ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „ИВАН ИЛИЕВ“
гр.Благоевград, 2700, ж. к. Ален мак, тел: 073/885288; email: pgi@pgiblg.com

Утвърдил
Директор:
/Ася Бояджиева-Пенкова/

ПЛАН
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ, ПРОВЕЖДАНЕ И ОТЧИТАНЕ
НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ
НА ПГИ „ИВАН ИЛИЕВ“-БЛАГОЕВГРАД
ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Настоящият План за квалификационната дейност на ПГИ „Иван Илиев“ за учебната
2019/2020 г. е приет на заседание на Педагогическия съвет, съгласно протокол № 21
от 12. 09.2019 г. и утвърден със Заповед № РД 08-1604/12.09.2019 г. на директора на
ПГИ. Актуализиран на заседание на Педагогическия съвет, съгласно протокол № 6
от 15.01.2020 г. и утвърден със Заповед № РД 08-441/15.01.2020 г. на директора на
ПГИ

I. ЦЕЛИ
ОСНОВНА ЦЕЛ: Осигуряване на комплекс от условия за устойчиво качество на образователновъзпитателния процес в училище.
1. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка; създаване на мотивация
за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите.
2. Усъвършенстване на професионалните умения и развитие на професионалните нагласи и
ценности.
3. Постигане на положителни промени в личността на учениците и овладяване на трайни знания и
умения в професионалната подготовка.
4. Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа и подпомагане на мотивацията за
учене през целия живот.
5. Издигане и утвърждаване престижа на училището.
6. Осигуряване на по-добри условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на
учениците.
7. Да осигури съответствие между социалната практика, потребностите на образователната
система и равнището на професионалната компетентност на педагогическите кадри.
8. Да дава възможност за задоволяване на професионалните интереси на педагогическите кадри и
за тяхното професионално развитие.
II. ЗАДАЧИ
1. Да се разработи система за квалификационна дейност в училище, чийто план е неразделна част
от годишния план на училището /прилагат се и плановете на методическите обединения/.
2. Да се стимулират учителите към самоподготовка и усъвършенстване, към обучение чрез обмяна
на педагогически опит.
3. Да се създадат условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при постигане
на успехи, за преодоляване на неуспехи, трудности и проблеми.
4. Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното съдържание по
предмети.
5. Да се създадат трайни мотиви за учебна дейност у учениците чрез разнообразни форми за
проверка и оценка на знанията в съответствие с новите образователни изисквания.
6. Да се усъвършенства организацията и методиката на преподаване и стимулиране на
професионалните изяви на учителите.
7. Диагностика на проблеми в отношенията между учениците, формулиране и прилагане на
корекционни мерки.
8. Приобщаване на семейството като партньор на училището при повишаване качеството на
образователно-възпитателния процес.

ІII. ОБЩОУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ПРОВЕДЕНА ОТ ОБУЧИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ ВПИСАНИ В
ИНФОРМАЦИОННИЯ РЕГИСТЪР НА МОН
Квалификац
ионна
Тема
Обучител
форма
Курс
Как да направим уроците
Уча. се
си разбираеми и
мотивиращи за учениците?

ПродълВреме на
жителпровежност
дане
8 + 8 часа Учебна
(1 кредит) 2019/2020 г.

2.

Курс

Кои електронни
платформи и приложения
да ползвам в класната
стая?

Уча. се

8 + 8 часа Учебна
(1 кредит) 2019/2020 г.

МО Езици
МО Обществени
науки гражданско
образование и
физическо възпитание
и спорт

3.

Курс

Как да развиваме умения
за 21 - ви век у учениците?

Уча. се

8 + 8 часа Учебна
(1 кредит) 2019/2020 г.

4.

Курс

Прилагане на
инструментариума за
ранно идентифициране на
ученици в риск от
преждевременно
напускане на
образователната система и
за диференциран подход
при определяне на
потребностите им от
предоставяне на
индивидуална подкрепа

Обучаваща
институция
предложена от
ЕОУП (екип за
организация и
управление на
проекта ) ПРОЕКТ
BG05M2OP0012.011-0001
„ПОДКРЕПА ЗА
УСПЕХ“

16 часа

МО Обществени
науки гражданско
образование и
физическо възпитание
и спорт
МО Природни науки
Учители ПГИ (до 7
учители)

№
1.

Учебна
2019/2020

Участници
МО Езици
МО Икономика
МО Природни науки

Планирани
средства
Средства за
квалификация в
бюджета на ПГИ /1
% от ФРЗ/
Средства за
квалификация в
бюджета на ПГИ /1
% от ФРЗ/

Средства за
квалификация в
бюджета на ПГИ
/1 % от ФРЗ/
ПРОЕКТ
BG05M2OP0012.011-0001
„ПОДКРЕПА ЗА
УСПЕХ“

№
5.

6.

Квалификац
ионна
Тема
форма
Курс
Индивидуализиране на
обучението с електронни
учебни системи.

