТ  ПО ЕКК   

№ Тема  Форма на 

обучение 

Целева 

група 

Бро

й 

уча

стн

ици 

Б

ро

й 

ак

.ч. 

Срок 

/период на 

провеждан

е/ - ДАТА  

Място на 

провеждан

е 

Вътрешно-

училищен 

обучител 

Отговорник за 

провеждане  на 

обучението 

1 Тема :„ Увеличаване на 

ефективността на процеса на 

обучение по БЕЛ  “ 

1.Технология за ефективно 

усвояване на типовете.; 

2.Аналитичен прочит на 

литературна творба; 3.Традиционно 

и интерактивно обучение;  

4.Креативност и творчество/ 

Лекция  

Дискусия 

Практику

м  

 учители 

ЕКК 

„БЕЛ“  

7 16  

 

08.10.2019 

 

15.11.2018 

 

1302.2020 

 

12.03.2020 

 

СУ 

„Ч.Храбър“ 

 Председател 

ЕКК – 

2 

Тема: „Методика и инструменти за 

изграждане на адаптивни учебни 

ресурси в облака“ 

1.Методи и техники на оценяване – 

Forms; 

2. Google classroom; 3.Обработване 

и анализ на резултати - Sheets; 

4. Online Tools for Fun 

Практику

м 

 

Учители 

ЕКК 

„Чужди 

езици“ 

9 16  

17.09.2019 

 

08.10.2019 

 

12.11.2019 

 

14.01.2020 

 

13.05.2020 

СУ 

„Черноризе

ц .Храбър“ 

 Председател 

ЕКК –  
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3 Тема: „Как да направим 

математиката и информационните 

технологии забавни и интересни“.   

1.Виртуален кабинет по 

математика;  

2.Приложна математика;  

3.Задачи със забавен и логически 

характер;  

4.Иновативно обучение с 

Chromebook/ 

Демонстра

ция,  

Практику

м, 

дискусия  

Учители-

ЕКК 

„Математ

ика и ИТ“ 

8 16  

 

 

 

03.12.2019 

 

 

14.01.2020 

 

25.02.2019 

 

 

17.03.2019 

СУ 

„Чернори-

зец Храбър“ 

 Председател 

ЕКК –  

 

4 Тема: „Училище в облака: 

създаване на съдържание“ 

1.Изработване на електронни 

тестове;  

2.Инструменти и програми за 

различните видове уроци; 

3.Планиране на урок в облака; 

4.Открити демонстрационни уроци 

в облака/ 

Иновативн

и подходи, 

презентац

ия, лекция  

Учители-

ЕКК  

„Обществ

ени науки, 

гражданск

о 

образован

ие и 

природни 

науки“ 

11 16  

 

 

08.10.2019 

 

 

04.12.2019 

 

 

12.02.2020 

06.05.2020 

 

СУ 

„Чернори-

зец Храбър“ 

 Председател 

ЕКК –  

5 Тема: „Интерактивно обучение и 

реална практика“ 

1.Облачни технологии в 

образованието;  

2.Приложение на онлайн 

инструменти в клас;  

Иновативн

и подходи, 

презентац

ии и 

упражнен

ия 

Учители 

ЕКК 

„Профили

ращи 

предмети“ 

2 16  

 

 

6.11.2019 

 

 

15.01.2020 

 

 

4.03.2020 

СУ 

„Чернори-

зец Храбър“ 

 Председател 

ЕКК –  
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3.Реална практика на онлайн 

обучението;  

4.Онлайн финанси и банкиране/ 

 

 

8.06.2020 

6 Тема :„Видове интелигентност“. 

1.Кои са 6-те вида интелигентност? 

2. Как да ги разпознаем? 

3.Специфика и методика за работа с 

различните видове. 4.Развиване на 

таланта на всяко дете./ 

Дискусия, 

споделяне 

на опит 

 

Учители 

от  ЕКК „ 

Изкуства и 

спорт“  

 

 

8 

 

 

16 

 

 

 

25.10.2019 

 

21.02.2020 

 

27.03.2020 

 

29.05.2020 

СУ 

„Чернори-

зец Храбър“ 

 Председател 

ЕКК  -  

7 Тема :„Проектно базирано 

обучение при интегриране на 

информационни технологии“  

1.По околен свят, човекът и 

природата, човекът и обществото, 

математика, БЕЛ, музика, ИИ, ТП. 

Идеи, ресурси, добри практики;  

2.Използване възможностите на 

електронната платформа Kahoot   и 

QR  - кодове в образователния 

процес 

3. Проектно базирано обучение при 

по математика, БЕЛ. Идеи, ресурси, 

добри практики;  

4. Проектно базирано обучение по  

музика, изобразително изкуство, 

технологии и предприемачество. 

Идеи, ресурси, добри практики. 

Лекция, 

практикум  

ЕКК 

„Начални 

учители“ 

25 16  

 

 

 

30.10.2019 

 

 

 

 

28.11.2019 

 

 

 

 

26.02.2020 

 

 

 

27.04.2020 

 

СУ 

„Ч.Храбър“ 

 Председател 

ЕКК –  
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8 
Тема: „ Методи за овладяване на 

българския език в началния етап на 

образованието“ 

1.’’Провокации към творческото 
мислене на учениците’’ 

2.“Съпреживяването  в обучението 

по литература– Ключ към 

пълноценен учебен процес” 

3.„  Усъвършенстване уменията на 

учениците за прилагане на 

правописните норми чрез 

обучението по Български език и 

литература във втори клас“ 

4. Писането на приказки – път към 

развитие на творческото мислене“ 

Методиче

ска сбирка 

ЕКК 

„Учители 

ЦДО“ 

25 16  

 

 

 

15.11.2019 

 

 

17.01.2020 

 

 

 

 

20.03.2020 

 

 

 

 

 

17.04.2020 

 

 

СУ 

„Ч.Храбър“ 

 

 

 

 

 

 

Председател 

ЕКК  

9 Тема: „„ Работа и комуникация с 

родители. Позитивно възпитание в 

класната стая“. 

1.Критерии и метод на изготвяне на 

индивидуални учебни програми за 

учениците със СОП  

2.Позитивно възпитание в класната 

стая;  

3.Условия за предоставяне и 

организиране на обща подкрепа; 

4.Общуването с родителите – 

гаранция за успешни 

взаимоотношения/ 

Практику

м 

Семинар  

ЕКК 

„Приобща

ващо 

образован

ие“ и 

класни 

ръководит

ели 

4 16  

 

17.10.2019 

 

 

29.11.2019 

 

 

23.01.2020 

 

 

        

26.03.2020 

 

СУ 

„Ч.Храбър“ 

 

 

 

Ресурсни 

учители 

 

 

Председател 

ЕКК -  
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