Приложение към т.10.11.2
Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО – Габрово за учебната 2017/2018г
Анализ на потребностите от квалификация.
Потребността от квалификация на педагогическите специалисти е предмет на анализ на експертите в РУО. Направените изводи от
осъществената контролна дейност през изминалата учебна година определят дефицита в нивото на компетентност на педагогическите специалисти.
Определянето на тези дефицити е свързано както с наблюдаваната урочна дейност, така и с възникнали въпроси по време на наблюденията и
разговорите, както и от необходимостта от придобиване на знания, умения и компетентности в прилагането на новите нормативни актове и новите
учебни програми. В тази насока се работи и с директорите на учебните звена. При определяне на темите се има предвид и заявеното желание от
страна на педагогическите специалисти, установено чрез анкетно проучване.
2.
Идентифицирани потребности от квалификация.
През учебната 2017/2018 година квалификационната дейност, организирана в РУО, е насочена към:
 успешно прилагане на новите учебни програми по предметите от общото образовние;
 формиране на ключови компетентности по предмети от общото образование;
 повишаване професионалните умения на учителите във връзка с подготовката по български език и литература и математика за външното
оценяване в 4. и 7. клас;
 формиране на знания, умения и компетентности за повишаване на грамотността на децата/учениците.;
 осъществяваяне на приемствеността между между 4. и 5.клас;
 използване на интерактивни методи на обучението;
 използване на ИКТ в образователния процес в детската градина и училището;
 спецификата на образователния процес, произтичаща от ЗПУО и държавните образователни стандарти.
3.
Планиране на квалификационните дейности в РУО - Габрово
Планът за квалификационна дейност в РУО е неразделна част от Годишен план за дейността на Регионално управление на образованието –
Габрово за учебната 2017-2018 година, съставен по предложения на експертите.
4.
Изпълнение на годишния план за квалификационните дейности на РУО- Габрово за учебната 2017-2018 г.:
1.

Планирани квалификационни дейности
№
Тема

1

1.1

1.2.

2

2.1.

2.2.

Организационна
форма

Целева група
(брой)

Експерт,
отговарящ за
Индикатори квалификац
на
ионната
изпълнението
форма
/брой, %/

Реализирани квалификационни дейности
Изпълнение ДА/
НЕ - причини

Период на
провеждане

Квалификационни форми, ориентирани към подкрепа на учителите в идентифициране на потребностите от професионално
усъвършенстване
Координация на дейностите по
проучване на желанията на
учителите за включване в
квалификационни форми за
учебната 2017/2018 г.
Анализ на резултатите от ОВП
през учебна 2016/2017г.
Тенденции и насоки в работата
на учителите през учебната
2017/2018г.
Предучилищно образование
Координация на дейностите по
проучване на желанията на
директори и учители за
включване в квалификационни
форми за учебната 2017/2018 г.
Самооценяването на
институцията като процес от
системата за управление на
качеството в образователните
институции

проучване

учители и
директори

работни срещи

340 учители по
предмети и КОО ДА
в областта

работна среща

19 директора и
38 учители

квалификационен
курс

19 директори на
ДА
ДГ

ДА

ДА

експерти по
предмети

септември 2017 г.

септември октомври 2017 г.

441 учители по
предмети

експерти по
предмети

септември 2017г

100%, 19
директора и 38
учители

Д. Халачева,
експерт ПО

октомври 2017г

19 директори и
учители

Д. Халачева,
експерт ПО

2.3.

Организационно развитие и
управление на качеството в
образователната институция

2.3.А „Куочинг в образованието“

квалификационен
курс

19 директори

НЕ; ДВ, бр. 100,
15.12.2017г.,
отменя Наредба
№16 от 2016г. за
управление на
качеството на
институциите
ДА ( на мястото
на отменената
тема по т.2.3.)

квалификационен
курс

Д. Халачева,
експерт ПО

февруари 2018 г.

