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ПЛАН 

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ В НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ 

„ИВАНЧО МЛАДЕНОВ” – ВРАЦА 

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

 

                                          Календарен план на институционалните квалификационни дейности: 

 

 Вътрешна квалификационна дейност: 
№ Дейност Продължителност 

на провеждане 

Срок за 

изпълнение 

Отговорник Средства 

1. Насоки към педагогическите 

специалисти, включени в  

презентацията на началника на РУО-

Враца и указания за новата 2022/2023 

г. 

            

             1 час 

 

м. 09.2022 г. 

 

1 педагогически 

специалист 

 

2. Указания и методически насоки към 

дейността на педагогическите 

специалисти от Регионален център за 

подкрепа на процеса на 

приобщаващото образование  

1 час м. 09.2022 г. 1 педагогически 

специалист 

 

3. Обучение за работа с електронен 

дневник в НЕИСПУО 

           1 час м. 09.2022 г. 3 педагогически 

специалисти 

 

4. „Прилагане на диференциран подход 

в обучението по математика в 

разширената подготовка за 

достигане на ДОС“ 

 м. 10.2022 г. 

м. 06.2023 г. 

 

 

Членовете на МО 
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3.1. МО – I клас 

Дейности по темата: 

 Споделяне на опит от прилагането на 

диференцирания подход в учебната 

работа по математика чрез извличане 

на данни от картинно представени  

практически ситуации 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

м. 02.2023 г. 

Членовете на МО – I 

клас: 

 

5 педагогически 

специалисти 

 

 

 Обмяна на педагогически опит при 

решаване на задачи за развиване на 

логическото мислене и 

пространственото ориентиране чрез 

прилагане на групова работа 

1 час 

 

м. 04.2023 г. Членовете на МО 

 

 

 Представяне на открита 

педагогическа практика 

1 час м. 05.2023 г. 

 

1 педагогически 

специалист 

 

 Отчет на резултатите от проведената 

квалификационна работа на тема 

 „Прилагане на диференциран подход в 

обучението по математика в 

разширената подготовка за постигане 

на ДОС“ 

 

1 час 

 

м. 06.2023 г. 

 

Председател на МО 

 

 

3.2. МО – II клас 
Дейности по темата: 

 Работна среща на тема: „Решаване на 

вариативно представени задачи в 

урочната единица в частта ѝ за 

затвърдяване, систематизиране и 

обобщаване на знанията“ 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

м.10.2022 г. 

 

 

 

Членовете на МО – 

II клас: 

3 педагогически 

специалисти 
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 Представяне на открита 

педагогическа практика 

1 час 

 

м. 11.2022 г. 

 

1 педагогически 

специалист 

 

 Работна срещана тема: „Ползата от 

диференцираната домашна работа“ 

1 час м. 02.2023 г. Членовете на МО  

 Работна среща: „Използване на 

електронни ресурси в оценъчно-

затвърдяващия компонент на урочната 

единица“ 

1 час  м. 04.2023 г. Членовете на МО 

 

 

3.3. МО – III клас 

Дейности по темата: 

 Решаване на вариативно представени 

текстови задачи в урочната единица в 

частта ѝ за затвърдяване, 

систематизиране и обобщаване на 

знанията 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

м. 11.2022 г. 

Членовете на МО – 

III клас: 

 

3 педагогически 

специалисти 

 

 

 Открита педагогическа практика по 

темата 

1 час м. 12.2022 г. 1 педагогически 

специалист 

 

 Математическо състезание по 

паралелки на тема „Текстовите задачи 

вече не ме плашат“ 

 

1 час 

 

 

м. 04.2023 г. 

 

Членовете на МО 

 

 Отчитане на ефективността от 

проведените дейности по темата 

 

1 час 

 

м. 06.2023 г. 

Председател на МО  

3.4. МО – IV клас 

Дейности по темата: 

 

 

1 час 

 

 

м. 10.2022 г. 

Членовете на МО – 

IV клас: 
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 Работна среща за обсъждане и избор 

на иновативни методи и похвати за 

развиване на логическо мислене и 

пространствена ориентация у 

учениците чрез прилагане на 

диференциран подход и работа в група  

 

 

 

 

5 педагогически 

специалисти 

 

 Открита педагогическа практика по 

темата 

1 час м. 01.2023 г. 1 педагогически 

специалисти  

 

 Провеждане на отборно състезание 

между паралелките за представяне на 

придобитите математически 

компетентности от диференцирания 

подход в обучението по математика 

 

                

             1 час 

 

 

      

м. 04.2023 г. 

 

 

Членовете на МО 

 

 

 Отчет на дейностите, проведени по 

темата 

1 час 

 

м. 06.2023 г. 

