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Методическите обединения ПГТЛП „Гоце Делчев“ - гр. Благоевград през учебната 2019/2020 са както следва: 

•   МО на учителите по общообразователни предмети и професионална подготовка; 

•   МО на класните ръководители; 

  

І. ЦЕЛИ: 

 
Повишаване  професионалната  компетентност  на  педагогическия  персонал,  усъвършенстване  на професионалните  

умения, промяна и развитие на професионалните ценности, придобиване на нови знания и умения. 

 
Дейността  за  професионално  усъвършенстване  на  педагогическите  кадри  да  бъде  съобразена  с конкретните  

индивидуални потребности на учителите и да бъде насочена към: 

1.Повишаване  на  научната,  педагогическата  и  методическата  подготовка  и  създаване  на  мотивация  за развитие, 

самоусъвършенстване на учителите и работата им  в екип. 

2.Усъвършенстване  на професионалните умения и придобиване на нови знания и умения в съответствие с развитието на 

педагогическата наука. 

3.Промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности в съответствие с динамиката на общественото развитие - 

осъвременяване, задълбочаване и развитие на придобития опит на по-високо равнище. 
 
 
 
ІІ. ЗАДАЧИ: 

 
1. Да се разработи система за квалификационна дейност в училище, чийто план е неразделна част от годишния план на 

училището /към него се добавят и плана на методическото обединение/. 

2. Да се стимулират учителите към самоподготовка, усъвършенстване и към активно преподаване и обучение, чрез обмяна на 

педагогически опит. 

3. Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното съдържание по учебните предмети, както и 

за преодоляване на тормоза, насилието и агресията в училище. 

4. Да се усъвършенства организацията и методиката на преподаване и да се стимулират   професионалните изяви на 

учителите, да се насърчава екипната работа. 

5. Да се създадат условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при постигане  на успехи и неуспехи, 

трудности и проблеми 
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ІІІ. ДЕФИЦИТИ: 
 
 

1. Умения за справяне с агресията и тормоза в училище; 

2. Приобщаване на родителите към проблемите на учениците, обогатяване и поддържане на МТБ с тяхна помощ. 

3. Усъвършенстване методиката на преподаване чрез усвояване на новаторски и ИТ подходи. 

4. Модернизиране на ИКТ инфраструктурата. 

5. Усъвършенстване партньорската мрежа с работодателите. 
 
 
 

ІV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 
 

1. Повишаване на педагогическите уменията за работа на учителите. 

2. Увеличаване броя и мотивацията за работа на учителите, включени в различни проекти. 

3. Подобряване работата в екип. 

4. Сключване на нови договори с представители на местния бизнес и договаряне на учебни и производствени практики с цел 

усъвършенстване практическата подготовка на учениците. 

5. Постигане на призови класирания на регионални и национални състезания. 

6. Повишаване  мотивацията на учителите за качествена подготовка на учениците, явяващи се на НВО по чужд език и 

държавни зрелостни и квалификационни изпити. 

7. Намаляване на насилието и агресията в училище вследствие повишаване подготовката  на преподавателите по темата. 

8. Мобилизация на родителската активност за оптимизиране на учебния процес. 

9. Обмяна на добри практики в МО. 
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V. ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ 
 
 
 

1.  ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИЯ 
 
 
 

№ 
Тема / Форма Целева група Брой 

участници 

Срок Отговорник 

1 
Разработване на планове за дейността на 

методическото обединение 

Членове на МО 10 Септември председателите   

на МО 

2 

Участие в съвещанията, организирани от РИО - гр. 

Благоевград, с учителите по отделните учебни 

предмети. 

учители 20 септември директор 

3 

Провеждане на ПС и запознаване с възможностите 

за включване във формите за повишаване 

квалификацията на учителите в проект 

„Квалификация на педагогическите специалисти“. 

учители  септември  директор 

4 

Взаимни посещения на часовете по теория и 

практика от преподавателите по една и съща 

специалност и оказване методична помощ на 

учители с малък опит  

Нови учители 5 през І-я 

учебен срок 

 директор 

5 

Повишаване вътрешната квалификация на 

учителите чрез съвместни разработки на уроци, 

консултации, открити уроци и презентации на добри 

практики 

Учители по 

общообразо-

вателни предмети 

 Септември 

- юни 

председателите   

на МО 

6 

Създаване на банка с материали в помощ на 

класните ръководители и обмяна на информация и 

Класни 

ръководители 

7 Септември 

- май 

председател на 

МО на класните 

ръководители 
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опит по провеждане на теми, лекции, мероприятия в 

МО на класните ръководители. 

