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Настоящият План за квалификационната дейност на ПГИ „Иван Илиев“ за учебната 

2020/2021 г. е приет на заседание на Педагогическия съвет, съгласно протокол № 17   

от 09.09.2020 г. и утвърден със Заповед № РД08-1285/09.09.2020 г. на директора на 

ПГИ. Актуализиран на заседание на Педагогическия съвет, съгласно протокол № 4 

от 19.11.2020 г. и утвърден със Заповед № РД08-209/20.11.2020 г. на директора на 

ПГИ. Актуализиран на заседание на Педагогическия съвет, съгласно протокол № 5 

от 17.12.2020 г. и утвърден със Заповед № РД08-336/18.12.2020 г.  на директора на 

ПГИ. Актуализиран на заседание на Педагогическия съвет, съгласно протокол № 6 

от 02.02.2021 г. и утвърден със Заповед № РД08-457/02.02.2021 г. на директора на 

ПГИ. 
 

mailto:pgi@pgiblg.com


 

I. ЦЕЛИ  

 

ОСНОВНА ЦЕЛ: Осигуряване на комплекс от условия за устойчиво качество на образователно-

възпитателния 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 

форма 

Тема Обучител 
Продължит

елност 

Време на 

провеждане 
Участници 

Планирани 

средства 

1. Курс Портфолиото на 

педагогическите 

специалисти/директори на 

образователни институции 

- структура, съдържание и 

философия 

 

Обучителна 

организация 

включена в 

регистъра на 

МОН (Център за 

"Интерактивно 

обучение") 

16 

академични 

часа (1 

кредит) 

Учебна 

2020/2021 

Учители  ПГИ Средства за 

квалификация в 

бюджета на ПГИ 

/1.2 % от ФРЗ/ 

2. Курс Спортът като инструмент 

за справяне с агресията 

Обучителна 

организация 

включена в 

регистъра на 

МОН (Институт 

за човешки 

ресурси) 

 

16 

академични 

часа (1 

кредит) 

Учебна 

2020/2021 

Учители  ПГИ Средства за 

квалификация в 

бюджета на ПГИ 

/1.2 % от ФРЗ/ 

3. Курс Работа в дигитална среда - 

изготвяне на електронни 

дидактически материали, 

електронни уроци, 

електронни тестове чрез 

съвременните 

възможности на 

дигиталните технологии 

Обучителна 

организация 

включена в 

регистъра на 

МОН  (Институт 

за човешки 

ресурси ) 

32 

академични 

часа (2 

кредита) 

Учебна 

2020/2021 

Учители  ПГИ Средства за 

квалификация в 

бюджета на ПГИ 

/1.2 % от ФРЗ/ 

4. Курс Прилагане на електронни 

образователни ресурси за 

постигане на мотивираща 

учебна среда   

Обучителна 

организация 

включена в 

регистъра на 

МОН (Център 

„Интерактивно 

обучение“) 

16 

академични 

часа (1 

кредит) 

Учебна 

2020/2021 

Учители  ПГИ Средства за 

квалификация в 

бюджета на ПГИ 

/1.2 % от ФРЗ/ 



№ 

Квалификац

ионна 

форма 

Тема Обучител 
Продължит

елност 

Време на 

провеждане 
Участници 

Планирани 

средства 

5. Курс Формиране на 

предприемачески умения у 

учителите 

Обучителна 

организация 

включена в 

регистъра на 

МОН  (Институт 

за човешки 

ресурси ) 

16 

академични 

часа (1 

кредит) 

Учебна 

2020/2021 

Учители  ПГИ Средства за 

квалификация в 

бюджета на ПГИ 

/1.2 % от ФРЗ/ 

 

IV. МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ В ПГИ „ИВАН ИЛИЕВ“ 

 

№ 

Образователна институция, 

с която се планира 

съвместна квалификация 

Форма на 

квалификация 
Тема Време на провеждане 

Прогнозен 

брой 

участници 

1. 
Професионална гимназия по 

икономика – гр. Перник 
Дискусионни форми 

Иновативни методи и техники на 

преподаване - Професионална гимназия по 

икономика – гр. Перник 
До края на учебната 

2020/2021година, ако 

епидемиологичната 

обстановка в страната 

позволява провеждането. 

50-60 Компетентностния подход в обучението. 

Информационните технологии в класната 

стая. Обърната класна стая, Quizizz, 

StudyStack – ПГИ „Иван Илиев“ 

2 

Професионална гимназия по 

икономика и туризъм „Проф.  

д-р Асен Златаров“ – гр. 

Петрич 

Лекция/дискусионни 

форми 

Подготовка за инспектиране - 

Професионална гимназия по икономика и 

туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ 

До края на учебната 

2020/2021година, ако 

епидемиологичната 

обстановка в страната 

позволява провеждането. 

50-60 

Училищна медиация - ПГИ „Иван Илиев“ 

3 

Професионална гимназия по 

икономика и туризъм „Проф.  

д-р Асен Златаров“ – гр. 

Петрич 

Открити уроци 

Посещение на открит урок по български 

език и литература  Професионална гимназия 

по икономика и туризъм „Проф. д-р Асен 

Златаров“ 

До края на учебната 

2020/2021година, ако 

епидемиологичната 

обстановка в страната 

позволява провеждането. 

15-25 

Посещение на открит урок по история и 

цивилизация - ПГИ „Иван Илиев“ 

4. 

