ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ” с. РУСОКАСТРО, общ. КАМЕНО

ПЛАН
ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ
ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА
Настоящият план е изготвен на основание ЗПУО и Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите
педагогически специалисти; приет по Решение на ПС с протокол № 10/13.09.2021 г. и е утвърден със заповед №461 /13.09.2021 г. на директора
I . АНАЛИЗ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ:
През изминалата 2020/2021 учебна година в ОУ „Иван Вазов” работеха две методически обединения-на началните и на прогимназиалните учители с председатели
старши учител Веселина Петрова, на МО начален етап и старши учител Снежанка Драганова, на МО прогимназиален етап.
Всички учители и учителите в ЦОУД се включиха в проведените заседания на МО, част от тях с разработване и представяне на теми от плана, а останалитес активно участие в представянето им до започване на извънредното положение.
В плановете на Методическите обединения бяха включени теми, предложени от самите членове и пряко свързани с тяхната работа по осъществяване на
образователно-възпитателния процес. Темите, които не бяха разгледани през миналата учебна година са заложени в плановете през настоящата учебна година
През изминалата учебна година 8 педагогически специалисти повишиха своята ПКС по проект "Квалификация за професионално развитие на
педагогическите специалисти", финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г..
По отношение на извънинституционалната квалификация през изминалата година тя не се състоя напълно поради продължаващата пандемична обстановка.
Педагогическите специалисти проявиха интерес към някои от предложените организирани обучения, както следва:

1.1 Определени/ констатирани дефицити в квалификацията на педагогическите специалисти.
Педагогическите специалисти, работещи в ОУ “Иван Вазов” с желание и интерес се включват в организираната вътрешноучилищна квалификационна
дейност. По-трудно се организира извънинституционалната квалификация, особено когато се провежда извън Бургас. По-голямата част от учителите не желаят
да се отделят от дома си за дълго време поради ред лични уважителни причини, една от които е страх от заразяване с вируса на КОВИД-19.
През изминалата учебна година се наблюдава повишен интерес към обучителни семинари, в това число и такива, които се провеждат онлайн по интернет.
Голям е и интересът към проведените подготвителни обучения за придобиване на ПКС, както и към придобиване на V и ІV ПКС от педагогическите
специалисти.
1.2. Проучване на потребностите от квалификация на педагогическите кадри – чрез анкети (в края на учебната година).
В края на учебната 2020/2021 г. председателите на МО проведоха анкетно проучване на желанията за квалификация-теми, участия в семинари, курсове,
конференции, посещения на открити уроци.
В плановете на МО за настоящата 2021/2022 учебна година са залегнали дейности, пожелани от членовете им.
II. ПРИОРИТЕТИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ:
В условията на глобални промени в българското образование неминуемо е да се заложат нови приоритети в квалификационната дейност на
педагогическите специалисти.
1. Модернизиране на образователно-възпитателния процес чрез запознаване със съвременните тенденции в областта на образованието и
прилагането на иновативни форми на преподаване, нови механизми за проверка и оценка на знанията на учениците.
2. Оптимизиране на педагогическата дейност чрез:
- Квалификационна дейност за актуализация на научната и методическа подготовка и самоусъвършенстване чрез изграждане на система
за квалификация;
- Задълбочаване на работата по мотивация на учениците за учебен труд;
- Формиране на духовна и гражданска идентичност у съвременния човек;
- Обмяна на добри практики.

3. Оптимизиране на училищната среда и формиране на организационна култура в училището;
- Диагностика на проблемите и отношенията между основните групи в училищната общност
- Актуализиране на педагогическите технологии;

ІІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛЕВА ГРУПА:
16 педагогически специалисти, работещи в ОУ „Иван Вазов“ с. Русокастро, от които един директор, 10 учители, 4 учители в ЦОУД, един педагогически съветник.

IV. ЦЕЛИ:
Глобална цел: Усъвършенстване и развитие на професионалната подготовка на учителите.
Цели:
1. Изграждане на стратегия за ефективно учене през целия живот с цел повишаване на научната и методическата компетентност на
педагогическите специалисти, работещи в училище.
2. Диагностика на проблемите, възникващи в отношенията между членовете на училищната общност, формулиране и прилагане на корекционни
мерки за създаване на оптимален микроклимат.

V. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ:
V.1. ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

№

Тема

Квалификационна форма
на обучение

1.

Участници /
целева група/
брой

Обучителна
организация

Период на
провеждане

членове на МО

методически
обединения

септември

членове на МО

методически
обединения

Планиране и документиране
на
квалификационната
вътрешноинституционален
дейност за педагогическите
дискусионен форум
специалисти на вътрешно
училищно ниво.

2.

3.

4.

Запознаване с правилата за
атестиране
на
педагогическите специалисти

Посещение на годишно
съвещание на началните и
прогимназиалните учители и
информиране на участниците
в МО за акцентите в него.

Отговорник
Гергана
Вълкова
Венета
Господинова

Финансиране

не са необходими
средства

лектории
октомври

членове на МО
методическо подпомагане

Отчет на резултатите от
входното ниво на учениците резултати и анализи на
от начален и прогимназиален проведени педагогически
етап. Изготвяне и провеждане изследвания и постижения
на
диагностиката
на

на НУ и ПУ

членове на МО
на НУ и ПУ

методически
обединения

методическо
обединение на
НУ и ПУ

септември

Гергана
Вълкова
Венета
Господинова
Гергана
Вълкова
Венета
Господинова

не са необходими
средства

не са необходими
средства

членове на МО
на НУ и ПУ

не са необходими
средства

доучилищната подготовка на
първокласниците.

октомври

Набелязване на мерки за
повишаване качеството на
образованието по всеки
учебен предмет.
Изготвяне на групите за
работа по БЕЛ и Математика
по проект „Подкрепа за
успех“.

5.

„Ефективни

техники

за

комуникация

и

за

подобряване
взаимодействието

членове на МО

на лектория
между

семейството

на ПУ

методическо
обединение на
ПУ

Петър
Калайджиев
не са необходими
средства

октомври

и

образователната институция“

„Иновативни

техники

при
Господинка
Стамболиева

работа с ученици с рисково
поведение
6.
.

и

ученици,

застрашени от отпадане“

членове на МО
лектория
на ПУ

методическо
обединение на
ПУ

декември

не са необходими
средства

7.

8.

Отчет на резултатите на
дейността
на
МО
на резултати и анализи на
проведени педагогически
началните
и
МО
на
изследвания и постижения
прогимназиалните учители
през І учебен срок.

”Иновативни методи на
обучение в началното
училище “- дискусия

Открит урок по география и
9.

икономика.

дискусия

членове на МО
на НУ
членове на МО
на ПУ

членове на МО
на НУ

членове на МО
методическо подпомагане
на ПУ
членове на МО

”Дигитални инструменти за дискусия
10.

11.

обратна връзка“

Анализ на резултатите от
първи учебен срок по класове
и предмети. Анализ на
резултатите от междинната
диагностика в I – VII клас.

резултати и анализи на
проведени педагогически
изследвания и постижения

на НУ

членове на МО
на НУ
членове на МО

Набелязване на мерки за
повишаване качеството на
образованието по всеки
учебен предмет.

на ПУ

методическо
обединение на
НУ
методическо
обединение на
ПУ
методическо
обединение на
НУ

методическо
обединение на
ПУ
методическо
обединение на
НУ

януари

януари

М.Костова и
Ст.Чавдарова

януари

П. Калайджиев

януари

Марика
Недялкова

методическо
обединение на
НУ

не са необходими
средства

не са необходими
средства

не са необходими
средства

не са необходими
средства

членове на МО
на ПУ
февруари

методическо
обединение на
ПУ

Гергана
Вълкова
Венета
Господинова

членове на МО на
НУ

не са необходими
средства

„Дисциплина
12.

чрез

сътрудничество“

лектория

членове на МО
на ПУ

членове на МО
дискусия
на НУ

13.

„Увеличаване

обучение в мултикултурна

Ива Драганова

не са необходими
средства

януари
не са необходими
средства

членове на МО
лектория

на ПУ

среда“

Открит урок по математика,

членове на МО

посветен на Световния ден на
15.

методическо
обединение на
НУ

февруари

на

ефективността на процеса на

14.

методическо
обединение на
ПУ

числото ПИ

методическо подпомагане

лектория
16.

”Управление на класна стая“

17.

