
 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” – ГР.БУРГАС 
 

    гр.Бургас                                                              тел.: 0887214497 – директор 
к-с “Зорница”              86-21-47 – зам.-директор 

g_benkovski@mail.bg                         86-25-97 - канцелария 
 

 

 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ : 

Петко Георгиев 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Настоящият план е приет на Педагогически съвет  с  Протокол №9/13.09.2021г. и утвърден със заповед №РД-10-

712/14.09.2021г.  на директора 

 

mailto:g_benkovski@mail.bg


I . АНАЛИЗ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ.  

1.1 Определени/  констатирани дефицити в квалификацията на педагогическите специалисти. 

Квалификационната дейност съдейства за подобряване качеството на работа на учителите и успешно усвояване на учебното 

съдържание от учениците, повишава мотивацията за учебна дейност чрез разнообразни форми за проверка и оценка на знанията 

на учениците, усъвършенства се организацията и методиката на преподаване, стимулира се участие на педагогическите кадри в 

квалификационни форми на училищно, общинско и национално равнище. Активизира  родителите за оптимизиране на 

образователния процес. 

Различните квалификационни курсове са включени в плана за квалификационна дейност, който е неразделна част от годишния 

план на училището. 

Усвояване на система от професионални компетенции, които са необходими за успешното упражняване на професия 

1.2. Проучване на потребностите от квалификация на педагогическите кадри – чрез анкети.  

В края на учебната година се извърши проучване чрез анкети на потребностите на квалификация на педагогическите кадри. 

При обработка на данните от анкетата бяха направени следните общи ИЗВОДИ:  

1. Основните направления за квалификационна дейност за учебната 2021/2022г.,  по които учителите желаят да повишат 

знанията, уменията и компетентностите си са:  

 знания и умения за справяне с агресията;  

 знания и умения и компетентности за управление на процеси в училище;  

 знания и умения за прилагане на ИКТ в обучението;  

 позитивна училищна среда;  

 знания и умения за прилагане на интерактивни и иновативни методи на работа;  

 знания и умения за работа с деца и ученици със СОП;  

 знания и умения за разработване и реализация на проекти;  

 проектно базирано обучение;  

 

2. Предпочитани форми за обучения са:  

 тренинги и практикуми;  



 интерактивни обучения;  

 обмяна на положителен опит, обсъждане на добри практики и открити уроци;  

 открити уроци, обмяна на добри практики, събеседване, взаимно посещение на уроци;  

 дискусии;  

 курсове;  

 работа в екип;  

3. За организиране на квалификационните дейности, за време, ден и място учителите предпочитат:  

 месеците септември и юни, когато няма учебни занятия;  

 изнесени обучения;  

 в училището;  

 в специализирани институции за квалификация;  

 в друго време - през почивните дни  

Затруднения при провеждане на квалификационните дейности:  

Много често квалфикациите се провеждат по време на учебни занятия. Това е свързано с отсъствия на учителите и заместване, което 

затруднява учебния процес.  

Силни страни:  

-обогатяване и преосмисляне на съвременната методика;  

-споделяне на добри практики при квалификации и тяхното осъвременяване чрез нови идеи и форми на реализация;  

-създаване на екипи, мислещи и действащи позитивно;  

-експериментиране с нови идеи;  

-създаване на нови контакти.  

Слаби страни:  

- не винаги отговарят на очакванията на учителите;  

- да имат по-голяма практическа насоченост по предмети. 

Състав на ПЕКК: 

Председател:К.Комогорова – ЗДУД 

Членове:1.Стефка Нонева – ПЕКК „Класни ръководители в прогимназиален етап” 

                 2.Т.Зенгинова – ПЕКК  „Гражданско образование и възпитание” 

                 3.С.Игнатова – ПЕКК „Символи, ритуали и празници” 

                 4. Х. Георгиева – ПЕКК „Класни ръководители в начален етап” 



                    6.Ф.Чауш - ПЕКК “Учители в ГЦОУД“ 
II.ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ: 

 Самоусъвършенстване  чрез вътрешно-училищна система за квалификация. 

