IV СМЕННО-ВЕЧЕРНА ГИМНАЗИЯ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“

/

ПЛАН
ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА
НА IV СМЕННО-ВЕЧЕРНА ГИМНАЗИЯ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“

Настоящият план се изготвя на основание чл. 44, ал. 5 от Наредба № 15/22.07.2019 г. на МОН за статута и
професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти в съответствие със:
1.
Стратегията за развитие на образователната институция.
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
Създаване на условия за повишаване на качеството и ефективнодстта на образованието като част от общото
модернизиране на образователния процес в училище.
Формиране и утвърждаване на учителски екип, отговарящ на изискванията на съвременен образователен
процес. Осигуряване на достъпно образование, което съчетава училищните традиции с европейското измерение и
развива индивидуалните способности както на учениците, така и на учителите.
Повишаване мотивацията за учене на учениците и постигане на положителни и трайни промени при
овладяване на знания, умения и навици.

ІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ
1. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка на учителите и създаване на
мотивация за развитие и модернизиране на образователния процес в ІV Сменно - вечерна гимназия „Отец
Паисий“.
2. Мотивиране на педагогическите специалисти за кариерно развитие.
3. Стимулиране на учителите за използване на информационните технологии в преподавателската дейност и
прилагане на разнообразни интерактивни методи на обучение на учениците, обмяна на добри практики.
4. Актуализиране и усъвършенстване на придобити и/или придобиване на нови допълнителни компетентности
в съответствие с професионалния профил на изпълняваната длъжност.
5 Повишаване на квалификацията на учителите за работа с родители и ученици със специални образователни
потребности.
6. Утвърждаване ролята на учителя като мениджър на класа.
7. Създаване на мотивация за самоусъвършенстване на учителите в контекста на учене през целия живот,
иновация и творчество.

ІІІ. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ
ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
(планират се задължително 16 академични часа за учебната година за всеки педагогически специалист)
и ВЪВЕЖДАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ (планира се при установена необходимост)

Вид квалификация /
Тема

Профилирана
подготовка и учебни
програми за
профилирана
подготовка
вътрешноинституц
ионална
Прилагане на Кодекса
на труда.и социалното

Организационна форма
/лектории,
вътрешноинституционал
ни дискусионни форуми,
открити практики,
методическо
подпомагане,
презентации на
творчески проекти,
резултати и анализи на
педагогически
изследвания и
постижения, споделяне
на иновативни
практики/
семинар

обучение

Време на
провеждане

Целева група
/брой участници/

Ръководител/отговорник
за провежданата
квалификационна форма

Брой академични
часове

Ноември
2019 г.

14

Весела Петева

16 часа

Ноември/декември
2019 г

1

Йорданка Ветева

16 часа

осигуряване
въвеждаща
Новите учебни
планове и програми в
X кл
вътрешноинституц
ионална
въвеждаша
Промени в
нормативната уредба в
системата на
образованието
вътрешноинституц
ионална
Ролята на класния
ръководител
вътрешноинституц
ионална

Дискусионни форуми

Ноември 2019 г.

9

Росица Шопова

4 часа

семинар

Юни
2020 г.

14

Весела Петева

8 часа

Обмяна на опит

февруари
2019 г.

2

Мартина Маринова

4 часа

ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ

Тема

Организационна форма
/курс, семинар, тренинг,
школа, практикум,
лектория, уебинар,
специализации и др./

Участие в работните Работни срещи и семинари
съвещания с
учителите по учебни
предмети
„Актуални
48-та Национална
тенденции в
конференция на учителите
химическото
по химия
образование“
„Оценяване и
конференция с кръгла
философия“
маса
Магистратура
обучение

Време на
провеждане

Целева група
/брой участници/

Септември/
Октомври 2018 г.

13

25 – 27 октомври
2019 г.

1

16-и и 17-и
октомври 2019 г.
2019/2020 г

1

Брой
академични часове

Източник на
финансиране

1

IV ПКС

обучение

2019 т.

1

самофинансиране

Участие в
квалификациии,
провеждани от РУО
София-град и други
институции
Методика на
обучение по
предприемачество

Семинари, обучения

постоянен

10

От бюджета

обучение

Октомври/ноември
2019 г.

2

От бюджета

„Творчеството на
Иван Бунин:
граничност и
преходи“
Безопасност на
движението по
пътищата

докторантура

2019/2020 г.

1

самофинансиране

обучение

Октомври/ноември
2019 г.

4

От бюджета
16 часа

Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет - Протокол № 15 / 02.09.2019 г.
Приложение: Утвърдени Правила за организиране и провеждане на вътрешноинституционална квалификация и отчитане на
вътрешноинституционалната и продължаваща квналификация.