„Работа
с
мултимедиен лектория
софтуер Power Point“

на ПУ

членове на МО
на НУ

членове на МО

методическо
обединение на
ПУ

методическо
обединение на
ПУ

методическо
обединение на
НУ

методическо
обединение на
ПУ

март

Галена
Грозданова

Венета
Господинова
март

не са необходими
средства

не са необходими
средства

април

Калинка
Стамболиева

не са необходими
средства

април

Стоянка
Стратиева

не са необходими
средства

на ПУ
членове на МО
Открит урок по екология в
открит урок
„класна стая на открито”

Анализ на резултатите от
НВО в ІV клас по предмети.
18.

резултати и анализи на
проведени педагогически
изследвания и постижения

Набелязване на мерки за
преодоляване на пропуските
и за повишаване качеството
на ОВП.

на ПУ

методическо
обединение на
ПУ

Кети Ангелова
не са необходими
средства

април

членове на МО
членове на МО
на НУ

методическо
обединение на
НУ

на НУ
май

не са необходими
средства

юни

19.

Анализ на резултатите от
НВО в VІІ клас по български
език и литература и по
математика

резултати и анализи на
проведени педагогически
изследвания и постижения

членове на МО
членове на МО
на ПУ

методическо
обединение на
ПУ

на ПУ
не са необходими
средства

Набелязване на мерки за
преодоляване на пропуските
и за повишаване качеството
на ОВП.

20.

„Тренинг за справяне със
стреса и емоционалното
прегаряне в образователната
среда.
Повишаване
на
тренинг
самочувствието
и
позитивната самооценка на
педагогическия специалист“

членове на МО
на ПУ

методическо
обединение на
ПУ

април

Кети Ангелова

не са необходими
средства

21.

Отчет на резултатите на резултати и анализи на
дейността
на
МО
на проведени педагогически
началните
и
МО
на изследвания и постижения
прогимназиалните учители
през ІІ учебен срок.

членове на МО
на НУ

методическо
обединение на
НУ
май-юни

членове на МО
методическо
обединение на
ПУ

на ПУ

Гергана
Вълкова
Венета
Господинова

не са необходими
средства

V.2. ИЗВЪНИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

№

1.

Тема
Изработване на План за
квалификация, съобразен с
изискването педагогическите
специалисти да повишават
квалификацията си с не помалко от 48 академични часа за
всеки период на атестиране и
не по-малко от 16 академични
часа годишно за всеки./чл.223
ЗПУО /;

Форма на
обучение

Участници/
целева група/
брой
членове на МО

работна среща

Обучителна
организация

Период на
провеждане

методически
обединения

септември

Отговорник

директора
Гергана
Вълкова
Венета
Господинова

Финансиране

не са необходими
средства

2.

Новите функционалности при обучителен
работа
с
електронната семинар
платформа Т

педагогически
специалисти

външна
организация

септември

директор

делегиран
бюджет

3.

споделяне на
положителен
професионален
опит,
Посещение на иновативно обсъждане на
основно
училище
„П.К. актуални
тенденции и
Яворов” гр. Бургас.
прилагане на
иновативни
технологии и
практики

3.

Управление на качеството –
инспектиране и самооценяване

4.

май

директор

НП ”Иновации в
действие”

делегиран
юни
обучителен
семинар

Участие на педагогическите
специалисти в организирани от
община, РУО, МОН лектории,
обучителни семинари,
уебинари и др.

педагогически
специалисти

. лектории,
обучителни
семинари,
уебинари и др.

педагогически
специалисти

външна
организация

педагогически
специалисти

община, РУО,
МОН, външна
организация

директор

през учебната
година

директор

бюджет

общински средства,
делегиран бюджет

V.2. МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ:
Обмяна на добри практики чрез посещения в други училища, наблюдения на открити уроци, участия на педагогически специалисти в съвместни обучителни
семинари.

VІ. ФИНАНСИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ:
За учебната 2021/2022 година за квалификация на педагогическите кадри са определени 1,2% от годишните средства за работна заплата на педагогическия
персонал, съгласно чл. 35 от Колективен трудов договор за системата на Народната просвета от 11.06.2018 г.
Тази сума е 3 612 лв.
Забележка: КОНТРОЛЪТ на квалификационната дейност на институционално ниво се осъществява от директора, като тематиката и периодичността са в неговия
План за контролна дейност.