 Засилване работата на катедрите, като действаща форма за самоусъвършенстване на учителите. 

 Създаване на връзки и контакти между училището и другите структури на образователната система ; структури извън 

оброзователната сфера. 

 Приложение на съвременните тенденции в проверката на знанията на учениците  и разчупване на стереотипните форми на 

преподоване/интерактивните методи/. 

Приоритетно във формите за повишаване на квалификацията следва да се включват педагогически кадри, които: 

1. преподават по учебни предмети или направления, за които са въведени нови държавни образователни изисквания; 

2. заемат педагогическа длъжност, която е нова за системата на народната просвета; 

3. преминават на нова педагогическа длъжност; 

4. заемат учителска длъжност след прекъсване на учителския си стаж по специалността за повече от три учебни години. 

5.прилагат нови методи на обучение, подходи за организация на обучението и управление на образованието, включително за 

управление на групата  и на класа в училище. 

III.ЦЕЛИ: 
ОСНОВНА ЦЕЛ: Постигане на съизмеримост с европейските изисквания за постоянна квалификация на педагогическите 

специалисти с цел подобряване на образователния процес, като се осигури  комплекс от условия за устойчиво качество във всички 

аспекти на образованието по учебни предмети.  

 осигуряване на качество в квалификационната дейност, ориентирана към повишаване резултатите от образователния процес 

чрез професионално-личностните качества на учителя и повишаване на неговата компетентност в различни области на 

научното знание 

 осигуряване на възможност за непрекъснато повишаване квалификацията в контекста на учене през целия живот и кариерно 

развитие;  

 формиране на умения за разработване на проекти за усвояване на национални и европейски фондове;  

 реализиране на добри образователни и квалификационни практики за постигане на положителни промени в личността на 

учениците и овладяване на  трайни знания,умения и навици ,чрез прилагане на новите образователни технологии. 

 осъществяване на наблюдение, анализ и оценка на развитието и реализацията на учителите за установяване потребностите 

от квалификация   



ІV. ДЕЙНОСТИ за реализиране на целите 

ІV.1. ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ 

 

№  Тема  форма  Участниц
и/целева 

група/ 

брой  

Обучителн
а 

организац

ия 

Период на 

провеждане 

 

Отговорник 

 

финансиране 

1  Разпознаване и 
превенция на 
рисковото 
поведение у 
подрастващите – 
зависимост от 
психотропни 
вещества, 
тютюнопушене, 
алкохол, компютри и 

др.  

курс учители 
и 

ученици  

мед.лице, 
психолог 

М.II мед.лице, 
психолог 

 

2  Безопасни и 
здравословни 
условия на труд  

курс учители  Други М.ХI –м.V Директор Бюджета на 
училището 

3 Оказване на 

методическа и 

педагогическа 

помощ на 

новоназначени 

колеги. 

сбирка учители ПЕКК М. IХ и Х ЗДУД  

4 Запознаване с 

изискванията за 

провеждане на  

Работна 
среща 

Учители ПЕКК М.III, М. IV Председатели 
на ПЕКК 

 



външното 

оценяване в ІV и 

VІІ 

клас. 

 

 

5 Отчет на 

методическата 

работа през 

учебната 2021/2022 

г. 

сбирка Учители ПЕКК М.II, М. IV Председатели 
на ПЕКК 

 

6 Открити уроци и 

презентации по 

учебни предмети 

Открит 
урок 

Учители Учители  М.ХI и М.III учители  

7 Провеждане на 

сбирки на ПЕКК 

сбирка Учители ПЕКК М.Х, М.ХII М.II, 
М. IV 

Председатели 
на ПЕКК 

 

 

8 Психологически 

методи за работа 

със съпротивите на 

родители на деца с 

проблемно 

поведение и деца 

със СОП 

обучени
е 

Директор 

Педагоги
чески 

специали
сти 

Училищен 
психолог и 
обучителна 
организация 

М.ХII Училищен 
психолог и 
обучителна 
организация 

 

 

ІV.2. ИЗВЪНИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

1. Осигуряване на необходимите условия за повишаване квалификацията на учителите в извънучилищни форми, организирани на 

регионално и национално ниво. 