 

7 

Организиране среща на ръководството с 

представители на браншовите организации и 

договаряне на квалификационни практики с цел 

усъвършенстване практическата подготовка на 

учениците. Взаимодействие и партниране между 

училището и представители на местния бизнес.  

Ръководство 

Учители 

професионални 

направления  

 5 Септември 

- юни  

 директор  

8 

Обучение за работа с електронни дневници  Учители 20 Септември Тинка Прокопова 

Даниела 

Докузова 

9 

Провеждане работна среща във връзка с 

организацията на проекти „Занимания по интереси“ 

и „Подкрепа за успех“ 

Учители 10 Октомври  

10 

Организиране и провеждане на практикум за новите 

класни ръководители. Определяне на критерии за 

спазване изискванията за работа с ученици, 

родители и документацията на класните 

ръководители. 

Класни 

ръководители 

3 Октомври председател на 

МО на класните 

ръководители 

11 
Презентация на Наредба № 11 за оценяване на 

резултатите от обучението на учениците 

Учители 20 Октомври   

12 

Организиране на работна среща и отчет на 

резултатите от ДЗИ, НВО по чужд език и Държавни 

квалификационни изпити, изготвяне на стратегия за 

повишаване на успеваемостта. 

Учители в VІІІ и 

ХІІ класове 

20 Ноември 

 

Директор 
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13 
Презентация на Наредба за финансиране на 

институциите в системата на образованието 

Учители 20 Декември Калинка 

Денинска 

14 

Обучение във връзка с използването на ИКТ в 

преподаването 

 

Учители 20 Януари  

15 
Презентация на наредба за приобщаващо 

образование 

Учители 20 Февруари Румяна Янкова 

16 

Презентация на Наредба № 12 за статута и 

професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти 

Учители 20 Март   

17 

Оказване на методична помощ и съдействие на 

учителите, желаещи да придобият ПКС или нова 

професионална квалификация чрез: 

• Осигуряване на условия за извършване на 

необходимата експериментална работа в училище; 

• Осигуряване на нормативно установените отпуски 

за подготовка на изпити и дипломни работи; 

Учители 20 Април  Директор 
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2. Б. ИЗВЪНУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИЯ 
 
 
№ ТЕМА Целева 

група 

Бр. 

участ- 

ници 

Форма на 

обучението 

Обучител Място на 

провежда не 

Обща 

цена 

Начин 

на 

финан- 

сиране 

Срок Отговорник 

1. Интегрирано 

обучение на деца 

със СОП 

Учители  10 Семинар    .   Румяна Янкова 

2. Демонстрация на 

съвременни 

техники в 

готварството 

кулинарията 

Учители   4 Практикум  Кухня 

ПГТЛП 

    Ел. Маеркова 

Д. Павлова 

3.  Демонстрация на 

съвременни 

техники във 

фризьорството 

 Учители 

проф. 

подготов- 

ка 

 4  Практикум    Фризьорски 

салон 

ПГТЛП 

 .   Л. Иванова 

 Обучение за работа 

с електронни 

дневници 

Учители 20       Д. Докузова 

Т. Прокопова 
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 Обучение във 

връзка с 

използването на 

ИКТ в 

преподаването 

Учители 20       Д. Докузова 

Т. Прокопова 

 
 
 
 

ІV. ЗАЛОЖЕНИ СРЕДСТВА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ В УЧИЛИЩНИЯ БЮДЖЕТ 
 
За квалификация на педагогическия персонал  в бюджета на училището от фонд работна заплата са определени 1,2%. 

 
V. КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА. 

 
Контрол по изпълнение на плана за квалификационна дейност ще се осъществява както следва: 

 
*в частта извънучилищна квалификация – директор ; 

 
* в частта вътрешноучилищна квалификация – председатели на методичните обединения; 

 
*в частта финансиране на квалификацията – гл. счетоводител. 
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