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Приложение № 1 към т. 10.1  

от Плана за дейността на Регионално управление на образованието – Ловеч за учебната 2019/2020 година 

 

 

ГОДИШЕН ПЛАН  

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ  

НА  

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ЛОВЕЧ  

ЗА 2019-2020 ГОДИНА 
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I. Цел: 

Повишаване на научната, педагогическа и методическа подготовка на педагогическите специалисти от училищата, детските гра-

дини и центрове за личностна подкрепа от област Ловеч и осигуряване на възможност за непрекъснато повишаване на квалификацията 

им в контекста на компетентностния подход. 

II. Установени дефицити: 

• Иновации в обучението по предмети. Интерактивни методи на обучение. Прилагане на компетентностния подход. 

• Работа с деца и ученици със затруднения в образователно-възпитателния процес.  

• Взаимодействие с родителите на децата и учениците. 

 

III. Основни приоритети на дейността по квалификация на педагогическите специалисти:  

1. Създаване на условия за ефективна квалификационна дейност на директори, заместник-директори и педагогически специа-

листи в област Ловеч, с оглед постигане на по-високи резултати в образователно-възпитателния процес и кариерно развитие. 

2. Прилагане на компетентностния подход в обучението; 

3. Развитие на култура на креативност и иновативност в предучилищното и училищното образование, за формиране на инова-

тивни подходи и практики; 

4. Повишаване качеството на образованието с акцент върху съвременните ключови компетентности; 

5. Работа с родителите; 

6. Интерактивни методи на обучение в училище и в детската градина. 

7. Работа с деца и ученици със СОП. 
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8. Участие на ст. експерти от РУО – Ловеч в реализацията и координацията на квалификационните дейности на регионално ниво 

– семинари, обучения и квалификационни курсове. 

IV. Целеви групи: 

• директори и заместник-директори на училища и центрове за подкрепа за личностна подкрепа; 

• директори на детски градини; 

• начални учители и учители ЦДО в начален етап; 

• детски учители; 

• учители по чужди (френски, английски, немски и руски) езици; 

• учители по история и цивилизация и учители по география и икономика; 

• учители по български език и литература; 

• учители по математика, информатика и информационни технологии; 

• учители по природни науки; 

• учители по професионално обучение. 

V. Очаквани резултати: 

Повишаване на професионалната компетентност на педагогическите специалисти от област Ловеч и на качеството на обучението 

в образователните институции. 
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VI. Дейности за реализиране на целите и приоритетите: 

№ Дейност Срок Извършва се от: 

/институции и лица, в каква вза-

имовръзка/ 

Индикатори за изпълнение 

Мерна единица 

/брой, процент/ 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

 

 

Организиране на продължаваща квалификация за непрекъснато професионално и личностно, усъвършенстване, за кариерно развитие и ус-

пешна реализация чрез актуализиране и допълване на знанията на педагогически специалисти на регионално ниво по актуални теми. 

 1. Курс с педагогически специалисти 

на тема: „Ефективни техники за ко-

муникация и работа с родителите. 

Взаимодействие семейство-образо-

вателна институция”. 

През учебната 

2019 – 2020 година  

Янка Иванова – старши експерт по 

ПО 

Брой обучения 0 1 

 2. Организиране на кръгла маса за 

представяне на добри и иновативни 

практики за работа с деца от преду-

чилищна възраст. 

Ноември 2019 г. Янка Иванова – старши експерт по 

ПО 

Брой кръгли 

маси 

0 2 

 3. Организиране на курс с педагоги-

чески специалисти, работещи с деца 

и ученици със СОП. 

През учебната 

2019 – 2020 година  

Тамара Анчева – старши експерт 

по ПО 

Брой обучения 1 2 

 4. Майсторски клас на учители-нова-

тори от начален етап: „Прилагане на 

новите учебни програми в четвърти 

клас“. 

През учебната 

2019 – 2020 година  

Светла Христова – старши експерт 

за ОНЕ 

Брой споделени 

положителни 

практики в сбор-

ник 

3 4 
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 5. Форум на началните учители за 

участие във форум: 15-те педагоги-

чески четения „Моето педагогическо 

ежедневие“. 

Юни 2020 г. Светла Христова – старши експерт 

за ОНЕ 

Брой учители 9 17 

 6 Провеждане на семинар с учители 

във връзка с прилагането на новите 

учебни програми по БЕЛ в десети 

клас. 

През учебната 

2019 – 2020 година  

Соня Недкова – старши експерт по 

БЕЛ 

Брой проведени 

обучения 

0 1 

 7 Провеждане на семинар с учители 

във връзка с прилагането на новите 

учебни програми по чужд език в де-

сети клас. 

През учебната 

2019 – 2020 година  

Маргарита Николова – старши екс-

перт по ЧЕМЕ 

Брой проведени 

обучения 

0 1 

 8. Провеждане на семинар с учители 

във връзка с прилагането новите 

учебни програми по математика. 

През учебната 

2019 – 2020 година  

старши експерт по математика Брой проведени 

обучения 

0 1 

 9. Провеждане на курс с учителите 

по география и икономика и история 

и цивилизации на тема: „Развиване 

на социални, граждански и интер-

културни компетентности у учени-

ците чрез интердисциплинарно обу-

чение“. 

През учебната 

2019 – 2020 година  

Стоянка Цанова – старши експерт 

ОНГОР 

Брой педагоги-

чески специа-

листи 

0 20 

 10. Провеждане на курс с учителите 

по природни науки на тема: „Прила-

гане на компетентностния подход в 

обучението по природни науки“ 

През учебната 

2019 – 2020 година  

Иваничка Буровска – началник на 

отдел ОМДК 

Брой педагоги-

чески специа-

листи 

0 25 
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 11. Провеждане на курс на тема: 

„Същност и модификации на класи-

ческата дуална система и възмож-

ности за дуално обучение в Бълга-

рия“. 

През учебната 

2019 – 2020 година  

старши експерт ПОО Брой педагоги-

чески специа-

листи 

0 15 

 

Забележка: Регионалният план за квалификация е отворен за изменения и допълнения в тематично и организационно отношение 

по посока на оптимизирането му и съобразно осигуреното финансиране и договореност с извършващите квалификационна дейност инс-

титуции. 


