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ЦЕЛИ :
1.
Повишаване на педагогическата, методическата и научната подготовка
чрез инициативи за създаване на мотивация за развитие, усъвършенстване и
самоусъвършенстване на учителите.
2.
Повишаване качеството на професионалните и методическите умения на
учителите и развитие на професионалните им нагласи.
3.
Постигане на положителни промени в изграждането на личностната
ориентация на учениците и овладяване на трайни знания, умения и навици, адекватни
на динамиката на развитие на образователните процеси.
ЗАДАЧИ:
1.
Да се осъвременява разработването на системата за квалификационни
дейности в училище, чийто план е неразделна част от годишния план на училището.
Към него да се добавят и плановете на методичните обединения .
2.
Да се стимулират учителите към повишаване качеството на
самоподготовка и усъвършенстване, и към активно преподаване и обучение, чрез
обмяна на педагогически опит.
3.
Да се изграждат условия за колегиална, делова и професионално-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 в присъствено обучение и обучение в електронна
среда с платформата на Microsoft – TEAMS
5.
Да се създаде трайна мотивация за учебно-възпитателна дейност у
учениците чрез разнообразни форми за проверка и оценка на знанията в съответствие с
новите образователни изисквания.
6.
Да се усъвършенства организацията и методиката на преподаване и
стимулиране на професионалните изяви на учителите.
ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ:
1.
Самоусъвършенстване
чрез
вътрешноучилищната
система
за
квалификация.
2.
Динамизиране на дейностите по утвърждаването на методическите
обединения като резултатна и действена форма за усъвършенстване на преподавателите
и изграждане на система за съхранение на документацията на методическите
обединения.
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3.
Превъзмогване на тенденциите за изолираността на преподавателите
единствено в рамките на училищната информация и изграждане на полезни контакти
между училището и структурите на образователната система.
4.
Успешно и развиващо се според съвременните изисквания при
проверяване и оценяване знанията и уменията на учениците и разчупване на остарели
стереотипи.
ФОРМИ :
-

работни семинари
научни срещи
методически конференции
самоусъвършенстване
педагогически четения
самообразование
научни и образователни дискусии
решаване на казуси
извънучилищни дейности
ОРГАНИЗИРАНЕ:

1.

Вътрешноучилищни квалификационни инициативи и дейности.

2.

Извънучилищни квалификационни дейности на равнище ДИУУ, ВУЗ.
ДЕЙНОСТИ:

1.

Разработване на планове за дейността на методичните обединения за новата
учебна 2020 / 2021 г.
срок: ІХ. 2020г.
отг.: Председатели МО

2.

Своевременно запознаване на всички преподаватели с различни предложения на
ВУЗ за квалификационни форми, организирани за педагогически кадри.

3.

Отг.: Директор
Своевременно запознаване на всички учители с курсове и семинари
организирани от ДИУУ.
Срок: ежемесечно
Отг.: Директор

Споделяне на опит и обмяна на мнения от учителите на ІV-те класове с колеги,
преподаващи в прогимназиалната степен, с цел осигуряване на плавен преход на
учениците от начален в среден курс.
Срок: ХІ. 2020 г.
Отг.: Кл. ръководители ІV кл.
5. Обучение на преподаватели за превенция на насилието в училище
Срок: XI. 2020 г.
Отг. Председател на
координационен съвет за противодействие на тормоза в
училище
4.
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5.

Посещение на млади специалисти в часовете на по-опитни и доказани учители.
Срок: ХІІ.2020.; ІІІ.2021г.
Отг.: ЗДУД

6.

Работна среща с учители преподаващи в различните степени във връзка с
Външното оценяване и ДЗИ – разработване на примерни варианти за тестове и
уеднаквяване на критериите за оценка и проверка.
Срок: ІІ. 2021 г.
Отг.: Председатели МО

7.

Изграждане на естетически критерии чрез посещения на музикално-сценични
спектакли от ученици и учители.
срок: 1 път на уч. срок
отг.: Учителят по музика

8.

Организиране на педагогически четения по тематични проблеми, в
отделните методически обединения.
Срок: ІV. 2021 г.
Отг.: Председатели МО

9.
Обогатяване на училищната библиотека с ръководства, учебна и справочна
литература, помагала и други.
срок: 1 път на уч. срок
отг. Библиотекар
10.

Организиране и провеждане на открити и изнесени уроци по български език и
литература
Срок: І и ІІ срок
Отг.: Живко Русев, главен учител по БЕЛ

11.

Организиране на творчески срещи и дискусии
Срок: І и ІІ срок
Отг.: Живко Русев, главен учител по БЕЛ

12.

Проучване на желанията на учителите за участие в квалификационни форми за
следващата учебна година
срок: V – VІ.2021 г.
отг. зам.директор УД

13.

Стимулиране на учителите за придобиване на квалификационни
включване в следдипломни форми на обучение.
отг. директор
срок: VІІ. 2021 г.

степени и
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