 

Членовете на МО 

 

 

3.5. МО – ЦОУД  

Дейности по темата: 

 Работна среща за набелязване на 

методи за прилагане на диференциран 

подход в обучението по математика в 

разширената подготовка 

 

 

1 час 

 

 

 

м. 10.2022 г. 

 

Членовете на МО – 

ЦОУД: 

 

11 педагогически 

специалисти 

 

 

 Използване на електронни ресурси 

при затвърдяване на знанията в 

обучението по математика в 

разширената подготовка 

            1 час 

 

м. 12.2022 г. 

 

1 педагогически 

специалист 
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• Открита педагогическа практика по 

темата с прилагане на Монтесори – 

педагогика 

            1 час 

 

До м. 04.2023 г. 

 

1 педагогически 

специалист 

 

 Отчет на резултатите от дейностите 

по вътрешната квалификация 

1 час м. 06.2023 г. Членовете на МО  

 Съпоставяне на постигнатите 

резултати в обучението по математика 

от разширената подготовка с 

резултатите от приложението на 

Монтесори педагогиката при групова 

работа с ученици 

          16 часа м. 07.2023 г. Членовете на МО 
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Квалификация за придобиване на квалификационни кредити по програми на организации 

 

 Извънинституционална квалификационна дейност 
 

Тема на 

квалификационната 

дейност 

Форма на 

провеждане 

Участници в 

обучението 

Ръководител на кв. 

форма от 

педагогическите 

кадри 

Период на 

провеждане 

Отговарящ 

за провеждането 

Участие в квалифи- 

кационен курс за 

придобиване на I ПКС 

 

обучение 1 педагогически 

специалист 

Съгласно график на 

ДИУУ – София 

2022/2023 

учебна година 

 

ДИУУ – гр. 

София 

Придобиване на II ПКС 

 

обучение 2 педагогически 

специалисти 

 

По график 2022/2023 

учебна година 

 

ДИУУ – гр. 

София 

Придобиване на II ПКС 

 

обучение 2 педагогически 

специалисти 

До края на 2022 г. – 

по график на 

университета 

2022/2023 

учебна година 

ВТУ „Св. св. 

Кирил и 

Методий”– гр. 

Велико Търново 

 

Участие в квалифи- 

кационен курс за 

придобиване на IV ПКС 

 

обучение 1 педагогически 

специалист 

Съгласно график на 

ДИУУ – София 

2022/2023 

учебна година 

ДИУУ – гр. 

София 

Въведение в 

„Монтесори” 

педагогиката при 

групова работа с деца от 

3 до 6 години 

обучение 2 педагогически 

специалисти 

По график 2022/2023 

учебна година 

НБУ – София и 

община Враца 
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Продължаваща 

квалификация 

„Монтесори – класна 

стая“ 

обучение 2 педагогически 

специалисти 

По график м. IX.2022 г. 

м. VI.2023 г. 

НБУ – София и 

община Враца 

Организация и 

ръководство на 

ученически вокални 

състави 

обучение 1 педагогически 

специалист 

До края на 

2022/2023 учебна 

година 

2022/2023 

учебна година 

„Център за 

обучение и 

квалификация на 

педагогически 

специалисти“ 

ООД 

Обучение по БДП 

/надграждаща 

квалификация/ 

обучение 19 педагогически 

специалисти 

 

По график 2022/2023 

учебна година 

ТУ „Ангел 

Кънчев“ – гр. 

Русе 

Участие в 

квалификационни 

форми, организирани от 

РУО – Враца 

 

обучение педагогически 

специалисти 

2022/2023 учебна 

година 

 

2022/2023 

учебна година 

 

РУО – Враца 

Участие в 

квалификационни 

форми, организирани от  

община Враца  

обучение педагогически 

специалисти 

2022/2023 учебна 

година 

 

2022/2023 

учебна година 

Община Враца 

Нарушения в нервно-

психологичното 

развитие в детска 

възраст. Диагностични и 

терапевтични подходи 

при деца от аутистичен 

спектър, хиперактивно 

поведение и други 

обучение логопед 

 

педагогически 

съветник 

 

 10-11.12. 

2022 г. 

 

Логопедичен 

център  

„Говори с мен” –  

гр. София 
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Обучение на 

непедагогическия 

персонал по теми, 

изискващи 

квалификация съобразно 

заеманите длъжности 

обучение 2 непедагогически 

специалисти 

 м. 01. – 02. 

2023 г. 

„ОмегаСофт“ 

ООД – гр. София 

Обучение на 

педагогическите 

специалисти на тема: 

„Развитие на 

дигиталните умения като 

предпоставка за 

професионалното 

развитие  на учителите“ 

обучение педагогически 

специалисти 

 2022/2023 

учебна година 

ВУЗ 
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