143. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“
ГР. СОФИЯ, РАЙОН „ПОДУЯНЕ“, УЛ. „ТОДОРИНИ КУКЛИ“ № 9
тел.: 02 846-51-67; e-mail: ou143@abv.bg

УТВЪРЖДАВАМ:
/ЗЗЛД/
ПЛАН
ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ
ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА
НА 143. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“
Настоящият план се изготвя на основание чл. 44, ал. 5 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното
развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти в съответствие със:
1. Стратегията за развитие на 143. ОУ „Георги Бенковски“.
2. Установените потребности за повишаване на квалификацията.
3. Годишните средства за квалификация, част от които се разходват в съответствие с приоритетните области за продължаваща
квалификация, определяни ежегодно от МОН.
4. Правилата за организиране и провеждане на вътрешноинституционалната квалификация, съгласувани с педагогическия съвет,
утвърдени от директора, които са част от настоящия план.
5. Възможностите за участие на образователните институции в международни и национални програми и проекти.
І. ЦЕЛИ
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1. Осигуряване на 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, усъвършенстване на професионалните умения, създаване на
мотивация за развитие и усъвършенстване.
3. Подпомагане дейността на младите учители.
ІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ
1. Да се разработи система за квалификационна дейност в училище, чийто план е неразделна част от годишния план на училището.
2. Да се стимулират учителите към самоподготовка и усъвършенстване и към активно преподаване и обучение чрез обмяна на педагогически
опит.
3. Да се създадат условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи и неуспехи, трудности и
проблеми.
4. Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното съдържание по предмети.
5. Да се усъвършенства организацията и методиката на преподаване и стимулиране на професионалните изяви на учителите.
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III. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ
ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
(планират се задължително 16 академични часа за учебната година за всеки педагогически специалист)
и ВЪВЕЖДАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ
ВътрешноОрганизационна форма
Време на
Целева група
Ръководител/отговорник Брой академични
институционална и
провеждане
/брой участници/
за провежданата
часове
въвеждаща
квалификационна
квалификация
форма
/Тема
Анализиране на
Вътрешноинституционални
Месец
25
Вероника Георгиева
2
учебното съдържание
дискусионни форуми
Септември
Йонка Нешева
и изработване на
учебни програми за
ИУЧ и ФУЧ
Новите учебни
Лектории
Месец
20
Таня Колева
2
програми в ІV клас
Септември
Възможностите на
Лектории
Месец
55
Димитринка Таскова
2
електронните
Октомври
дневници
Преходът от 4 към 5
Споделяне на постижения и
Месец
15
Женя Манчева
2
клас – криза и
практики
Октомври
Валя Боянова
адаптация
Анализ на входното
Вътрешноинституционални
Месец
42
Йонка Нешева
2
равнище на учениците
дискусионни форуми
Октомври
Вероника Георгиева
и набелязване на
методически средства
и способи за
преодоляване на
слабостите
Обмяна на опит и
Вътрешноинституционални
Месец ноември
30
Георги Стоянов
2
идеи за гражданско,
дискусионни форуми
екологично и здравно
3

образование
Как да създадем
нагласа за учене
Умения за реално
оценяване и
самооценяване.
Рефлексия
Безопасно сърфиране
в интернет
Същност на
самоподготовката в
ЦОУД
Ключови
компетентности в
образованието
Представяне на нови
дидактически
технологии и работни
ателиета за
експериментиране и
внедряването им в
учебния процес
Прилагане на
интерактивни методи
в образованието
Добрите практики при
обучение на деца със
СОП
Модели за
позитивно
взаимодействие и
превенция на

Споделяне на иновативни
практики
Резултати и анализи на
педагогически изследвания и
постижения

Месец ноември

20

Наташа Иванова

2

Месец
декември

20

Латинка Дронева

2

Лектория

Месец
декември
Месец
януари

20

Свидна Еленкова

2

20

Елица Максимова

2

Лектория

Месец
януари

20

Милена Тодорова

2

Споделяне на иновативни
практики

Месец
февруари

20

Марияна Донева

2

Открита педагогическа
практика

Месец
февруари

15

Милиодора Христова

2

Резултати и анализи на
педагогически изследвания

Месец
март

20

Лукреция Будурова

2

Споделяне на иновативни
практики

Месец
март

20

Симеон Маринов

2

Вътрешноинституционални
дискусионни форуми

4

агресивните
прояви на
учениците
Усъвършенстване на
уменията за работа с
ИКТ
Новите роли на
класния ръководител
Обобщаване на
резултатите от
методическия опит
Взаимодействие с
родителите за
успешна реализация
на поставените цели и
задачи в учебния
процес
Начини и средства за
намаляване на стреса
на педагогическите
специалисти в тяхната
работа
Организиране на
въвеждаща
квалификация за
новоназначени
учители с малък
педагогически опит

Открита педагогическа
практика

Месец
април

20

Иванка Ценкова

2

Вътрешноинституционални
дискусионни форуми
Резултати и анализи на
педагогически постижения

Месец
април
Месец
май

20

Румяна Шуманска

2

20

Таня Колева

2

Открита практика

Месец
юни

55

Милена Зафирова
Наталия Гроздева

2

Вътрешноинституционални
дискусионни форуми

Месец
юни

55

Виолин Неделчев

2

Цветина Милева
Румяна Вартабедян
Женя Манчева

9

Методическо подпомагане
Ежемесечно

4
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ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ
Тема
Приобщаващото
образование –
понятия, дейности и
документи за обща
подкрепа
Организация на
обучението по
предмети - ПКС
Електронните
дневници
Методика на
обучението по БДП
Ползване и
създаване на
електронни ресурси
Електронното
портфолио като
инструмент за
атестиране и
професионално
развитие на учителя
Традиции и
иновации в
обучението
Първа долекарска
помощ

Организацисонна форма

Време на
провеждане
Месец
септември

Целева група
/брой участници/
4

Брой
академични часове
16

Източник на
финансиране
1,3% от ФРЗ

Месец
септември

10

16

1,3% от ФРЗ

Месец
октомври
Месец
октомври
Месец
ноември

55

8

1,3% от ФРЗ

5

16

1,3% от ФРЗ

55

16

1,3% от ФРЗ

Месец
декември

30

16

1,3% от ФРЗ

Месец
март

30

16

1,3% от ФРЗ

Месец
Април

55

16

1,3% от ФРЗ

Семинар

Курс
Практикум
Курс
Практикум

Практикум

Лектория
Курс
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Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет - Протокол № 13/09.09.2019 г. и е утвърден със Заповед № 6241190/09.09.2019 г. на директора на училището.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Правила за организиране, провеждане и отчитане на вътрешноинституционалната квалификация през учебната година.
2. Правила за организиране, провеждане и отчитане на продължаващата квалификация през учебната година.
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