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План за квалификационна дейност през учебната 2022/2023 година 

 

СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ 
2600, гр. Дупница, ул. „Страхил войвода” № 5, тел. (0701) 5 25 45, 4 17 38, 

www.souphd.info, souphd@abv.bg 
 

                   

 
 

УТВЪРДИЛ:  

АНЕЛИЯ ЙОРДАНОВА 

Директор      

СЪГЛАСУВАНО: 

 

За СБУ към КНСБ:           За КТ „Подкрепа”:   

  

 

ЙОРДАН ГИРГИНОВ          АНИ ВАКЪВЧИЕВА                  

       Председател                Председател                         

 

 

 

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 

В СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“, ГРАД ДУПНИЦА 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

 

 

Цели и задачи: 

1. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти с цел подобряване качеството на образованието и 

обучението в СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница. 

http://www.souphd.info/
mailto:souphd@abv.bg


2 

 

План за квалификационна дейност през учебната 2022/2023 година 

 

2. Създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на педагогическите кадри чрез включване в 

квалификационни курсове за формиране на компетентности по приоритетни направления. 

3. Популяризиране и обмен на иновативни методи и форми на преподаване и педагогическо въздействие. 

4. Споделяне на добри практики 

 

              

№ Тематично направление/ 

Тема 

Срок  Отговорник/ 

Обучаваща 

организация 

Вид на 

квалификацията 

Брой 

участни

ци 

Времетраен

е  

Брой 

кредити 

на 

участник 

1.  Участие в 

квалификационни курсове 

по тематични 

направления, предложени 

от МОН, РУО  – 

Кюстендил и други 

специализирани звена. 

Учебната 

2022/2023 

година 

Директор, 

комисия 

ИИК - 16 ч. 1 

3. Как  да преподаваме 

едновременно в 

електронна и в реална 

среда? 

Учебната 

2022/2023 г. 

„Креативност“ 

ЕООД 

ИИК 89 32 ч. 2 

4. Проектно и проблемно 

базирано обучение в 

дигитална среда 

Учебната 

2022/2023 г. 

"Център за 

иновативни 

образователни 

практики" 

ЕООД 

ИИК 89 16 ч. 1 

5. Езикът на „дигиталното 

поколение“: как да 

достигнем до учениците 

чрез игровизация 

Учебната 

2022/2023 г. 

Институт за 

човешки 

ресурси 

ИИК 45 16 ч. 1 
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№ Тематично направление/ 

Тема 

Срок  Отговорник/ 

Обучаваща 

организация 

Вид на 

квалификацията 

Брой 

участни

ци 

Времетраен

е  

Брой 

кредити 

на 

участник 

(gamification) на 

обучението  

6. Оптимизиране на 

обучението 5-12 клас чрез 

използване на игровата 

дейност - казус, инцидент, 

ситуационна игра, 

драматизация  

Учебната 

2022/2023 г. 

Сдружение 

"Европа в 

диалога" 

ИИК 45 16 ч. 1 

7. Иновативно училище Учебната 

2022/2023 г. 

Кабината БГ ИИК 89 48 ч. 3 

8. Интерактивни 

компютърни презентации 

Учебната 

2022/2023 г. 

Кабината БГ ИИК 20 16 ч. 1 

9. Системи за дигитално 

тестиране. Създаване на 

собствена тестова 

система" 

Учебната 

2022/2023 г. 

„Креативност“ 

ЕООД 

 20 48 ч. 3 

10. ВЪТРЕШНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

 Обмяна на добри практики 

от посетени 

квалификационни форми 

м.11.2021; 

м.01.2022;  

м.03.2022;  

 

ПС ВИК – 

тематичен ПС 

89 по 2 часа  

11. МО „НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ“ 

1.  Приемственост в работата 

на детската градина и 

училището. 

Подготвителна група      

м. октомври  Димитрина 

Чечева 

ВИК – лекции, 

беседи 

21 по 2 часа  
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№ Тематично направление/ 

Тема 

Срок  Отговорник/ 

Обучаваща 

организация 

Вид на 

квалификацията 

Брой 

участни

ци 

Времетраен

е  

Брой 

кредити 

на 

участник 

2. Интерактивност в 

обучението. Интерактивни 

методи и техники 

м. ноември Велка 

Кодузова   

ВИК – лекции, 

беседи 

21 по 2 часа  

3. Психологически техники 

за сплотяване на 

учениците в клас 

м. януари Даниела 

Николова   

ВИК – лекции, 

беседи 

21 по 2 часа  

4. Иновативни методи на 

обучение в условията на 

електронна среда 

м. февруари Даниела 

Никова 

ВИК – лекции, 

беседи 

21 по 2 часа  

 

5. 

Проектно - базирано 

обучение  

м. март Катя Паунова ВИК – лекции, 

беседи 

21 по 2 часа  

12. МО „ ЦДО“ 

1. „Работа с електронни 

платформи – Class dojo,  

Kahoot,  Canva“  

м. октомври Станислава 

Георгиева  

ВИК – лекции, 

беседи 

25 по 2 часа  

2. „Приемственост между 

начален и прогимназиален 

етап“  

м. декември Елеонора 

Георгиева 

ВИК – лекции, 

беседи 

25 по 2 часа  

3. Дислексия  м. февруари 

 

В. Стойкова, 

С.  Гушанска, 

М. Данаилова 

ВИК –лекции, 

беседи 

25 по 2 часа  

4. Учене в класната стая и 

занимания по интереси. 