Курс

Обучител
Орак Дигитална
Учителска
Академия,
Пловдив

Управление на качеството
в образованието.
Изработване и въвеждане
на система за
проследяване на
качеството в детската
градина/училището.
Самооценка и подготовка
за инспектиране на НИО

Тренинг и
обучителен
център "Щастие"
или обучителна
организация
включена в
регистъра на
МОН

Продължителност
32 часа
(16/16)

Време на
провеждане
Учебна
2019/2020

8 + 8 часа Учебна
(1 кредит) 2019/2020

Планирани
средства

Участници
Учители ПГИ

Директор, заместникдиректор

Проект
BG05M2OP0012.010-0001
"Квалификация за
професионално
развитие на
педагогическите
специалисти"
Средства за
квалификация в
бюджета на ПГИ
/1 % от ФРЗ/

IV. ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ В ПГИ „ИВАН ИЛИЕВ“
№
1.

Квалификационна
форма
Практически
семинар

Тема
Споделяне на придобити знания и умения за
използване на технологиите в учебния процес
от участие в обучение "Creativity, Innovation,
Motivation and New Teaching Methodologies "
в град Флоренция, Италия по проект 2019-1BG01-KA101-061759, „Предприемчиви,
мотивирани и креативни в
интернационалното училище на 21 век“,
Програма „Еразъм+“, КД1 – „Образователна
мобилност на граждани“, сектор „Училищно
образование“

Обучител
Антония
Бакалова
Милена
Методиева

Продължителност
1 ч.

Време на
провеждане
Октомври 2019 г.

Участници
Учители ПГИ

№
2

Квалификационна
форма
Практически
семинар

Продължителност
1 ч.

Време на
Участници
провеждане
Септември 2019 г. Учители ПГИ

Нина Стоицова
Йордана
СтамбероваСтоянова

1 ч.

Октомври 2019 г.

Учители ПГИ

Стефан Стойов

5 ч.

Декември 2019 г.

Учители ПГИ

Йордана
СтояноваСтамберова
Гергана
Гошева
Цветелина
Узунова
Емилия
Шаренска

2 ч.

Януари 2020 г.

Учители ПГИ

8 ч.

Юли 2020

Учители ПГИ

4 ч.

Октомври Ноември 2019 г.

Учители ПГИ

Тема

Обучител

Споделяне на добри практики от обучението
"Better English for teachers"в Ескетър, Англия
по проект 2019-1-BG01-KA101-061759,
„Предприемчиви, мотивирани и креативни в
интернационалното училище на 21 век“,
Програма „Еразъм+“, КД1 – „Образователна
мобилност на граждани“, сектор „Училищно
образование“
Споделяне на добри практики от обучението
„Teaching strategies, conflict management and
emotional literacy“ / Учебни стратегии,
управление на конфликти и емоционална
грамотност / – Барселона, Испания
по проект 2019-1-BG01-KA101-061759,
„Предприемчиви, мотивирани и креативни в
интернационалното училище на 21 век“,
Програма „Еразъм+“, КД1 – „Образователна
мобилност на граждани“, сектор „Училищно
образование“
Създаване на презентации с PREZI

Биляна Дончева
Галина
Юнакова

3

Практически
семинар

4

Лекция

5

Лекция

Запознаване с промените в
законодателството, свързано със
счетоводната дейност в сила от 01.01.2020
г.

6

Практически
семинар

Изготвяне на кореспондентски документи

7

Практически
семинар

"Креативност и иновации", по материали
Антония
от проект за мобилност на учители /програма Бакалова
Еразъм +/ , проведен в Италия
Милена
Методиева

№
8

Квалификационна
форма
Дискусия

Продължителност
2 ч.

Време на
провеждане
Октомври Ноември 2019 г

Нина Стоцова
Йорданка
Стамберова Стоянова

4 ч.

Февруари 2020 г.

Тема

Обучител

Споделяне на добри практики и интерактивни
подходи в обучението по счетоводни
дисциплини
„Управление на конфликти и
емоционална грамотност“ ", по материали
от проект за мобилност на учители
/програма Еразъм +/ , проведен в Испания

Наташа Манова

Участници
МО
Счетоводство

9

Практически
семинар

10

Лекция/Практичес
ки семинар

Методи за усъвършенстване на
функционалната грамотност на учениците

Светлана
Трендафилова

4 ч.

Февруари 2020 г.

Класни
ръководители,
УКС за
противодейств
ие на
училищния
тормоз и
насилие към
ПГИ.
Учители ПГИ

11

Лекция

Киберсигурност

Стефан Стойов

3 ч.

Март 2020 г.

Учители ПГИ

12.

Практически
семинар

Март 2020 г.

Учители ПГИ

Дискусия

Наташа Манова
Гергана
Христова
Гергана
Атанасова

4 ч.

13

Електронно попълване на Годишна данъчна
декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и
приложенията към нея
Чуждиците в българския език

1 ч.

Март 2020 г.

МО Езици

14.

Лекция/Практичес
ки семинар

Диагностика и оценяване на функционалната
грамотност на учениците

Десислава
Кирякова

4 ч.

Април 2020 г.

