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ПЛАН

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Настоящия план за квалификационна дейност е приет на заседание на педагогически съвет с Протокол №2/01.10.2020 г.

АНАЛИЗ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/20
ГОДИНА
I.

Констатирани позитиви и дефицити в квалификацията на педагогическите специалисти.

В началото на учебната 201.9/2020 година на сбирки на проблемните групи и методически обединения се проучиха желанията
на педагогическия персонал за квалификация. Създадена е Комисия за квалификационна дейност. Разработен е годишен план
за квалификационната дейност, съобразен с направените предложения от педагозите и с приоритетите на училището, приет на
заседание на Педагогическия съвет. Активна и Ползотворна е вътрешноинституциона квалификационна дейност с целия
колектив и по линия на МО, създадени в началото на учебната година. Приети са училищни правила за организация и
провеждане на институционалната квалификационна дейност, планирани и реализирани са дейности според плановете на
групите за реализиране на новите учебни програми в четвърти клас, мотивиране на учениците за повишаване на резултатите от
обучението и работа в електронна среда.
Продължаващата квалификационна дейност е многообхватна. Училищното ръководство насърчава педагозите за участие в различни
квалификационни форми, като координира връзката с институциите за квалификация на учители, с експертите в РУ на МОН.
Дейностите на квалификация са:
• Работни срещи за определяне механизма на диагностика на входни,междинни и изходни равнища.
• Споделяне на добри практики от продължаващата квалификация-курсове,семинари, открити уроци
• Общоучилищен семинар
„Работа с електронен дневник, намаляване на административната тежест на учителите и ръководството и повишаване на
ангажираността на родителите"
• Оказването на методическа и педагогическа помощ и подкрепа на новоназначени учители е също част от дейностите,
допринасящи за повишаване на квалификацията.
В дейностите на продължаващата квалификация през 2019/2020 учебна година са участвали 54 педагогически специалисти. Във
формите на продължаващата квалификация в обучения и квалификационни курсове по НП са участвали 4 педагогически
специалисти.От специализирани звена по план РУО на МОН - курсове - 18; открита практика /дискусия -8, обучение-оценители-1,
майсторски клас -2;тренинг -1.0бучения по специализация за второ ПКС 2 учители ,трета ПКС 1 учител, четвърта ПКС - 2 . В
регионални форуми за представяне на добри практики участие са взели 2 педагогически специалисти.
През учебната 2019/2020 година : два педагогически специалисти са придобили четвърта ПКС.
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, действащи позитивно и експериментиране на нови идеи.
Слаби страни:

- не винаги организационните форми отговарят на очакванията на учителите;
- не се набляга на практическата насоченост на обучението, а повече на теоретичната;
- често предложените квалификационни курсове се провеждат в учебно време.
- дистанционното обучение прекъсна екипната работата в групите и обмен на добри практики
Предпочитани форми за обучение са:
• интерактивни обучения;
• обмяна на положителен опит и обсъждане на добри практики;
• семинари и дискусии;
• курсове;
• работа в екип.
П. Общи положения
1. Организационна структура на училищната комисия по квалификационна дейност:
1.1 Управителен състав:
Председател: Каталина Ангелова - зам. директор по учебната работа
Главни учители: Нели Стоянова - начален етап
Иванка Стойчева - прогимназиален етап
1.2. Пленарен състав - председателите на ПГ и секции:
* ст.учител Иванка Андреева - ПГ I клас;
* ст.учител Маргарита Савова - ПГ II клас;
* ст.учител Искра Добрева - ПГ III клас;
* ст.учител Галина Великова - ПГ IV клас;
* ст.учител Боряна Стефайова- ПГ— хуманитарни науки, включващи учителите по БЕЛ, История и цивилизация,
География и икономика, Музика и Изобразително изкуство.
* ст.учител Гергана Георгиева - секция „Чужди езици";
* ст.учител Николинка Данчева - ПГ - природоматематически науки, включващи учителите по математика,
природни науки, ИКТ, Технологии, Физическо възпитание.
1.3. Методически обединения в ОУ „Иван Вазов"
* МО на учителите в началния етап
* МО на учителитев прогимназиален етап
Забележка:
* МО в начален етап обхващат всички учители , разпределени в проблемни групи по класове;
* МО в прогимназиален етап обхващат всички учители в V-VII клас в следните проблемни групи:
ПГ„Хуманитарни науки", „Природоматематически науки" и секция„Чужди езици",

III. ПРИОРИТЕТИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
Организиране и провеждане на квалификационни дейности за повишаване компетенциите на педагогическите специалисти според
личните им предпочитания на принципа на доброволност, осъзната потребност и обективна оценка за тяхната полезност в рамките
, на действащата нормативна уредба чрез:
2. 1. Вътрешноинституционална квалификационна дейност:
• Утвърждаване на проблемните групи и МО като център за вътрешноквалификационна дейност чрез споделяне на иновативни
практики и методическо подпомагане.
• Реализиране на учебните програми в обучението чрез открити практики и дискусии.
• Мотивиране на учениците за повишаване на резултатите от обучението чрез използване и внедряване на информационни и
електронни ресурси в обучението за подобряване на образователната среда в присъствена и електронна среда.
• Родителите - партньори в стратегията за грамотността и обучението в електронна среда.
• Подкрепа на новоназначените специалисти за бързо адаптиране към учителската професия/ наставничество/.
• Създаване на условия за стриктно спазване на ДОС и функциониране на училището в съответствие с нормативните изисквания
съгласно ЗПУО .
2. 2. Извънинституционални квалификационни дейности чрез формите за продължаваща квалификация
• курсове, семинари, тренинги, школи, практикуми, лектории, уебинари;/по чл.45 на Наредба 15/
• специализации, свързани с методическата, педагогическата, психологическата подготовка на
педагогическите специалисти, с конкретна предметна област или с управление на образованието;
• професионално-педагогическа специализация по чл. 60, ал. 1, т. 2;
• форуми (научно-практически конференции, пленери, кръгли маси) за представяне на резултати от
проучвания, изследователска и творческа дейност, за професионална изява и представяне на добри практики
IV. ЦЕЛИ:
Основна цел: Усъвършенстване и обогатяване компетентностите на учителите за повишаване качеството и
ефективността на образователния процес чрез прилагане на иновативни образователни технологии и методи на обучение за
професионално и личностно усъвършенстване и кариерно развитие.
Специфични цели:
1. Осигуряване квалификацията на учителите за мотивиране на учениците чрез използване и внедряване на информационни и
електронни ресурси в обучението за подобряване на образователната среда.
2. Планиране и провеждане на квалификационни дейности за създаване на благоприятна среда за повишаване равнището на
грамотност, насърчаване и подобряване на резултатите от обучението по математика и природни науки и активността на
учениците в урочната и извънурочна дейност.
Чрез осъществяване на целите ще се стремим да изградим училищната визия, а именно:
„ОУ Иван Вазов ще бъде ефективно училище с подходяща училищна среда, благоприятен климат и модерно
оборудване"

V.Задачи:
1. Да се стимулират учителите към самоподготовка и усъвършенстване за повишаване равнището на грамотност на
учениците.
2. Да се създадат трайни мотиви за учебна дейност чрез индивидуална и диференцирана работа и привличане на
родителите в процеса на учене за повишаване на резултатите от обучението .
3. Да се изгради стратегия за ефективно учене чрез поставяне на учениците в активна позиция по отношение на
знанията със средствата на съвременните технологии с цел повишаване качеството на обучение.
4. Да се повиши интереса и развитието на творческите способности на учениците чрез включването им в разнообразни
дейности по обща подкрепа за личностно развитие в училище и подпомагане тяхното интелектуално, духовно и
нравствено израстване.
Изпълнението на задачите за квалификационната дейност през учебната година ще подпомогне учителите в изпълнение
на училищната мисия'. ,JIOMOZHU ми да се справя "

VI. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ

Вътрешноучилищна/институционална/ квалификационна дейност
Форма

Тема

Отговорник

Време на
провеждане

Целева група

анкета

Проучване желанията на педагогическия и непедагогическия персонал
за квалификация
Запознаване с наредба 15 за статута и професионалното развитие на
учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
Обсъждане на инструментариум и диагностика-на резултати от входно,
междинно и изходно ниво.
Работа в електронна среда - методи и ресурси.Регистрация и работа в
платформата „Тиймс"

Председатели
на МО
Председателите
на ПГ
Председателите
на ПГ
Председателите
на ПГ

Месец
септември
10.10.2019г.

Пед. специалисти

X, I, VI

50

X

53

„Работа с електронни ресурси"
Работа с родителите за привличането им като партньори в учебновъзпитателния процес.

Председателите
на ПГ

През годината

53

•

Работни срещи
Работни срещи
Работни
срещи,семинари
Общоучилищен
семинар

53

Споделяне на материали от квалификационен курс на тема"Повишаване
на мотивацията на учене. Фактори и мотивационни модели. Учене чрез
сътрудничество"
Методи за ефективно реализиране на учебни програми в електронна
среда
Анализ на квалификационната дейност за учебната 2019/20г. Обобщени
резултати от анкета за потребностите от квалификация на
педагогическите специалисти и обсъждане на приоритети, цели и
дейности за работа на комисията през учебната 2020/2021 учебна
година.
„Критическото мислене чрез четене и писане" споделяне на идеи от
проведен курс

Председатели
на ПГ I , IV
клас
Председателите
на ПГ
Председатели
на ПГ

Работна среща

„Как да готвим учениците за НВО по български език и литература и
математика в 4 клас

Работна среща

Обсъждане на предложения за квалификация на педагогическите
специалисти и участие в десетдневката на педагогическото майсторство

Работна среща

Подготовка на учениците за НВО 7 клас

Работна среща

Анализ на квалификационната дейност за учебната 2020/221г.

Работни срещи

Работни срещи
Работна среща

Работна среща

1

X

14

XI, III

35

X

53

Главните
учители

XI

53

Председатели
на ПГ 3,4 клас
Гл. учител
Нели Стоянова
Председатели
на ПГ
Гл. учители
Учители БЕЛ и
математика
Председатели
на ПГ

XII

53

II

53

III

10

V

53