2.Обмяна на опит с учители от други училища. 



3. Подготовка на ученици за участие в общински, регионални и национални състезания. 

4.Посещение на учителски форуми. 

5. Обсъждане на възможностите за участие с проектни предложения по Европейските 

структурни фондове, Европейските образователни програми и др. и реализирането им. 

6.Мотивиране на учителите за придобиване на ПКС. 

7. Консултиране и подпомагане на училищни екипи при кандидатстване с проекти и 

тяхното осъществяване. 

8. Включване на педагогическия персонал в квалификационните курсове и семинари, заявени от РУО – Бургас. 

9. Информиране на заинтересованите страни за възможности за безвъзмездно получаване на литература според информацията 

постъпваща от МОН и други източници; информиране и консултиране на училищните общности по дейности свързани с 

гражданското образование. 

10.Методическо консултиране на учителите: 

 по индивидуални потребности (във връзка с урочната и извънурочна дейност, 

подготовка за изпити за ПКС, участия в конференции, подготовка на публикации, 

търсене на източници за самоподготовка); 

 в рамките на тематични работни срещи; 

 в рамките на цялостни и тематични проверки; 

 във връзка с извънучилищни и вътрешноучилищни квалификационни форми. 

 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ 

 

№ Тема форма целева 
група 

Обучител
на 

организа
ция 

Период на 

провеждане 

 

Отговорник 

 

Финансиран

е 

 

1.  Училищно 
посредничество. 

Европейски практики и 
опит 

курс и 
семинар  

директор и 
учители  

МОН,РУО, 
и др. 

М.ХI –м.V Директор Бюджета на 
училището и 

други 

2.  Разработване и 
управление на 
проекти; Усвояване на 

курс и 
семинар 

директор  МОН, РУО, 
и др. 

М.ХI –м.V Директор Бюджета на 
училището и 

други 



фондове 

3.  Обучение в електронна 
среда в начален етап – 
методи и подходи за 
реализиране на 
учебното съдържание 

обучение Начални 

учители 

МОН, РУО, 

и др. 

м.Х –м.V директор Бюджета на 

училището и 

други 

4.  Управленски 
компетентности на 
училищния директор 

обучение директор  МОН, РУО, 

и др. 

м.Х –м.V директор Бюджета на 

училището и 

други 

5.  Формиране и работа в 
екип  

курс  Директор 
и учители  

МОН, РУО, 
и др. 

М.ХI  Директор Бюджета на 
училището и 

други 

6.  Образователни 
практики за 
овладяването и 
употребата на 
езиковите норми с 
оглед на НВО 

курс учители по 
БЕЛ 

МОН, РУО, 
и др. 

м.Х –м.V 
Директор Бюджета на 

училището 

Национални 

програми 

7.  Владеене на 

модерните и 

алтернативни 

практики на 

преподаване, които 

предполагат учителите 

да 

имат основно 

медиаторна 

функция 

обучение 
Учители и 

учители в 

ЦОУД 

МОН, РУО, 
и др. 

М.ХI –м.V Директор Бюджета на 
училището и 

други 

8.  Участие в обучение за 
придобиване и 
повишаване на ПКС 

обучение 
Директор, 

учители и 

учители в 

ЦОУД 

Департаме
нт на 
висши 
учебни 

заведения 

М. IХ –м. ХI Директор, 
учители и 
учители в 

ЦОУД 

Директор, 
учители и 
учители в 

ЦОУД 



Национални 

програми 

9.  Приложение на 
многоезичието в 
обучението по чужд 
език 

обучение Учители 

чужд език 

МОН, РУО, 

и др. 

