Приложение №1 към т.12

ГОДИШЕН ПЛАН
ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ
НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ГАБРОВО
ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА
1. Цели на квалификационната дейност:
1.1. Постигане на ключови компетентности на педагогическите специалисти чрез разширяване на знанията и развиване на
уменията им за повишаване качеството на обучението в българското училище.
1.2. Осигуряване на възможност за педагогическите специалисти за задоволяване на професионалните им интереси и кариерно
развитие.
1.3. Организационно и методическо осигуряване на дейността на директори, заместник-директори, учители и други
педагогически специалисти.
2. Основни задачи:
2.1. Идентифициране на потребностите от продължаваща квалификация на територията на областта чрез пряко допитване до
директорите и педагогическите специалисти на работни срещи, организирани от РУО, и други форми.
2.2. Подпомагане на образователните институции за повишаване равнището на професионална компетентност на
педагогическите специалисти във връзка с:
 прилагане на новите учебни програми по предметите от общото образование;
 формиране на ключови компетентности по учебни предмети;
 прилагане на компетентностния подход в обучението по предмети;
повишаване професионалните умения на учителите във връзка с подготовката по български език и литература и
математика за външното оценяване в 4., 7. и 10. клас;
формиране на знания, умения и компетентности за повишаване на грамотността на децата/учениците.;
 осъществяване на приемствеността между между детска градина и 1. клас; между 4. и 5.клас;
използване на интерактивни методи на обучението;
използване на ИКТ в образователния процес в детската градина и училището;
 съчетаване на присъственото обучение с ефективни форми на обучение от разстояние в електронна среда.
3. Целеви групи, към които е насочена продължаващата квалификация на педагогическите кадри:
директори, заместник–директори, учители, други педагогически специалисти
4. Планиране на дейности за продължаваща квалификация на педагогическите кадри:
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Планиране на квалификационната дейност
№
Тема

1

1.1

Продължителност
Организационна Целева група/
на
форма
Брой
квалификационната
форма

Период на
провеждане

Експерт,
отговарящ
за
обучението

Квалификационни форми, ориентирани към подкрепа на учителите в идентифициране на потребностите от
професионално усъвършенстване
Координация на дейностите анкета
учители от
юни 2020;
експерти по
по проучване на желанията
училища и
септември 2021г.
предмети
на учителите за включване в
детски градини
квалификационни форми за
учебната 2020/2021 г.

Анализ на резултатите от
ОВП през учебна
2019/2020г. Тенденции и
1.2.
насоки в работата на
учителите през учебната
2020/2021г.
2 Начален етап
Инициатива „Отворени
врати“ – прилагане на
2.1. компетентностния подход в
обучението в начален етап.

работни срещи

учители от
2 часа
училища и
детски градини

септември 2020г.

експерти по
предмети

открита
практика,
дискусия

2 открити
практики с
учители от
начален етап;

ноември 2020- април
2021г.

ст. експерт
ОНЕ

Инициатива „Отворени врати“ открита
– добри практики на обучение практика,
при прилагане на иновативни
дискусия
методи, базирани на ИТ
решения

2 открити
практики с
учители от
начален етап;

ноември 2020- април
2021г.

ст. експерт
ОНЕ

Споделяне на добри
практики в прилагане на
учебните програми по ФВС
в IV клас.

25 учители

учебната 2020-2021
година

ст.експерт по
ФВС

открит урок в IV
клас, съпътстван
от дискусия

2 часа

2 часа

2

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.

Прогимназиален и гимназиален етап
Квалификационен курс с
квалификационен
учители по предметите
курс
история и цивилизации,
география и икономика и
философия за прилагане на
компетентностния подход в
обучението по предметите
Квалификационен курс с
квалификационен
учителите по български език курс
и литература за повишаване
на компетентностите им в
посока на формиране на
умения за активиране на
участието на учениците в
учебния процес.
Квалификационен курс с
квалификационен
учителите по чужди езици за курс
повишаване на
професионалните им
компетентности
Квалификационен курс с
квалификационен
учителите по физическо
курс
възпитание и спорт относно
иновативни подходи и
методика на преподаване по
физическо възпитание и
спорт в училище
Споделяне на добри
открит урок в VII
практики в прилагане на
клас, съпътстван
учебните програми по ФВС от дискусия
в VII клас.

20 учители

16 часа

учебната 2020-2021
година

ст. експерт
ОНГОР

25 учители

16 часа

учебната 2020-2021
година

ст експерт
по БЕЛ

25 учители

16 часа

учебната 2020-2021
година

ст. експерт
по ЧЕМЕ

25 учители

16 часа

учебната 2020-2021
година

ст експерт по
ФВС

20 учители

2 часа

учебната 2020-2021
година

ст експерт
по ФВС

Приемственост в обучението

3

Инициатива "Отворени
врати" -на тема: "Аспекти на
приемственост между
4.1.
детската градина и 1. клас
на училището в обучението
по БЕЛ"
Инициатива "Отворени
врати" -на тема: "Аспекти на
приемственост в обучението
4.2.
по БЕЛ в 4. и 5. клас

НП „Квалификация“2020
„Формиране на ключови
компетентности у учениците
5.1
чрез интердисциплинарно
обучение“
Дигиталният свят в детската
градина и началното
5.2.
училище

открита
практика,
дискусия

открита
практика,
дискусия

2 открити
педагогически
практики в I
клас,
съпътствани от
дискусии
2 открити
педагогически
практики в IV
и в V клас,
съпътствани от
дискусии

Декември 2020-април Ст. експерт
2021 г.
ОНЕ

Декември 2020-април Ст. експерт
2021 г.
ОНЕ
Ст. експерт
БЕЛ

5.

квалификационен 30 учители в
16 часа
курс
детската
градина и
началния етап
квалификационен 30 учители в
16 часа
курс
прогимназиален
и гимназиален
етап

учебната 2020-2021
година

ст експерт
по БЕЛ

учебната 2020-2021
година

ст експерт
по БЕЛ

4

