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ПЛАН
ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
ЗА УЧЕБНАТА 2019 / 2020 ГОДИНА
НА ОУ”Васил Левски”,с. Хитово, община Добричка

І. ЦЕЛИ
1. Aктуализиране или усъвършенстване на придобити и/или придобиване на
нови допълнителни компетентности, което осигурява съответствие с професионалния
профил на изпълняваната длъжност, с професионалното развитие на педагогическия
специалист, с резултата и препоръките от атестацията му, както и с националната,
регионалната, общинската и училищната политика;
2. Реализирането на политиката на училището за осигуряване на напредък и
подобряване на образователните резултати на децата и на учениците, за тяхната
подкрепа и консултиране;
3. Удовлетворяване на професионалните интереси на педагогическия специалист
в съответствие с професионалния профил на заеманата длъжност и осигуряване на
възможност за планиране на личностното и професионалното му израстване и
кариерното му развитие;
4. Създаване на условия за превръщане на училището в среда за изява чрез
разгръщане на творчеството и иновациите и за обмяната на добри практики;
5. Повишаване привлекателността на учителската професия и социалния статус
на педагогическия специалист.

ІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ
1. Осигуряване на комплекса от условия за устойчиво качество във всички
аспекти на образованието по предмети като част от общото модернизиране на
образователния процес в училище.
2. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване на мотивация за развитие и
самоусъвършенстване на учителите.
3. Усъвършенстване на професионалните умения, промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности.
4. Да се създаде сред учителите нагласа за връзката на професионалното им
развитие с развитието на училището.
5.Да се повишат уменията за мениджмънт на класа.
6. Да се усъвършенства организацията и методиката на преподаване и стимулиране на професионалните изяви на учителите.

7. Намаляване на стреса и факторите, източници на стрес .

ІІІ. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ
Въвеждаща квалификация
Тема

Форма
(семинар,
обучение,
тренинг, др.)

Време на
провеждане

Продължаваща квалификация
Целева
група
(брой)

Тема

Предизвикателстват практикум м.октомври
а на новите учебни
2019г.
програми в ІV клас

8

по план
на РУО
и МОН

Електронни
учебнициприложение в
практиката
Утвърждаване на
позитивна
дисциплина
НВО-проблеми в
подготовката на
учениците.

тренинг

м.ноември
2019г.

8

новите
учебници
в ІV клас

тренинг

м.декември
2019г.

8

Портфолио
на учителя

практикум март,2020г.

8

Форма
(семинар,
обучение,
тренинг, др.)

Време на
провеждане

обучение
през
по
учебната
предметни година
области и
БД
обучение
през
от
учебната
издателства година
обучение

февруари
2020 г.

Целева
група
(брой)

Брой
академични
часове

8

8/16

4

8/16

8

8

Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет - Протокол № 10/13.09.2019г.
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.