м.Х –м.V Директор, 

учители и 

учители в 

ЦОУД 

Бюджета на 
училището и 

други 

10.  Обучение по ФВС в 
дигитална среда 

обучение Учител по 

ФВС 

МОН, РУО, 

и др. 

м.Х –м.V Директор, 

учители и 

учители в 

ЦОУД 

Бюджета на 
училището и 

други 

11.  Проектобазирано 
обучение в 
образователния процес 
по природни науки 

обучение Учители 

природни 

науки 

МОН, РУО, 

и др. 

м.Х –м.V 
Учители Бюджета на 

училището и 
други 

12.  Компетентностен 
подход спрямо 
географското обучение 

обучение Учители 

обществен

и науки  

МОН, РУО, 
и др. 

М.ХI –м.V Директор Бюджета на 
училището и 

други 

13.  Обучения по теми, 

свързани с деца и 
ученици със СОП 

обучение Учители и 

учители в 

ЦОУД 

МОН, РУО, 

и др. 

М.ХI –м.V Директор Бюджета на 

училището и 
други 

14.  „Обучение чрез 

методите на науката, 

технологиите,инженерс

твото и математиката 

(STEM)”. 

обучение Учители и 
учители в 

ЦОУД 

МОН, РУО, 
и др. 

м.Х –м.V 
Директор, 

учители и 

учители в 

ЦОУД 

Бюджета на 

училището и 

други 

15.  „Атестирането,инструм

ент за повишаване на 

компетентностите на 

педагогическите 

специалисти и 

одобряване на 

качеството на 

обучение Учители и 
учители в 

ЦОУД 

МОН, РУО, 
и др. 

м.Х –м.V Директор, 

учители и 

учители в 

ЦОУД 

Бюджета на 

училището и 

други 



образованието“ 

16.  „Училище онлайн. 

Работа с електронни 

документи“ 

обучение Учители и 
учители в 

ЦОУД 

МОН, РУО, 
и др. 

м.Х –м.V 
Директор, 
учители и 
учители в 

ЦОУД 

Бюджета на 

училището и 

други 

 

V.Финансиране на квалификационните дейности 
Средствата за квалификация на персонала се определят в началото на всяка календарна година и са в размер не по-малко от 1,2% от 
годишния ФРЗ на педагогическите специалисти, като минимум 50% от средствата да се използват за вътрешноинституционалната 
квалификационна дейност, съгласно чл. 33 от Колективен трудов договор за системата на Народната просвета от 08.06.2020г. на 
общинско ниво; финансирането на извънинституционалната квалификационна дейност се осигурява в рамките на бюджета на 
училището, дарения по волята на дарителя, средства от проекти и програми за квалификационна дейност и др.; 
Когато сумата за определена квалификационна дейност на даден служител надвишава финансовия лимит за квалификация в 
училището, финансирането става с лично участие на служителя; 
При изявено желание от определен учител за участие в квалификационен форма на собствени разноски, след съгласуване с 
директора, се предоставя тази възможност. 

Финансова година 2021 от 01 януари – 31декември:  

• 1,2% от фонд работна заплата 10 400лв. 

КОНТРОЛ 

1. Директорът и екипът му за ръководене на училището участват в разпределянето на 

отговорностите по организацията и координацията на работата по квалификация; 

2. Директорът и екипът му контролират организацията, координацията и изпълнението на всички дейности по квалификация; 

3. Директорът и екипът му контролират процеса на прилагане на представените и обсъдени добри практики в работата на 

учителите; 

4. Директорът и екипът за управление на училището контролират регулярното обсъждане и отчитане на постиженията и 

проблемите в работата по квалификация на заседанията на ПС. 

 

Контролът на квалификационната дейност на институционално ниво се осъществява от директора, като тематиката и 

периодичността са в Плана за контролната дейност на директора. 

 

 



Проучване потребностите от квалификация 

АНКЕТНА КАРТА НА УЧИТЕЛЯ 
 

11..  ККааккввоо  ее  ВВаашшееттоо  ооббррааззооввааннииее  //ссппееццииааллнноосстт??  