Земеделска професионална 

гимназия „Климент 

Тимирязев“ – гр. Сандански 

Дискусионни форми 

Съвременна образователна среда - 

Земеделска професионална гимназия 

„Климент Тимирязев“ 

До края на учебната 

2020/2021година, ако 

епидемиологичната 

обстановка в страната 

позволява провеждането. 

50-60 

Добри практики при взаимодействие с 

родители - ПГИ „Иван Илиев“ 



V. ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ В ПГИ „ИВАН ИЛИЕВ“ 

 

№ 
Квалификационна 

форма 
Тема Обучител 

Продължи-

телност 

Време на 

провеждане 
Участници 

1. Лекция/Дискусия Споделяне на придобити знания и умения 

за от участие в обучение – Гражданско 

образование за учители 

Милена 

Методиева 

 

 

2 ч. Ноември 2020г. 

 

Учители от 

ПГИ 

2. Лекция/Дискусия Да преборим стреса чрез спорт 

 

Биляна Дончева 

Любима 

Ласкова 

 

4ч. 

 

 

Първи срок 

 

Учители от 

ПГИ 

3. Лекция/Дискусия Да преборим стреса чрез спорт 

 

Пепа Николова 

Гальов 

4ч. Втори срок Учители от 

ПГИ 

4. Лекция/Дискусия Добри практики, взаимствани от чужди 

образователни системи 

Антония 

Бакалова 

 

2 ч. Март 2021г. Учители от 

ПГИ 

5. Лекция/Дискусия Музиката в нашия живот Милко 

Бошнаков 

2 ч. Януари 2021 г. Учители от 

ПГИ 

6. Лекция Учебните игри в помощ на  обучението по 

чужд език  

Зорка Милчева  4 ч. Октомври 2020 г.; Учители МОЕ 

7. Лекция/ 

Практически 

Семинар 

Стратегии за избягване употребата на 

чуждици в учебния процес  

 

Гергана 

Атанасова 

4 ч. Ноември 2020 г Учители от 

ПГИ 

8. Лекция/ 

Практически 

Семинар 

Диагностика и оценяване на 

функционалната грамотност на учениците 

Десислава 

Кирякова 

4 ч. Декември 2020 г. Учители от 

ПГИ 

9. Лекция Методи за преподаване на фразеологични 

глаголи 

Надя Милушева 4 ч. Март 2021 г. Учители МОЕ 

10. Дискусия Междупредметните връзки като начин за 

усъвършенстване на обучението по чужд 

език 

Надежда 

Петкова 

2 ч. Април 2021 г Учители МОЕ 

11. Лекция/Практически 

семинар Запознаване  с приложението FX  DRAW    

 

Анелия Бачева 3 ч. Септември 2021 г. Учители от 

ПГИ 

12. Лекция/ 

дискусия 

Запознаване с промените в трудовото 

законодателството, в сила  от 01.01.2021 г. 

Наташа Манова 

Гергана Гошева  

2 ч. м. Януари 2021 г. Учители от 

ПГИ 



№ 
Квалификационна 

форма 
Тема Обучител 

Продължи-

телност 

Време на 

провеждане 
Участници 

 

13. Лекция/ 

дискусия 

Запознаване с промените в данъчното 

законодателството, свързано със 

счетоводната дейност в сила  от 01.01.2021 

г. 

Йорданка 

Стамберова 

 

Гергана Балтова 

2 ч. м. Февруари 2021 г. Учители от 

ПГИ 

14. Лекция Български държавен стандарт за изготвяне 

и оформяне на кореспондентските 

документи“ 

Емилия 

Шаренска 

8 Ноември 2020 г. Учители от 

ПГИ 

15. Лекция/Практически 

семинар 

Еxcel в помощ на стопанската дейност Невена 

Антипешева 

8 Февруари 2021 г. Учители от 

ПГИ 
 

V. ДРУГИ КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ: 

№ 
Квалификационн

а форма 
Тема Обучител 

Време на 

провеж-

дане 

Участници 
Планирани 

средства 

1. Семинар Промени в нормативни документи, свързани 

с данъчното, финансовото и трудовото 

законодателство 

Професионална 

обучителна 

организация 

Учебна 

2020/2021 г. 

Главен 

счетоводите

л 

Средства за 

квалификация в 

бюджета на ПГИ 

/1.2 % от ФРЗ/ 

2. Курс Обучение по здравословни и безопасни 

условия на труд  

Професионална 

обучителна 

организация  

Учебна 

2020/2021 г. 

Членове на 

Комитет по 

условия на 

труд 

Средства за 

квалификация в 

бюджета на ПГИ 

/1.2% от ФРЗ/ 

3. Курс Използване, обслужване и поддържане на 

машини и други съоръжения, за които се 

изисква правоспособност за работа. 

Външна 

обучителна 

институция 

Учебна 

2020/2021 г. 

Д. Шайков – 

ел. техник 

Средства за 

квалификация в 

бюджета на ПГИ 

/1.2 % от ФРЗ/ 

4 Курс Обучение на огняря зает в дейности, които 

създават опасност за тяхното и на други лица 

здраве и живот.  

Външна 

обучителна 

институция 

Учебна 

2020/2021 г. 

 огняр Средства за 

квалификация в 

бюджета на ПГИ 

/1.2 % от ФРЗ/ 

Изготвил: Екатерина Бонева – Дамянова: Председател на комисия за външна и вътрешна квалификационна дейност в ПГИ 


