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Създаване условия за осъществяване 
държавната образователна политика 

Контролна дейност 

Методическа дейност  

Инспектиране на образователния процес 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТ. ЕКСПЕРТ „НАЧАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ“ 



НАЧАЛЕН ЕТАП В УЧИЛИЩАТА НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ  

2014 – 2015 

Училища с начален  етап 157 

Ученици в начален етап 23 859 

Начални учители 2 267 

СТАТИСТИКА 



Брой учители в област Пловдив 

учители 

начални учители 

Начални учители - Образователно - квалификационна степен 

ОКС Магистър 

ОКС Бакалавър 

ОКС Професионален 

бакалавър 

Не отговаря на 

изискванията 

НАЧАЛЕН ЕТАП В УЧИЛИЩАТА НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ  

Педагогически стаж  

до 5 г. 

5 г. - 10 г. 

10 г. - 15 г. 

15 г. - 20 г. 

20 г. - 25 г. 

над 25 г. 



 Чували ли сте за учител, чийто ученици имат високи 

постижения?   

 Чували ли сте за учител, чийто колеги се учат от него?  

НАПРАВЛЕНИЯ В МЕТОДИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ 



Лидерско поведение на 
началния учител 

Рефлексивно преподаване 

Обмен на добри училищни  практики 

Методическа дейност 

НАПРАВЛЕНИЯ В КОНТРОЛНО - МЕТОДИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ 



РЕФЛЕКСИВЕН ПОДХОД, РЕФЛЕКСИВНО ПРЕПОДАВАНЕ, РЕФЛЕКСИВНА 

ПРАКТИКА 



… създава 

 "практически теории"  

и модели на преподаване. 

… влага  

професионален  

почерк и  

индивидуалните си  

характеристики. 

… извършва  

рефлексия на  

своята педагогическа  

дейност  

РЕФЛЕКСИВЕН ПОДХОД, РЕФЛЕКСИВНО ПРЕПОДАВАНЕ, РЕФЛЕКСИВНА 

ПРАКТИКА 

Учителят: 



УЧИЛИЩНА КУЛТУРА 



Силна училищна 
култура 

Слаба училищна 
култура 

УЧИЛИЩНА КУЛТУРА 

 Показва целите и философията на управление и 

съществуване на училището. 

 Създава доверие/недоверие към него. 

 Обуславя се и се проявява в поведението на работещите 

в училището, в техните вярвания, мнения, нагласи, 

значения, предпочитания, в училищните норми, символи, 

ритуали, церемонии.   



 Единствената дефиниция за лидер е някой, който има 

последователи. (Питър Дракър) 

 

ЛИДЕР             ЛИДЕРСТВО 

 Лидерството е процес на социално влияние, което 

максимизира усилията на другите за постигане на 

конкретна цел. (Кевин Крус) 

 

 



КОНТРОЛНО - МЕТОДИЧЕСКА  ДЕЙНОСТ  НА  СТ. ЕКСПЕРТ „НАЧАЛНО 

ОБРАЗОВАНИЕ“ В РИО - ПЛОВДИВ 

Инспектиране на  

образователния процес 

по определена тема  

Съпътстваща  

квалификационна дейност 

Създаване и популяризиране  

на добри практики 



Цел: Подпомагане създаването на лидери в  начален етап чрез:  

 прилагане на рефлексивен подход и подкрепа  на личния 

професионален стил  

 откриване и насърчаване на добрите учители в училището 

 провокиране взаимодействието между тях 

 популяризиране на добрите педагогически практики 

  

КОНТРОЛНО - МЕТОДИЧЕСКА  ДЕЙНОСТ  НА  СТ. ЕКСПЕРТ „НАЧАЛНО 

ОБРАЗОВАНИЕ“ В РИО - ПЛОВДИВ 

Основна тема: Осъществяване на личностно – ориентиран 

образователен процес  



Обхват: 

 инспектиране по темата – 10 училища 

 методическа и квалификационна дейност по темата - 20 

училища  

 представяне на добри практики, създадени в училището 

– 20 училища 

  

КОНТРОЛНО - МЕТОДИЧЕСКА  ДЕЙНОСТ  НА  СТ. ЕКСПЕРТ „НАЧАЛНО 

ОБРАЗОВАНИЕ“ В РИО - ПЛОВДИВ 



Форми:  

 тематична проверка  

 рефлексия/саморефлексия на педагогически практики – 

рефлексивен въпросник, показатели и критерии за 

наблюдение, карта за текущо регистриране уменията на 

учениците от паралелката за четене/четене с разбиране, 

умения за писане 

 семинари, практикуми, тренинги по темата на проверката 

 открити практики – наблюдение и 

рефлексия/саморефлексия/дискусии  

 създаване на образователен ресурс за целите на вътрешно 

училищна квалификационна дейност по темата 

 

 

  

КОНТРОЛНО - МЕТОДИЧЕСКА  ДЕЙНОСТ  НА  СТ. ЕКСПЕРТ „НАЧАЛНО 

ОБРАЗОВАНИЕ“ В РИО - ПЛОВДИВ 



  

КОНТРОЛНО - МЕТОДИЧЕСКА  ДЕЙНОСТ  НА  СТ. ЕКСПЕРТ „НАЧАЛНО 

ОБРАЗОВАНИЕ“ В РИО - ПЛОВДИВ 

Конферирането на наблюдаваните дейности – основен 

елемент при инспектиране на образователния процес 

Резултати Решения  

Причини 

  



Популяризиране на добри педагогически практики:    

 електронен адрес: nachalnoobrazovanie_plovdiv@abv.bg 

 електронна страница на РИО – Пловдив рубрика „Начално образование“  

 Национални педагогически четения за начални учители, организирани от 

СУ „Св. Кл. Охридски“ с подкрепата на МОН 

 публикации - сборник, издание на СУ „Св. Кл. Охридски“ и МОН, списание 

Педагогика 

 Регионална конференция на началните учители „Училището – място за 

деца“ 

 

  

КОНТРОЛНО - МЕТОДИЧЕСКА  ДЕЙНОСТ  НА  СТ. ЕКСПЕРТ „НАЧАЛНО 

ОБРАЗОВАНИЕ“ В РИО - ПЛОВДИВ 

mailto:nachalnoobrazovanie_plovdiv@abv.bg


РЕЗУЛТАТИ 



РЕЗУЛТАТИ 



Избор на тема: 

 

 Диференциране на учебните 

дейности съобразно образователните 

потребности на учениците.   

 Взаимодействие учител – възпитател 

в условията на целодневна 

организация на учебния ден. 

РЕЗУЛТАТИ: МЕТОДИЧЕСКА И КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ, 2015 – 2016 

УЧЕБНА ГОДИНА 

Модел на обратно планиране  

„Настройване” на плана 

според обстоятелствата 

План 

Оценяване 

Визия и цели 



ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА: 

 Даринка Гълъбова , Модели на рефлективни практики в обучението на бъдещите 

учители по математика  

 Иржи Прокоп, Теоретична рефлексия на училищната култура, сп. Педагогика, бр. 1, 

2015 г. стр. 25 

 Материали Наталия Благоева, Дефиниция за добър лидер 

http://leadership.bg/author/natalia_blagoeva/ 

 Заедно в час, Повишаване успеваемостта на учениците 

 

 

http://leadership.bg/author/natalia_blagoeva/

