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Отчет 

за изпълнението плана за квалификационната дейност в СУ „Св.П.Хилендарски“ 

с.Скалица, общ.Тунджа, обл.Ямбол  за учебната 2020/2021 година 

През настоящата 2020/2021уч.г. квалификационната дейност е насочена към 

изпълнение на заложените в плана за работа основни цели, а именно: 

1.   Повишаване на научната, педагогическата и методическата подго-товка и 

създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учители чрез 

участие в разнообразни форми на квалификационна дей-ност. 

2. Постигане на положителни промени в личността на учениците и ов-ладяване на 

трайни знания, умения и навици. 

3. Усъвършенстване на професионалните умения и развитие на профе-сионалните 

нагласи и ценности. 

Системата за квалификационна и  методическа  дейност  е неразделна част от учебно-

възпитателния процес в нашето училище. 

 

Основни приоритети за учебната 2020/2021 година: 

 

1.През настоящата учебна година продължава  работата по утвърждаване-то на 

методическите обединения като действена форма за самоусъвър-шенстване на 

учителите и създаване на система за съхранение на доку-ментацията им 

2.Вземат се превантивни мерки от класните ръководители срещу голям брой отсъствия 

на учениците  

3.Самоусъвършенстване чрез извънучилищната и вътрешно-училищната система за 

квалификация. 

4.Работа по проекта „Подкрепа за успех“ 

5.Приложение на съвременните тенденции в проверката и оценката на знанията на 

учениците и разчупване на стереотипните форми на проверка. 

6. Усъвършенстване на системата за кариерно развитие на учителите и обвързване на 

кариерно развитие с нарастване на престижа и възнагра-ждението на учителите с 

повече отговорности към образователната ин-ституция и педагогическата колегия, към 

ученици и техните родители. 

 Организирането на  работата се провежда на 2 нива: 

1.  Вътрешно-училищна квалификационна дейност 



За разлика от други учебни години  в началото през настоящата учебна година  бяха 

проведени  съвещания, организирани от РУО гр.Ямбол само по някои учебни предмети. 

Причината е създалата се епидемиологична обстановка. 

  В нашето училище са сформирани 4 МО: 

МО на началните учители с председател Галина Михайлова 

МО на КОО „Природни науки и екология, математика и информатика“ с председател 

Елена Атанасова 

МО на  КОО „Български език и литература, чужди езици,обществени науки и 

гражданско образование“ с председател Мария Вангелова 

МО на учителите по професионална подготовка с председател Татяна Жекова 

   Навреме бяха изработени и предадени: 

-  плановете за годишна работа на МО; 

- отчети за извършената дейност през предходната учебна година 

 - анализ на резултатите от учебната дейност, входящи-изходящи нива 

По този начин методическата дейност се осъществява целенасочено и по план. 

Учителите  са обединени в предметни комисии в добри екипи, зани-маващи се с 

обсъждане на новостите в образованието,  разискване на различни методически 

въпроси и търсене на оптимални варианти за тяхното решение. 

През месец септември г-жа Е.Атанасовакато лектор обучи  педагогическия ни 

колектив на тема „Преподаване чрез дигитални технологии. Образователна 

платформа GoogleClassroom“ 
 

С външен лектор г-жа П. Сярова на 21.09.2020г.всички учители се обучиха на тема 

„Използване на приложениетоTeamsoт Office365 на Microsoftи създаване на урок в 

синхронна среда“ 

 

2.Извънучилищна квалификационна дейност 

Повишаване на квалификацията се осъществява по принцип чрез участие в 

квалификационни курсове, семинари, проекти, педагогически четения, форуми към 

различни институции и организации. Но през настоящата учебна година 

преобладаващата  форма на обучение беше дистанционна.Споделяха се добри практики 

с колеги, участвали в различни квалификационни форми в методическите обединения и  

или по време на работни оперативки. 

Г-жа Д.Костова  участва в частично присъствена форма на обучение 9-10 юни 2021г. 

на тема „Практически обучения за директори на образователниинституции“ с 1 

квалиф.кр. 

Г-жа М.Радева присъства на следните обучения в електронна среда от  разстояние: 

1. „Обучение чрез решаване на проблеми за формиране на ключови 

компетентности“ проведено на 14.11.2020г. 

2. „Защо POWER POINT не е само за презентация?“ – проведено на 14.01. към ТУ 

гр. Варна 

3.Видео семинар на тема: „Методически насоки в обучението по Компю-търно 

моделиране за 3 клас” с лектор Румяна Папанчева, проведен на 03.02.2021г. 



4. „Диагностична дейност на учителя”-обучение в 2 части към ДИУУ Софийски 

университет, 3квалифик.кредита   

5.Г-жа Д.Костова и г-жа М.Радева - на тема„STEMАктивното участие и обучение 

чрез практическо приложение и преживяване на наученото” 
 

Г-жа М. Вангелова  чрез дистанционна форма на обучение към Тракийски 

университет гр. Стара Загора бе обучена на тема „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“към Проект 

„Подкрепа за успех“. 

 

Г-жа М.Георгиева през м.ноември присъства на обучение към фондация Кузманов на 

тема „Работа с платформата MICROSOFT TEAMS”и през месец април чрез 

дистанционно обучение на тема „Езикови ресурси и технологии в помощ на 

обучението по Български език и литература”, организирано от Институт по 

Български език към БАН 

 

Г-жа Г.Михайловадистанционно участва в обучение на тема „Наставничество в 

образователни институции” , проведено на 21 и 22 ноември 2020г. към Синдикат на 

Българските учители. 

На 23.05.2021г. участва в синхронно обучение от разстояние в електронна среда на тема 

„Развитие на креативност и критическо мисленев обучението по математика в 

начален етап” към „Бит и техника ООД” гр.Варна- 1 квалиф.кредит 

През м.юли предстои обучение на целия колектив по направление „Иновативни методи 

в преподаването” на тема „Използване и създаванена електронни ресурси и 

учебници с отворен код” към обучаваща организация Орак инженеринг, 3 

квалиф.кредита. 

 

 

 

В резултат на изпълнението на квалификационните дейности се усъвър-шенстват 

теоретичната и практическа компетентност на учителите. Обога-тявят се техните 

знания, умения и компетенции по подготовката и реализа-цията им в тяхната 

преподавателска дейност. 

 

Изготвил: Галина Михайлова, 

Председател на Комисията по квалификационна дейност  


