П Е Т О О С Н О В Н О У Ч И Л И Щ Е “Х Р И С Т О Б О Т Е В “- М О Н Т А Н А
ул. “Димитър Подвързачов” №1, тел.:096/300 414, 300 424;
e-mail: peto_sou.montana@abv.bg

УТВЪРЖДАВАМ
Заповед № РД-14-6/15.09.2020 г.

ДИРЕКТОР: ………/П/…….....................
Вилма Гергова

ПЛАН
ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
НА ПЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”

І. ЦЕЛИ
1. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване на мотивация за самоусъвършенстване на
учителите, за модернизиране на образованието в контекста на учене през целия живот и кариерно развитие.
2. Проектиране и реализиране на адекватни модели за вътрешна и извънучилищна квалификация на учителите, с помощта на които да
се постигне по-добро качество на преподаване и да се развие позитивна нагласа към по-нататъшното учене, критично мислене и
творчеството .
3.Усъвършенстване на компетентности от различни области и подобряване качеството на работа както на учителите, така и на
учениците.
ІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ
1. Да се проучат потребностите на учителите за участие в квалификационни форми
2. Да се повиши мотивацията за участие в обучителни програми
3. Квалификационните форми да се избират доброволно, съобразено с индивидуалните интереси
4. Обучението да се обвърже с потребностите на обучаваните и със спецификата на училището като организация

ІІІ. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ

Въвеждаща квалификация
Тема

Форма
/семинар,
обучение,
тренинг,
др./

Продължаваща квалификация

Време на
провеждане

Целева
група
/брой/

Брой
академич
ни часове

2

Форма
/семинар,
обучение,
тренинг, др./

Време на
провеждан
е

Целева
група
/брой/

курс

М. 10.2020

9

Участие на учителите във
различни видове обучения по
Национална програма
„Квалификация на
педагогическите специалисти“ 2020/2021 г.

обучение

По график

33

16

Тема

Придобиване на:
III ПКС – 2; IV ПКС– 5; V ПКС - 2

Брой
академичн
и часове

Проучване на
желанията на
учителите за участие в
квалификационни
форми и изготвяне на
план

практику
м

03.09.2020

31

Оказване на
методическа помощ
на новопостъпили
колеги и учители с
трудов стаж до 3
години

обучение

целогодишн
о

1+3

Обучение на учители
за усъвършенстване на
работа с платформата
MS Teams

обучение

М. 09.2020

31

4

Работа с електронен дневник –
запознаване с новостите в Админ
плюс

обучение

М. 09.2020

31

4

„Изготвяне на тестове
във Формс и Гугъл
Формуляри“

обучение

М. 10.2020

31

4

обучение

м.10.2020

31

16

Споделяне на новости
от образователните
сайтове-дигитални
компетентности на

семинар

М. 02.2021

31

2

„Спаси живот“ – обучение за пед.
специалисти за оказване на
първа помощ. Организатор –
академия „Първа помощ“
Един кредит
Обмен на добра практика:
Открит урок по човекът и
природата 5.б клас
Д. Георгиева

открит урок

М. 04.2021

10

2

учителите
Открит урок по БЕЛ в
4.а клас по проект
„Заедно в грижата за
ученика“ – Л. Петрова

открит
урок

11. 03.2021

8

2

Открит урок по математика в
група 3.б клас

открит урок

М. 03.
2021

12

2

Обсъждане на
изискванията за
провеждане на НВО в
4. и 7. клас

практику
м

М.03.2021

31

2

Оформяне на учителското
портфолио

обучение

М. 06.2021

31

2

Външна квалификация: Участие в
уебинари

уебинар

По график

31

Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет - Протокол № 15/14.09.2020 г
Приложение: Утвърдени Правила за организиране и провеждане на вътрешноинституционална квалификация и за отчитане на
участието на педагогическите специалисти в предлаганите форми за повишаване на квалификацията.