 

22..  ППооссеещщааввааллии  ллии  ссттее  ккввааллииффииккааццииооннннаа  ффооррммаа  вв  ппооссллееддннииттее  шшеесстт  ммеессееццаа??  

  

 

33..  ААккоо  ссттее  ппооссеещщаавваалл//аа,,  ппооссооччееттее  ттееммааттаа..  

............................................................................................................................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

44..  УУддооввллееттввоорреенн//aa  ллии  ссттее  оотт  ннееяя?? 

55..  ААккоо  ннее  ссттее  ппооссеещщаавваалл//аа,,  ппооссооччееттее  ппррииччииннааттаа.. 

................................................................................................................................................ 

66..  ППооссооччееттее  ттееммаа//ии,,  ппоо  ккооииттоо  ббииххттее  ииссккааллии  ддаа  ссее  ооббууччааввааттее..  

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

77..  ККааккввоо  ббии  ВВии  ммооттииввииррааллоо  ддаа  ппооссеещщааввааттее  ккввааллииффииккааццииооннннии  ффооррммии??  



............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

88..  ВВаашшиияятт  ддииррееккттоорр  ммооттииввиирраа  ллии  ВВии  ддаа  ппооссеещщааввааттее  ккввааллииффииккааццииооннннии  ффооррммии??  

............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

99..  ККааккввоо  ттрряяббвваа  ддаа  ссее  ппррееддппррииееммее,,  ззаа  ддаа  ссее  ппооввиишшии  ВВаашшааттаа  ммооттиивваацциияя  ооттнноосснноо  ппооссеещщааввааннееттоо  ннаа  ккввааллииффииккааццииооннннии  ффооррммии??  

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Анкетиран учител: 

 

...............................................................    .............................................     .............................. 

Трите имена                                                           длъжност                           подпис 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение: Правила за участие на педагогическите специалисти в квалификационна дейност и механизъм за 

финансова подкрепа 

 

 

 

  

ПРАВИЛА 

ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ С 

ВКЛЮЧЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА НА ОУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“, ГР.БУРГАС 

 
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:  

1. Педагогическите специалисти имат право да повишават образованието и професионалната си квалификация и да получават 

информация за възможностите за повишаване на образованието и професионалната си квалификация.  

2. Условията за обучение (организационни, финансови и др.) за повишаване на квалификацията се договарят между училището и 

обучаващата институция.  

ІІ. ПРИНЦИПИ И КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР ЗА ОБУЧЕНИЕ И ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ:  

1. Адекватност на обучението.  

2. Актуалност на обучението.  

3. Обвързаност на обучението с професионалното и кариерно развитие.  

4. Осигуряване на равен достъп до обучение на педагогическите специалисти в зависимост от заеманата длъжност.  

5. Индивидуализация, предполагаща учебни форми и курсове, съобразени с личните възможности и интереси на служителите.  

6. Ефективност на обучението – резултатите от обучението да допринасят за повишаване на качеството на дейността на на 

педагогическите специалисти.  

ІІІ. ЕТАПИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ:  

1.Анализ на кадровия потенциал.  

2. Проучване на потребностите от обучение и квалификация.  



3. Определяне на приоритетите за обучение и квалификация.  

4. Планиране на обучението.  

5. Финансово осигуряване на процеса на обучението.  

6. Организиране и провеждане на обучението.  

7. Анализ и оценка на ефективността от обучението.  

ІV. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ:  

1. Квалификационната дейност на педагогическите специалисти на училищно равнище се осъществява по План за квалификационната 

дейност на училището, който се изготвя в началото на всяка учебна година и се приема на заседание на ПС.  

2. Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти има за цел:  

а/ да осигури съответствие между социалната практика, потребностите на образователната система и равнището на професионалната 

компетентност на педагогическите кадри;  

б/ да дава възможност за задоволяване на професионалните интереси на педагогическите кадри и за тяхното професионално развитие.  

