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ПЛАН

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА
ДЕЙНОСТ

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

-

ПЛАНА Е ПРИЕТ НА:ЗАСЕДАНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ С ПРОТОКОЛ Мо 14/14.09.2022г. И

УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА НА 55 СУ



1. Стратегическа рамка

Основен инструмент за мобилност и конкурентноспособност на пазара на
образованието в контекста на промените в геополитически , икономически план.

Членството на България в Европейския съюз изисква модернизиране на
перспективата на учене през целия живот.

Проектирането и реализирането на адекватни модели за квалификация на кадри
ще допринесе за по-голяма гъвкавост на системата.

Плана за квалификация на педагогическите кадри в 55 СУ „Петко
Каравелов“ 2022/2023 година е разработен във връзка с потребностите на
педагогическите кадри и осъществени квалификации през миналата учебна година.

Организацията и координацията за реализиране на дейностите по плана ще се
осъществява от директора и заместник директора по УД и в тясно сътрудничество с
РУО.

Училищната общност е много добре функционираща - формиран е Обществен
съвет, училището осъществява пълноценно сътрудничество с други училища,
базово училище е на СУ“ Климент Охридски“ и ХТМУ.

Квалификацията е изведена като водещ училищен приоритет; прилагат се форми
на наставничество на млади и новоназначени учители.

П. Цели:

Усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите
специалисти за ефективно изпълнение на изискванията на изпълняваната
работа и за кариерно развитие.

1. Осигуряване на качество в квалификационната дейност, ориентирана към
пазара на труда.

2. Осигуряване на възможност за непрекъснато повишаване квалификацията в
контекста на учене през целия живот и кариерно развитие.

3. Формиране на умения за разработване на проекти за усвояване на национални
и европейски фондове.

4. Реализиране на добри образователни и квалификационни практики от
изпълнение на съвместни проекти и програми на регионално, национално и
международно ниво.

5. Създаване на условия за прозрачност и обществена подкрепа на
квалификационната дейност.

6. Придобиване назумения за представяне по достъпен начин на добри практики
и постижения на другите учители



Ш. Квалификационни форми и тематични направлления

Формите за провеждане на квалификационното обучение на педагогическите кадри в 55
СУ“Петко Каравелов“ през учебната 2022/2023 година: курсове, семинари и
практически обучения по следните основни тематични направления:

- усъвършенстване управлението на образователния процес;
- интерактивни методи на обучение;

“- права на детето;
- гражданско образование в училищата;
- безопастност на движението;
- професионално ориентиране и сближаване със сферата на заетостта;
- формиране на мотивация за учене през целия живот;
- превенция на отпадъщи ученици от училище;
- работа с ученици със специални образователни потребности;
- здравно и екологично възпитание; поведение при тероризъм, бедствия и аварии;
- превенция на деца и ученици в риск
- работа с електронене дневник

Целеви групи и обхват на квалификационната дейност

Дейностите, заложени в плана за квалификация на 55 СУ“ Петко Каравелов“ през
учебната 2022/2023 година са предназначени за:

. Директора и заместник директори по УД:

. Главни учители;

. Учители от начален, среден и гимназиален курс;

. Педагогически съветници;ф
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Ь)

ГУ. Финансиране

Дейностите, заложени в плана за квалификацията на 55 СУ „Петко Каравелов“ през
учебната 2022/2023 година се осигуряват в рамките на одобрените с бюджета за 2022 г
средства за квалификациите чрез бюджетите на Министерството на образованието и
науката и други министерства и ведомства, чрез бюджета на общината и на гимназията
- 1.2 Фо от ФРЗ за 2022 ги 2023 г.

У.Предпоставки и реализиране на плана

1.Своевременно осигуряване осигуряване на необходимите финансови средства.

2. Активно партниране със синдикалните организации и общинските администрации
за осъществяване на контрола по финансирането , реализирането и осигуряване на
качеството при изпълнението на плана.

3. Активно съдействие от страна на ръководствата на МОН, РУО, единодействие и
непосредствена ангажираност на звената в системата на народната просвета.



4. Нормативно осигуряване и сертифициране на обучението.

5. Национални и европейски проекти и програми.

УТ. Очаквани резултати

1. Ефективно използване на съвременни информационни източници и технологии за
повишаване качеството на образованието и въвеждане на иновации в образователния
процес.

2. Подобряване ефективността на учебния час, успешно усвояване на учебното
съдържание, повишаванемотивацията на учениците и стимулиране на личностната им
изява, овладяване в учебния процес на ключови компетентности и прилагането им в
конкретни практически задачи.

3. Разнообразяване на формите за проверка и оценка на знанията, уменията и
компетенциите на учениците за интерпретиране и прилагане на учебното съдържание
чрез практическа дейност.

4. Формиране на професионални умения у младите учители и успешна адаптация в
училищна среда на новоназначените педагогически специалисти.

УП. Календарен план на квалификационните дейности

Вътрешноучилищна квалификационна дейност Извънучилищна квалификационна дейност
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Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет -
Протокол Ле 14 /14.09.2022 г.