25 учители и
директори

Д. Халачева,
експерт ПО

2.4.

Диагностика на училищна
готовност

квалификационен
курс

35 учители

ДА

март 2018г

35 учители

Директори на
детски,
градини,
учители и
експерт ПО

2.5.

Дейности във връзка с
превенция на обучителни
затруднения според
потребностите на децата –
индивидуална и групова работа

обмен на добри
практики

25 учители

ДА

учебната година
2017/2018

25 директори и
учители

Д. Халачева,
експерт ПО

2.6.

Използване на ИКТ в детската
градина

обмен на добри
практики

23 учители

ДА

учебната година
2017/2018

23 учители

Д. Халачева,
експерт ПО

2.7.

Допълнителните форми
педагогическо взаимодействие,
средство за развитие на детето

обмен на добри
практики

28 учители

ДА

учебната година
2017/2018

28учители

Д. Халачева,
експерт ПО

2.8.

„Водим бъдещето за ръка“; научно-практическа
конференция по предучилищно
образование

обмен на добри
практики

брой доклади

национална
конференция - не
се състоя

Д. Халачева,
експерт ПО

2.9.

2.10.

3
3.1.

Справяне с конфликтни
ситуации
Как да разпознаем в себе си и у
колегите симптомите на
синдрома на емоционалното
„изгаряне“? Превенция и
справяне с Бърнаут.
Начален етап
Идентифициране потребността
от квалификация на началните
учители

тренинг

19 директори

ДА

октомври 2017г

19 директори

Д. Халачева,
експерт ПО

тренинг

20 учители

ДА

март 2018г

20 учители

Д. Халачева,
експерт ПО

проучване

23 училища с
начален етап

септември 2017г

30 начални
учители

Р. Илиева,
експерт за
обучението в
начален етап

работна среща

45 главни
учители и
учители в
началния етап
на основното
образование

Април.18

30 начални
учители

Р. Илиева,
експерт за
обучението в
начален етап

11 ноември 2018 г.

20 начални
учители

Р. Илиева,
експерт за
обучението в
начален етап

15 декември 2017

32 начални
учители от
областта

Р. Илиева,
експерт за
обучението в
начален етап

3.2.

„Националното външно
оценяване в IV клас – ефекти и
ефективност.“

4

Учебен процес - диагностика, управление, методи, иновации

4.1.

Насърчаване на грамотността
при ученици слабо владеещи
български език в часовете по
български език и литература

квалификационен
курс

20 начални
учители

4.2.

Прилагане на новите учебни
програми във втори клас

открита
педагогическа
практика

30 начални
учители

ДА

ДА

ДА

ДА

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Втора регионална конференция
„Четене и грамотност: умения за конференция
живот“

Ефективност в прилагането на
открита
новите учебни програми в първи педагогическа
клас
практика
Насърчаване на грамотността
при ученици слабо владеещи
български език в часовете по
български език и литература
Използвани методи на
преподаване и оценяване в
часовете по български език и
литература в прогимназиален и
гимназиален етап
Проектно базирано обучение по
гражданско образование
/история и цивилизации,
география и икономика и
философия
Управление на класната стая

квалификационен
курс

начални
учители от
област Габрово

30 начални
учители

20 учители по
БЕЛ

обмен на добри
практики

20 учители по
БЕЛ

квалификационен
курс

31
педагогически
специалисти

работна среща

40 учители по
математика

ДА

26 април 2018 г.

64 учители,
директори,
зместникдиректори

експерт за
обучението в
начален
етап;експерт
БЕЛ

ДА

5 декември 2017ОУ "Иван Вазов"Габрово 18
32 начални
декември 2017 - СУ учители
"Васи5л Левски" Севлиево

Р. Илиева,
експерт за
обучението в
начален етап

ДА

11 ноември 2018 г.

10 учители по
БЕЛ

Елена
Григорова, ст.
експерт по
БЕЛ

ДА

26 април 2018 г.