Проектно-базирано 

обучение в групите за 

целодневна организация 

на учебния процес  

 м. април Мирослава 

Йочева 

ВИК – лекции, 

беседи 

25 по 2 часа  



5 

 

План за квалификационна дейност през учебната 2022/2023 година 

 

№ Тематично направление/ 

Тема 

Срок  Отговорник/ 

Обучаваща 

организация 

Вид на 

квалификацията 

Брой 

участни

ци 

Времетраен

е  

Брой 

кредити 

на 

участник 

5. Изграждането, 

осъзнаването и 

запазването на 

християнските ценности 

на децата и учениците  

м. май Стефка 

Стоянова 

ВИК – лекции, 

беседи 

25 по 2 часа  

13. МО „ХУМАНИТАРНИ ДИСЦИПЛИНИ“ 

1. Разработване на 

мултимедийни уроци с 

Prezi 

м.септември Д. Куйова ВИК – лекции, 

беседи, презентация 

13 по 2 часа  

2. Запознаване със софтуер 

за работа с интерактивна 

дъска  

м. октомври Г. Янев  ВИК – лекции, 

беседи 

13 по 2 часа  

3. Използване на интернет 

технологии в учебния 

процес. Разработване на 

учителски блог. 

м. ноември Д. Петрова ВИК – лекции, 

беседи 

13 по 2 часа  

4. Методи и техники за бързо 

четене, обучение и 

запаметяване 

м. януари Д. Куйова  ВИК –  лекции, 

беседи 

13 по 2 часа  

5. Инструменти за 

привлекателно 

образование 

м. февруари Д. Куйова ВИК – лекции, 

беседи 

13 по 2 часа  

14. МО „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“ 

1. Новите учебни програми и 

новият формат на ДЗИ по 

чужд език.  

м. октомври Зл. 

Джаджарова 

ВИК – лекции, 

беседи 

15 по 2 часа  
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№ Тематично направление/ 

Тема 

Срок  Отговорник/ 

Обучаваща 

организация 

Вид на 

квалификацията 

Брой 

участни

ци 

Времетраен

е  

Брой 

кредити 

на 

участник 

2. Превод - уеднаквяване на 

критериите за оценяване.  

м. ноември Камен 

Соколов 

ВИК – лекции, 

беседи 

15 по 2 часа  

3. Езикът на медиите в 

чуждоезиковото обучение. 

м. декември Костадин 

Костов 

ВИК – лекции, 

беседи 

15 по 2 часа  

4. Работа с новите поколения 

ученици.  

м. февруари Р. Терзийска, 

Д. Андонова 

ВИК – лекции, 

беседи 

 

15 по 2 часа  

5. Геймификацията - 

практическо приложение в 

часовете по чужд език.  

м. март Даниела 

Андонова  

ВИК – лекции, 

беседи 

15 по 2 часа  

15. МО „ПРИРОДНИ НАУКИ“ 

1. Изграждане на безопасна 

среда за всяко дете 

  м. януари Д. Петрова 

 

ВИК – лекции, 

беседи 

15 по 2 часа  

2. Игротворения с природни 

материали за развитие у 

децата на креативно 

мислене и екологично 

отношение 

м. април 

 

Д. Тодорова  

Е. Масленкова 

ВИК – бинарен урок 15 по 2 часа  

3. Съвременни методи за 

оценяване на знанията, 

уменията и учебните 

резултати на учениците 

м. февруари 

 

Р. Дякова ВИК – лекции, 

беседи 

15 по 2 часа  

4. Геймификация в Stem 

науките 

м. март 

 

А. Вакъвчиева ВИК - лекции, 

беседи 

15 по 2 часа  

5. Физика и климат  м. май 

 

Е. Масленкова ВИК – лекции, 

беседи  

15 по 2 часа  



7 

 

План за квалификационна дейност през учебната 2022/2023 година 

 

№ Тематично направление/ 

Тема 

Срок  Отговорник/ 

Обучаваща 

организация 

Вид на 

квалификацията 

Брой 

участни

ци 

Времетраен

е  

Брой 

кредити 

на 

участник 

16. МО „ЕСТЕТИЧЕСКИ ЦИКЪЛ“ 

1. „Музикотерапия“,  м. ноември Екатерина 

Грибанова 

ВИК – лекции, 

беседи 

12 по 2 часа  

2. „Вредата от енергийните 

напитки“ 

м. октомври  Николина 

Панова 

ВИК – лекции, 

беседи 

12 по 2 часа  

3. „Изграждане на безопасна 

среда за всяко дете – 

стратегии и подходи“ 

м. февруари Весела 

Билярска 

Валентина 

Богатинова 

ВИК – лекции, 

беседи 

12 по 2 часа  

4. „Великденски традиции, 

обичаи и съвременност“ 

м. март Илияна 

Велинова 

ВИК – лекции, 

беседи 

12 по 2 часа  

5. „Аз, бягането и стреса“.   м. април Йорданка 

Янкова 

ВИК – лекции, 

беседи 

12 по 2 часа  

 

 

Легенда: ВИК – вътрешно-институционална квалификация; ИИК – извън-институционална квалификация 

 

Планът е приет на заседание на ПС, проведено на 12.09.2022 г. (Протокол №12) и е утвърден със заповед на директора 

№ 1960/12.09.2022 г.  
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Планът е направен след проведено проучване на потребностите от продължаваща квалификация на педагогическите 

специалисти в СЕУ "Св. П. Хилендарски" чрез онлайн анкетиране и е отворен при необходимост да се осъществява и друга 

квалификация на педагогическите специалисти. 

 