Учители ПГИ

15.

Лекция

МО Езици

Март 2020 г.

МО Езици

17

Лекция/Практиче
ски семинар
Лекция

Желязка
8 ч.
Милкова
Златка
Стамболийскя
Галина
4 ч.
Борисова
Надя Милушева 4 ч.

Октомври 2019 г.
Ноември 2019 г.

16.

Януари 2020 г.

МО Езици

18

Лекция

Интернет приложения и програми /Quizizz,
Quizlet, Kahoot, LearningApps , Socrative,
Mozabook и др./, в помощ на ученето и
оценяването, в обучението по чужд език
Интерактивни методи в обучението по
български език и литература
Методи за преподаване на фразеологични
глаголи
Учебните игри в помощ на обучението по
чужд език

Зорка Милчева

Февруари 2020 г.

МО Езици

4 ч.

№
19

Квалификационна
форма
Дискусия

Тема
Мотивиране на учениците в чуждоезиковото
обучение
Стратегии за развитие на четивната
грамотност у учениците
Стратегии за избягване употребата на
чуждици от учениците в учебния час
Междупредметните връзки като начин за
усъвършенстване на обучението по чужд език
Различни подходи за подобряване на
мотивацията на учениците в
прогимназиален етап
Споделяне на добри практики в областта на
природни науки и екология.

22

Лекция/Практичес
ки семинар
Лекция/Практичес
ки семинар
Дискусия

23

Дискусия

24

Дискусия

25

Практически
семинар

Вътрешно обучение на преподавателите за
работа с програмен продукт Microinvest
ДЕЛТА ПРО

26

Лекция

Новости в банковата практика

27

Дискусия

28

Лекция

Проблеми и възможности за усъвършенстване
на комуникативните умения
Прилагане на инструментариума за ранно
идентифициране на ученици в риск от
преждевременно
напускане
на
образователната система и за диференциран
подход при определяне на потребностите им
от предоставяне на индивидуална подкрепа.

20
21.

Продължителност
2 ч.

Време на
провеждане
Март 2020 г.

МО Езици

4 ч.

Март 2020 г.

МО Езици

Гергана
Атанасова
Надежда
Петкова
Цветелина
Петрова

4 ч.

Март 2020 г.

МО Езици

2 ч.

Април 2020 г.

МО Езици

4 ч.

Януари 2020 г.

МО Природни
науки

Членове на МО
Природни
науки
Гергана
Гошева
Цветелина
Узунова
Карамфилка
Стойкова
Надежда
Петкова
Учители ПГИ Участници в
обучението,
организирано
по проект
„Подкрепа за
успех“ по
Оперативна
програма
„Наука и
образование за
интелигентен
растеж“

4 ч.

Ноември 2019 г. Януари 2020 г.

МО Природни
науки

8 ч.

Февруари 2020 г.
- Юни 2020 г.

МО
Счетоводство

4 ч.

Май 2020 г.

МО Икономика

1 ч.

Юни 2020 г.

МО Езици

4 ч.

Учебна 2019/2020

Учители ПГИ

Обучител
Наталия
Станкова
Илина Танева

Участници

29

Квалификационна
форма
Дискусия

30

Дискусия

№

Тема

Обучител

Запознаване с критериите и показателите,
разработени от Националния институт по
инспектиране, във връзка с прилагане на
Стандарта за инспектиране.
Запознаване със Стандарта за физическата
среда.

Директор,
заместникдиректор
Нина Стоицова

Продължителност
1 ч.

Време на
провеждане
Учебна 2019/2020

Учители ПГИ

1 ч.

Учебна 2019/2020

Учители ПГИ

Участници

V. ДРУГИ КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ:
№
1.

2.

Квалификац
ионна
Тема
форма
Семинар
Промени в нормативни
документи, свързани с
данъчното, финансовото и
трудовото законодателство
Курс
Обучение по здравословни
и безопасни условия на
труд

3.

Курс

4

Курс

Използване, обслужване и
поддържане на машини и
други съоръжения, за
които се изисква
правоспособност за
работа.
Обучение на огняря зает в
дейности, които създават
опасност за тяхното и на
други лица здраве и живот.

Изготвил: Екатерина Бонева - Дамянова,
председател на комисията

Обучител
Професионална
обучителна
организация

Продължителност

Време на
провеждане
Учебна
2019/2020 г.

Участници
Главен счетоводител

Професионална
обучителна
организация

Учебна
2019/2020 г.

Членове на Комитет
по условия на труд

Външна
обучителна
институция

Учебна
2019/2020 г.

Д. Шайков – ел.
техник

Външна
обучителна
институция

Учебна
2019/2020 г.

Спас Манов - огняр

Планирани
средства
Средства за
квалификация в
бюджета на ПГИ /1
% от ФРЗ/
Средства за
квалификация в
бюджета на ПГИ /1
% от ФРЗ/
Средства за
квалификация в
бюджета на ПГИ /1
% от ФРЗ/
Средства за
квалификация в
бюджета на ПГИ /1
% от ФРЗ/