14 учители

Елена
Григорова, ст.
експерт по
БЕЛ

ДА

18.11.2017г ПТГ
"Д-р Н. Василиади" 22 учители
- Габрово

Деян Дойнов,
ст. експерт
ОНГОР

19.09.2018 г.

Снежана
Блажева, ст.
експерт по
математика

ДА

53 учители

4.9.

Повишаване на мотивацията за
учене чрез използване на
дигитални медии в
чуждоезиковото обучение

4.10.

Открити уроци по чужд език в 6.
обмен на
клас, обмен на добри практики
педагогически
при развиване на основните
практики
езикови умения според ОЕЕР.

4.11

Открити уроци по чужд език в 8.
обмен на
клас, обмен на добри практики
педагогически
при развиване на основните
практики
езикови умения според ОЕЕР.

4.12.

4.13.

4.14.

Открит урок по ФВС в 2. клас
на обучение, обмен на добри
практики , използване на
дискусионни форми за
методическа подкрепа на
учителите по ФВС.
Методика на преподаване на
изучаваните български народни
хора и танци, включени в ОПП
по ФВС от 1. до 12. клас на
обучение.
Открит урок по ФВС в 6. клас
на обучение, обмен на добри
практики , използване на
дискусионни форми за
методическа подкрепа на
учителите по ФВС.

квалификационен
курс

09.12.2017 г.

31 учители по
чужд език

Елка
Пастухова, ст.
експерт
ЧЕМЕ

Учители по
чужд език –
ДА
прогимназиален
етап

22.02.2018 г., ОУ
"Хр. Ботев",
Габрово

12 учители по
чужд език

Елка
Пастухова, ст.
експерт
ЧЕМЕ

Учители по
чужд език –
гимназиален
етап

19.04.2018 г., СУ
"П. Р. Славейков",
Трявна

14 учители по
чужд език

Елка
Пастухова, ст.
експерт
ЧЕМЕ

25 учители по
чужд език

ДА

ДА

учители по ФВС
ДА
– начален етап

38 учители по
30.11.2017г. СУ
ФВС – начален
"Отец Паисий" - гр.
етап на
Габрово
обучение

Т. Горанова,
ст. експерт
ФВС

квалификационен
курс /практикум/

35 учители по
ФВС

от 27 до
29.10.2017г. НАГ гр. Габрово

Т. Горанова,
ст. експерт
ФВС

обмен на
педагогически
практики

учители по ФВС
–
ДА
прогимназиален
етап

обмен на
педагогически
практики

ДА

44 учители по
ФВС

23 учители по
24.04.2018г.спортна ФВС/
Т. Горанова,
зала "Дан Колов" - прогимназиален ст. експерт
гр. Севлиево
етап на
ФВС
обучение

4.15.

5

5.1.

Открит урок по ФВС в 8. клас
на обучение, обмен на добри
практики , използване на
дискусионни форми за
методическа подкрепа на
учителите по ФВС.
Приемственост в обучението
Инициатива“Отворени врати“аспекти на приемственост между
ПГ на детската градина и I клас
на училището“

обмен на
педагогически
практики

учители по ФВС
– гимназиален
ДА
етап

19.01.2018г. ПТГ
"Д-р. Н.
Василиади"- гр.
Габрово

16 учители по
ФВС –
гимназиален
етап етап на
обучение

открити
педагогически
практики;
дискусии

60 начални
учители/ детски ДА
учители

декември 2017 ДГ
"Ран Босилек"
Габпрово

експерт за
60 начални
обучението в
учители/ детски
начален етап;
учители
експерт ПО

60 начални
учители/учители ДА
по БЕЛ

14 декември 2017
г., ОУ "Хр. Ботев",
Севлиево;
15 март 2018 г., ОУ
"Св. св. Кирил и
Методий", Габрово

15 начални
учители/
учители по
БЕЛ;
41 начални
учители/
учители по БЕЛ

30 учители

ДА

20.11.2017г ПТГ
"Д-р Н. Василиади" 28 учители
- Габрово

Деян Дойнов,
ст. експерт
ОНГОР

ДА

20.11.2017г ПТГ
"Д-р Н. Василиади" 10 учители
- Габрово

Деян Дойнов,
ст. експерт
ОНГОР

5.2.

