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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ”ХРИСТО БОТЕВ” С. ГЛОЖЕНЕ ОБЩ. КОЗЛОДУЙ 
Ул. '' Паисий'' № 1 тел: 09160/ 23-82, 22-37/ 

e-mail: gl_hristobotev@abv.bg 

 

1.Вътрешноинституционална квалификационна дейност 
 

№ 
Тема на квалификацията 

 
Целева група 

Форма на 

квалифика-

ция 

Продължи

телност  

Период на 

провеждане 

Обучаваща 

институция 
средства 

 

Очаквани резултати 

1. 

1. Ориентиране на 

предоставяното 

образование към 

резултати и формиране 

на ключови 

компетентности на 

учениците 

2. Насоки във връзка с 

организация на детските 

и ученическите 

туристически пътувания 

и други организирани 

прояви, изяви, 

мероприятия и 

посещения 

3. Планиране на 

квалификационна 

дейност за учебна 

2021/2022г 

14 

педагогически 

специалисти 

Работна среща 

 1 

академичн

и  часа 

02.09.21г. Директор не 

Планиране дейностите по 

МО . 

Планиране 

квалификационната 

дейност в училище. 
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2. 

1.Дигитална 

компетентност -
Определяне на нива на 

педагогическите 

специалисти и 

учениците  

2. Контрол отсъствия  в 

ОРЕС. 

3.Важни аспекти при 

провеждане на 

обучението от 

разстояние в електронна 

среда. 

4.Актуални 

предизвикателства пред 

образователните 

институции през   

учебната  2021/2022 

година. 

 

        15 

 учители 

 

Работна среща 
3академич

ен часа 
13.09.20201г 

      Директор 

 
не 

Информираност и 

компетентност на 

учителите за работа през 

платформи. 

Методически аспекти. 

 3. 

 

1.Визия и приоритети 

за периода 2021-

2024г.в плана за 

изпълнени на 

стратегическата рамка 

за образованието, 

обучението и ученето 

в Република България 

2.Приобщаващо 

15 

учители 
семинар 

2 

академичн

и  часа 

18.10.2021г. директор не 

Целенасочени дейности 

на ниво институция 
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образование -аакценти 

4. 

Самоподготовка по 

БЕЛ– 2 клас 

„Правопис на 

съгласните звукове“ 

Учители в 

ГРУПА 

ЦОУД, 

учители в 

начален етап 

Открито 

занятие 

1академич

ен час 
22.11.2021г. 

Деница 

Ангелова 
не 

Повишаване качеството 

на целодневното 

обучение. 

 

5. 

Изготвяне на 

електронни материали 

за провеждане на 

контролни и класни 

работи при ОРЕС 

10 учители 
Практически 

дейности 

1 

академиче

н час 

28.10.2021г. 

Петя Русанова 

-  учител СУ 

„Христо 

Ботев“ 

не  

Използване на нови 

технологии 

6. 

„Ефективност на 

прилагане на 

педагогическите 

специалисти методи и 

подходи за постигане на 

качествен образователен 

процес в начален етап“  

9 учители 
Методическа 

среща 

2 

академиче

н час 

25.10.2021г. 

Цветелина 

Опрова -

директор 

      не 

Разнообразните дейност 

– начин за усвояване на 

знания от всички 

ученици 

7. 

„Събиране на 

двуцифрени числа с 

едноцифрено от вида 

20+4“ – 2клас 

 

6 

учители 
Открит урок 

3академич

ни часа 
11.10.2021г. 

Надка 

Тодорова-

старши учител 

в начален етап 

не 

Обогатяване 

методическия опит  на 

педагогическите 

специалисти 

 

8. 
1.,,Прилагане на 

подходи за 

персонализация на 

10 учители 

Обмяна на 

опит, 

Дискусия 

2академич

ни часа 
м.април 

Катя 

Върбанова-

старши учител 

не 

Повишаване 

квалификацията на 

педагогическите 
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учебното съдържание 

и учебния процес и 

предварителното им 

планиране“                - 

К.Върбанова 

2. ,, Възможностите на 

специализиран 

софтуер за 

допълнителна 

алтернативна 

комуникация за деца и 

ученици със СОП“    -

К.Върбанова 

3.  ,, Формиращото 

оценяване като фактор 

за стимулиране на 

активното учене и 

защо грешките в 

класната стая са нещо 

полезно“   -  

М.Луканова 

4. Споделяне и обмяна 

на опит от работата в 

ОРЕС- Стойчо 

Терчев,Петрана 

Георгиева  

в начален етап специалисти 
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9. 