3. Квалификационната дейност на регионално и национално равнище се реализира със съдействието на РУО, университети, колежи, 

квалификационни институции, центрове за продължаващо обучение, неправителствени организации, участие в проекти и програми за 

квалификационни дейности.  

4. Във форми за повишаване на квалификацията могат да участват педагогически кадри, които работят в училището.  

5. Педагогическите кадри се включват в организирани форми за повишаване на квалификацията:  

а/ по собствено желание; 

б/ по препоръка на работодателя;  

в/ по препоръка на експерти от РУО и МОН.  

6. Условията за участие във форми за повишаване на квалификацията (трудовоправни, финансови и др.) се договарят между 

педагогическите кадри и директора на училището по реда на чл. 234 от Кодекса на труда и в съответствие със ЗПУО. За участие в 

процедурите за придобиване на професионално-квалификационни степени директорът на училището осигурява ползването на поисканата 

от учителя част от редовния платен годишен отпуск за съответната година.  

7. Приоритетно във формите за повишаване на квалификацията се включват педагогически кадри, които:  

а/ преподават по учебни предмети или направления, за които са въведени нови държавни образователни стандарти;  

б/ заемат педагогическа длъжност, която е нова за системата на образованието;  

в/ преминават на нова педагогическа длъжност;  



г/ заемат учителска длъжност след прекъсване на учителския си стаж по специалността за повече от три учебни години.  

8. Всички желаещи да участват в квалификационната форма учители пишат мотивационно писмо до директора на училището, 

съдържащо:  

тема на квалификационната дейност;  

продължителност на обучението;  

програма на обучението;  

финансова част;  

мотиви за участието;  

очаквани резултати;  

9. При равни условия с предимство се ползва пед. специалист с по-малко обучения през последната година  

 

V. МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛА ЗА УЧАСТИЕ В КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ:  

1. Педагогическите специалисти, придобили професионално-квалификационни степени, имат право да ръководят дейности за 

повишаване на квалификацията на училищно равнище.  

2.   Възможност за кариерното развитие.  

3.Диференцирано заплащане за по-високо образование и квалификация.  

4. Допълнително заплащане на придобилите ПКС.  

5.Атестирането на педагогическите специалисти 

VІ. МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА:  

1. Вътрешноучилищната квалификационна дейност се финансира от бюджета на училището, съгласно Чл. 35, ал.1 от Отрасловото 

споразумение в системата на образованието.  

2. Финансирането на извънучилищната квалификационна дейност се осигурява в рамките на бюджета на училището в параграф «Външни 

услуги» като разходи за квалификация и преквалификация на педагогическите специалисти от , средства от проекти и програми за 

квалификационна дейност, средства от училищното настоятелство и др. Разходите се заплащат срещу представена фактура. 

3. При ограничения (финансови, брой места и други) ръководството на училището заедно с председателя на комисията по 

квалификационна дейност преценяват, кои от изявилите желание учители да бъдат включени в съответното обучение, като се взема 

предвид:  

- методическа потребност от допълнителна квалификация;  



- показани резултати на преподавателите в образователно – възпитателния процес (индивидуалните карти за оценка на учителя);  

- индивидуалните професионални потребности на учителя;  

- препоръки на експерти от РУО;  

- брой участия в квалификации през последните години.  

4.  Разходите по процедурите за придобиване на всяка професионално -квалификационна степен се заплащат от учителите или чрез 

национална програма „Квалификация на педагогическите специалисти“.  

VІI. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО  

- Оценка на реакциите на участниците за съдържанието и ползата на обучението.  

- Оценка на наученото (промяната в знания, умения, нагласи).  

Участниците в обучението с доклад уведомяват ръководството на училището за съдържанието на квалификационната форма; подробно 

споделят усвоеното съдържание. При посетени обучения от общ педагогически характер усвоеното съдържание се презентира пред 

педагогическата колегия.  

- Оценка на промените в професионална дейност в резултат на участие в обучението.  

- Влияние на резултатите от обучението върху цялостната дейност на училището  