Инициатива“Отворени врати“аспекти на приемственост в
обучението по БЕЛ между
IVклас и V клас“

открити
педагогически
практики;
дискусии

6

Методика на обучението по
БДП

6.1.

квалификационен
Методика на обучението по БДП
курс

6.2.

Интерактивни техники и
технологии в обучението наа
БДП

квалификационен
курс

20 учители

Т. Горанова,
ст. експерт
ФВС

експерт за
обучението в
начален етап;
експерт БЕЛ

6.3.

Специфични умения за работа в
комисия по БДП

квалификационен
курс

10 учители

7

Други

7.1.

Практически насоки в
прилагането на държавния
образователен стандарт за
приобщаващото образование

квалификационен
курс

32 директори и
координатори

7.2.

“Педагогически стратегии за
квалификационен
превенция на ранното напускане
курс
на учениците от училище“

31
педагогически
специалисти

ДА

25 директори и
учители

НЕ; ДВ, бр. 100,
15.12.2017г.,
отменя Наредба
№16 от 2016г. за
управление на
качеството на
институциите

7.3.

Извършване на вътрешната
оценка на качеството в
образователната институция

квалификационен
курс

квалификационен
курс

Съгласно
програмата

ДА

ДА

7.4.

Обучения по НП
"Квалификация" 2017

8

Реализирани квалификационни дейности, невключени в плана на РУО

8.1.

Четивната грамотност на
учениците и оценяването PISA
2018

ДА

20.11.2017г ПТГ
"Д-р Н. Василиади" 11 учители
- Габрово

Деян Дойнов,
ст. експерт
ОНГОР

17.11.2017 г.

48 директори и
координатори
от училищата

Емилия
Ангелова,
ст.експерт
ОСО

01.12.2017г.

31 директори и
педагогически
специалисти

Емилия
Ангелова,
ст.експерт
ОСО
Елена
Григорова, ст.
експерт по
БЕЛ

април 2017г. декември 2017 г.

квалификационен 11-13 декември
курс
2017 г., 16 часа

49
педагогически
специалисти

Елена
Григорова, ст.
експерт по
БЕЛ

25 учители по
БЕЛ

Елена
Григорова, ст.
експерт по
БЕЛ

8.2.

Обучения по НП
"Квалификация" 2018

квалификационен
16 часа
курс

13 директори

8.3.

Обучения по Каталог на
НЦПКПС

квалификационен
16 часа
курс

42 учители

8.4.

Преподаване на учебна програма
по компютърно моделиране в III
клас (общообразователна
подготовка)

8.5

Провеждане на ранно оценяване
със скриниг тест на деца от 3
години до 3 години и 6 месеца
по проект „Подкрепа за равен
достъп и личностно развитие“

обучение

8.6

Актуални проблеми на
обучението и възпитанието по
БДП в СУ и детската градина

20.11.2017г ПТГ
квалификационен
"Д-р Н. Василиади" 8 учители
курс
- Габрово, 16 часа

Изготвил:
Елена Григорова
Ст.експерт по БЕЛ
РУО - Габрово

квалификационен 25-26.06.2018 г., 32 30 начални
курс
часа
учители

10-11.07.2018 г., 8
часа

20 учители

Елена
Григорова, ст.
експерт по
БЕЛ
Елена
Григорова, ст.
експерт по
БЕЛ
Рена Илиева,
ст.експерт
ОНЕ: Елена
Григорова, ст.
експерт по
БЕЛ
Елена
Григорова, ст.
експерт по
БЕЛ
Деян Дойнов,
ст. експерт
ОНГОР

