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ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ
НА УЧИЛИЩНО РАВНИЩЕ
УЧЕБНА 2018-2019 ГОДИНА
І. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧИЛИЩЕТО
1. Основно училище “Христо Ботев”
2. Брой на педагогическия персонал –……..
3. Потребности от квалификация
Училище «Христо Ботев» се намира в регион с население от различни етнически групи.
Предвид условията, учителите имат потребност от усъвършенстване на придобитите умения за
работа с деца билингви и използване на нови похвати и методи в обучението с цел привличане и
задържане на учениците в училище. Има се предвид най-вече, че:
- застрашени от отпадане от училище в периода на задължително обучение са голяма част от
учениците (най-вече на момичетата) от ромския етнос;
- се срещат обучителни трудности на учениците от турския и от ромския етнос, живеещи
сегрегирано.
Учителите се нуждаят от познания за дидактическата същност и организационни форми на
целодневната организация на учебния процес; технологични и методични насоки за използване
на интерактивни методи в обучението; технологични и методични насоки за използване на ИКТ.
4. Цели и приоритети на квалификационната дейност:
 повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване на
мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите;
 усъвършенстване на професионалните умения, промяна и развитие на професионалните
нагласи и ценности;
 постигане на положителни промени в личността на учениците и овладяване на трайни
знания и умения;
 самоусъвършенстване чрез вътрешноучилищната система за квалификация ;
 за самоусъвършенстване на учителите и създаване на система за съхраняване на
документацията на методическите обединения;
 приложение на съвременните тенденции в проверката и оценката на знанията на
учениците.
5. Форми за квалификация:
 тематичен курс;
 проблемна група;
 семинар;
 практикум;
 тренинг;
 лектория;
 други.

6. Очаквани резултати
Учителите,участващи в квалификационните форми да:





придобият и обогатят познанията си за работа с деца белингви;
придобият умения за разработване на стратегии за работа ( в общодидактически и
методически план) за работа с ученици, изоставащи с учебния материал;
придобият и обогатят знанията и уменията си за работа при целодневната организация на
обучението;
придобият и усъвършенстват знанията и уменията си за използвани на интерактивни
методи в обучението.

ІІ. ВЪТРЕШНО – УЧИЛИЩНИ КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
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III. ФИНАНСИРАНЕ И КОНТРОЛ:
1. Планирани средства за текущата учебна година, съгласно чл. 32. от Колективен трудов
договор за системата на народната просвета -/2 513,18/лв.
2. Отг.- Семра Рахми
Дата: ……..год.

Господин Господинов
Директор

