
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ”ОТЕЦ ПАИСИЙ” – ВАРНА 
        гр. Варна, ул. “Козница” № 1, тел. 052 74 16 42, e-mail: paisii_varna@abv.bg 

 

 УТВЪРДИЛ: СИЛВИЯ ГРИГОРОВА 
                                                                                              Директор на ОУ „Отец Паисий“ – гр. - Варна 

 

ГРАФИК ЗА ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

ЗА УЧЕБНАТА 2018/ 2019 ГОДИНА 
 

Самоусъвършенстване чрез вътрешноучилищната система за квалификация /не 

по-малко от 16 академични  часа годишно, съгл. чл. 223 от ЗПУО/. 
- Дейности на методическите обединения за самоусъвършенстване на учителите  

- Поддържане на квалификационен регистър - система за съхраняване на документацията на методическите 

обединения; карти за отчитане на вътрешноквалификационната дейност; лични квалификационни досиета 

- 1 академичен час се определя с времетраене 45 минути 

- Добавяне на 1 академичен час за подготовка на лектор на вътрешноучилищната квалификация към общата 

продължителност /напр. като слушател – 2 акадм. часа, като лектор – 2 акад. часа за презентиране + 1 акад. час за подготовка 

= 3 акад. часа/       

                                      I срок                                      ДЕН – СРЯДА  
№ лектор/ 

организация/ 

отговорник 

тема целева 

група 

времетраене срок на 

провеждане 

1 ККД 

 

„Ефективна класна стая“ – 

междуинституционална облачна 

учителска стая за споделяне на добри 

практики – организационна среща 

всички учители, 

представители на 

други училиша 

2 академични часа септември 2018 

20.09.2018 

2 МО БЕЛ „Методи и похвати в обучението по 

БЕЛ“ 

всички 

учители 

2 академични часа септември 2018 

3 ККД 

 

„Ефективна класна стая“ – тернинг за 

дигитални компетентности - работа в 

облачната платформа на Google 

всички 

учители 

2 академични часа октомври 2018 

4 ККД 

 

„Ефективна класна стая“ – тернинг за 

дигитални компетентности - работа в 

облачната платформа на Google 

всички 

учители 

2 академични часа октомври 2018 

5 МО ПНЕ, ОНГО „Бинарен урок – методически 

стратегии за активно обучение“ 

всички 

учители 

2 академични часа ноември 2018 

6 ККД 

 

„Ефективна класна стая“ – тернинг 

за дигитални компетентности- 

създаване на комп.  презентации 

всички 

учители 

2 академични часа ноември 2018 

7 МО ПНЕ, ОНГО „Интерактивни методи в обучението по 

история. 3 D разходка“ 

всички 

учители 

2 академични часа ноември 2018 

8 МО МИИТ „Вмъкване на анимации и хипервръзки 

в Power Point“ 

всички 

учители 

2 академични часа ноември 2018 

9 Учители ЦДО „Целодневно обучение – предпоставка 

за ранно социализиране на децата от 

малцинствен произход“ 

всички 

учители 

2 академични часа декември 2018 

10 ККД 

 

„Ефективна класна стая“ – тернинг за 

дигитални компетентности - 

компютърни презентации- част 2 

всички 

учители 

2 академични часа декември 2018 

11 ККД 

 

„Ефективна класна стая“ – тернинг за 

дигитални компетентности - работа с 

текстови редактори 

всички 

учители 

2 академични часа декември 2018 

12 ККД 

 

„Ефективна класна стая“ – тернинг за 

дигитални компетентности - работа с 

текстови редактори- част 2 

всички 

учители 

2 академични часа януари 2019 

13 ККД 

 

„Ефективна класна стая“ – тернинг за 

дигитални компетентности - работа с 

графични редактори  

всички 

учители 

2 академични часа януари 2019 

* ККД, 

Сдружение 

„Суъчастие“ 

„Превенция на сексуалната 

експлоатация“ – обучение за 

педагогическите специалисти по 

проект „HOPE“ 

всички 

учители 

2 академични часа октомври – 

декември 2018 



 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ”ОТЕЦ ПАИСИЙ” – ВАРНА 
        гр. Варна, ул. “Козница” № 1, тел. 052 74 16 42, e-mail: paisii_varna@abv.bg 

 

 УТВЪРДИЛ: СИЛВИЯ ГРИГОРОВА 
                                                                                              Директор на ОУ „Отец Паисий“ – гр. - Варна 

 

ГРАФИК ЗА ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

ЗА УЧЕБНАТА 2018/ 2019 ГОДИНА 

Самоусъвършенстване чрез вътрешноучилищната система за квалификация /не 

по-малко от 16 академични  часа годишно, съгл. чл. 223 от ЗПУО/. 
- Дейности на методическите обединения за самоусъвършенстване на учителите  

- Поддържане на квалификационен регистър - система за съхраняване на документацията на методическите 

обединения; карти за отчитане на вътрешноквалификационната дейност; лични квалификационни досиета 

- 1 академичен час се определя с времетраене 45 минути 

- Добавяне на 1 академичен час за подготовка на лектор на вътрешноучилищната квалификация към общата 

продължителност /напр. като слушател – 2 акадм. часа, като лектор – 2 акад. часа за презентиране + 1 акад. час за подготовка 

= 3 акад. часа/       

                                     

II  срок                             ДЕН – СРЯДА 

№ лектор/ 

организация/ 

отговорник 

тема целева 

група 

времетраене срок на 

провеждане 

14 МО НЕ „Адаптиране на деца от различни 

етноси към училищния живот“ 

всички 

учители 

2 академични 

часа 
февруари 2019 

15 ККД 

 

„Ефективна класна стая“ – тернинг за 

дигитални компетентности - работа с 

графични редактори - част 2 

всички 

учители 

2 академични 

часа 
февруари 2019 

16 ККД 

 

„Ефективна класна стая“ – тернинг за 

дигитални компетентности - 

компютърни презентации- част 3 

всички 

учители 

2 академични 

часа 
февруари 2019 

17 ККД 

 

„Ефективна класна стая“ – 

междуинституционална облачна 

учителска стая за споделяне на добри 

практики 

всички учители, 

представители 

на други 

училиша 

2 академични 

часа 
февруари 2019 

18 Учители ЦДО „Добри практики  в целодневното 

обучение – занимания по интереси“ 

всички 

учители 

2 академични 

часа 

март 2019 

19 Учители ПГ „Добри практики на обучение в 

детските градини в Европа“ 

всички 

учители 

2 академични 

часа 

март 2018 

20 ККД 

 

„Ефективна класна стая“ – тернинг за 

дигитални компетентности – 

електронни таблици и диаграми 

всички 

учители 

2 академични 

часа 
март 2019 

21 ККД 

 

„Ефективна класна стая“ – тернинг за 

дигитални компетентности - работа с 

аудио и видео файлове 

всички 

учители 

2 академични 

часа 
март 2019 

22 ККД 

 

„Ефективна класна стая“ – тернинг за 

дигитални компетентности - работа с 

аудио и видео файлове- част 2 

всички 

учители 

2 академични 

часа 
април 2019 

23 ККД 

 

„Ефективна класна стая“ – тернинг за 

дигитални компетентности - 

компютърни презентации- част 4 

всички 

учители 

2 академични 

часа 
април 2019 

24 Педагогически 

съветник 

„Добрата комуникация: 10 стъпки. Как 

да научим учениците на ефективно 

общуване? “ 

всички 

учители 

2 академични 

часа 

май 2019 

 

 