Споделяне на добри 

практики от участие  на 

педагогически 

специалисти в работни 

срещи по предмети 

9 учители 
Методическа 

работна среща 

2 

академиче

н час 

08.12.2021г. 

Надя Пашова-

старши учител, 

Емилия 

Кръстева- 

учител 

не 

Повишаване 

компетенциите на 

педагогическите 

специалисти 

  

№ 

Планирани тематични 

направления за 

квалификация 

 

Целева група 

Форма на 

квалифика-

ция 

Продължи-

телност  

Период на 

провеждане 

Обучаваща 

институция 

Очаквани 

резултати 
средства 

1. 

„Иновативни методи и 

средства за работа в 

мултикултурна среда“ 

15 

педагогически 

специалисти 

обучение 

48 

академични 

часа 

Август/ 

септември 
РААБЕ 

Повишаване 

компетентности 

на учители при 

работа 

мултикултурна 

среда 

По проект 

„Различни но 

заедно 

2. 
„Практически въпроси 

при прилагане КТ“ 
1 учител обучение 

16 

академични 

часа 

 

 Сдружение 

„Образование 

без граници“ 

 

Повишаване 

квалификацията 

на учителите. 

Мотивиране на 

учениците за 

четене. 

0.00 лв. 

3. „Разработване на 

дигитални учебни 
1 учител 

Обучение  

Частично- 

8 

академични 
28.10.2021г. Университет 

„Проф.Асен 

Повишаване 

квалификацията 
НП 

„Квалификация“
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ресурси за реализиране 

на ефективен учебен 

процес“ 

присъствено часа Златаров“-

Бургас 

на учителя за 

разработване на 

дигитални 

ресурси 

2021 

 

Участие във форми за квалификация и методическа подкрепа, организирани от РУО, МОН, общини 

Тема 

Организатор 

(РУО, МОН, 

общини) 

Брой участници от 

образоват. институция 

„Изпълнение на дейности по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, 

включване и предотвратяване на отпадане от образователната система на деца и ученици в 

задължителна предучилищна и училищна възраст  “ 

РУО 2 

„ Методическа подкрепа на учителите по ОНГОР за развитие на дигиталните компетентности у 

учениците за стимулиране на активно учене и формиращо оценяване в образователния процес“ 

РУО 1 

„Подкрепа на личностно развитие“ РУО 3 

„Ефективност на прилагане от педагогическите специалисти методи и подходи за постигане на 

качествено  образователен процес по предметите ИЦ, ГИ, Ф, ГО  за постигане на очакваните 

резултати  съгласно учебната програма“ 

РУО 1 

„Прилагане на подходи за персонализация на учебното съдържание в учебния процес в 

предварителното им планиране“ 

РУО 1 

„Проблемите по организиране на рефлексивно обучение по чужд език в електронна среда“ РУО 1 

„Компютърно моделиране “ -5 клас РУО 1 

„Прилагане на проектно –базирано обучение“  БЕЛ РУО 1 

„Специализиран софтуер за допълнителна комуникация за деца и ученици със СОП“ РУО 1 

„Формиращо оценяване като фактор за стимулиране на активното учене и защо грешките в 

класната стая са нещо полезно” 

РУО 1 

„Открита практика за приложение на компетентностния подход в обучението по БЕЛ  и 

математика” в групи ЦОУД 

РУО 1 

„Проектно –базирано обучение по чужд език“ РУО  
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„Училищната система –състояние и възможности за усъвършенстване” РУО 1 

Идеен принос за разработка на образователни ресурси  по География и икономика 

 

Клет България 1 

„Обмен на добри практики за подготовка за НВО по математика в VII и X клас” РУО 1 

„Трудния разговор с родителите“ РУО, РЦПППО 3 
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