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 ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И 

ОБУЧЕНИЕТО 

  

за учебната 2020/2021 година 
 

I. Цели 

 

1. Повишаване на успеваемостта на учениците. 

2. STEM и STEAM ориентиране и модернизиране на организацията на учебно-

възпитателния процес. 

3. Създаване на позитивна образователна среда чрез квалификация на учителите. 

4. Модернизация на материално-техническата база. 

 

II. Дейности за изпълнение на целите: 

 

1. Повишаване на успеваемостта на учениците : 

1.1 Проектно-базирано обучение по всеки учебен предмет, при което учениците 

овладяват знания, изследвайки реални предизвикателства, проблеми и в хода 

на решаване на практически задачи. 

1.2 Поставяне на ученика в активна позиция по отношения на усвояването на 

нови знания и практическа приложимост на преподавания материал. 

1.3 Провеждане на бинарни и комбинирани уроци във всички изучавани 

специалности.  

1.4 Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на учебно-

възпитателния процес и ориентирането му към конкретни резултати. 

1.5 Включване на учениците в разнообразни и желани занимания по интереси . 

1.6 Провеждане на консултации с родители за възможностите и формите за 

допълнителна работа с ученика с оглед на постигане на по-добри резултати. 

 

 

2. STEM и STEAM ориентиране и модернизиране на организацията на 

учебно-възпитателния процес: 

2.1 Разработване на идейни проекти от учениците и тяхното реализиране на 

територията на училището. 

2.2 Прилагане на коучинг уменията в учебните часове по общообразователна и 

професионална подготовка за самопознание, самообучение и развиване на 

позитивната индивидуалност. 

2.3 Популяризиране на добри практики за подготовка, провеждане и 

резултатност на STEM и STEAM уроци по общообразователна и 

професионална подготовка, симулативни игри . 

 

 

 

 

 



 

3. Повишаване на квалификацията на учителите : 

3.1 Диагностика на потребностите от допълнителна квалификация на учителите. 

3.2 Провеждане на въвеждаща, поддържаща и надграждаща квалификация на 

педагогическата колегия. 

3.3 Прилагане на наставничество като ефективен метод за повишаване на 

квалификацията. 

3.4 Провеждане на вътрешна квалификация чрез използване на разнообразни 

форми на квалификационна работа – проблемна група, практикум, тренинг, 

семинар, лектория, дискусия, участие в научна-практическа конференция, 

информация от библиотека, интернет. 

3.5 Активно участие в националните програми, финансирани от държавния 

бюджет и европейски програми, администрирани от МОН, относно учене 

през целия живот. 

 

4. Модернизация на материално-техническата база : 

4.1 Осигуряване на условия за използване на мултимедия в над 80% от класните 

стаи и кабинетите. 

4.2 Дългосрочно планиране на дейности, свързани с : 

 преоборудване на компютърни кабинети и иновативен хардуер 

 образователни електронни ресурси, електронни платформи и 

електронно обучение 

 ново технологично оборудване за обучение по професии 

 повишаване нивото на безопасност на материалната база в училището, 

както и на физическата сигурност на ученици и  учители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целите и дейностите за повишаване качеството на образованието сa приети на 

заседание на педагогически съвет с Протокол №11/14.09.2020г. 

 


