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Директор:…………………
/Красимир Ангелов /

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ
ОТ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ

през учебната 2017/ 2018 година

Състав на комисията:
Председател: Нели Велева
Секретар: Юлия Ковачева
Членове: Силвия Милева, Роза Зафирова, Рила Аджеларова, Десислава Радионова, Иван Ганев,
Лилия Топчийска, Нина Димитрова, Елена Георгиева, Галина Минева, Людмила Калофоридова,
Таня Невлева, Диана Никифорова, Светла Караянева
І. Стратегия на учебното заведение - Повишаване квалификацията е непрекъснат процес на усъвършенстване и
обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълняване на служебната им
работа и кариерно развитие

ІІ. Цели на Плана за КД:
1. Повишаване квалификацията на учителите, свързана с качеството на учебно- възпитателната работа
2. Формиране на умения у учителите за мотивиране на учениците за по-активно участие в учебния
процес и училищния живот
3. Модернизиране на образователния процес в училище

ІІІ. Задачи на Плана за КД:
1. Реализиране стратегията на училището за осигуряване на напредък и подобряване на
образователните резултати на учениците
2. Осигуряване на подкрепа за личностното развитие и равни възможности на всички ученици
3. Удовлетворяване на професионалните интереси на педагогическите специалисти в зависимост от
професионалния профил на заеманата длъжност
4. Създаване на условия за превръщане на училището в среда за изява чрез творчески подходи,
иновации и обмен на добри практики
5. Повишаване социалния статус на педагогическите специалисти

IV. Очаквани резултати на Плана за КД:
1. Въведени иновативни стратегии и методи на работа
2. Реализиран напредък и подобряване на образователните резултати на учениците, отчетени чрез НВО
3. Разработени интерактивни уроци по предмети с цел по- нататъшното им допълване и възможности за
използване от учителите
4. Постигане на успехи в регионални и национални състезания и олимпиади

.

V. Дейности за постигане на целите:
№
по
ред

1.

Вид на
дейността
Методическа
сбирка

2.

Работна
среща

3.

Методическа
сбирка

4

Работна
среща

5

Работна
среща

6.

Работна
среща

7.

Семинар

Тема на
дейността/събитието
Избор на Председател
на МО
Прогимназиален етап
и приемане план за
работа.
Приобщаващото
образование и ролята
на класния
ръководител
Обсъждане на
ключови моменти от
новия Закон за
предучилищното и
училищното
образование.
Обсъждане на
резултатите от
проведените входни
нива по предмети.
Приемственост в
обучението на
учениците от начален
и среден курс
Мотивация и стилове
на учене.
Изготвяне на критерии
за формиране на срочна
и годишна оценка по
предмети

Целева група

Членовете на
МО

Членовете на
МО

Членовете на
МО

Организатор
на обучението

Провеждащ
обучението

Председателят
на МО

Председателят
на МО

Председателят
на МО

Председателят
на МО

Здравка
Петроваучилищен
психолог
Лилия
Топчийска –
зам. – директор
по УД и
преподавател
по ХООС.

Срок за
провеждане

Документиране на
проведената дейност

Месец
септември

Протокол

Месец
септември

Протокол

Месец октомври

Протокол

Членовете на
МО

Председателят
на МО

Рила
Аджеларова и
Месец ноември
Силвия Милева

Протокол; Анализи по
класове и предмети

Учители в
първи и пети
клас

Председателят
на МО

Найденова
Зафирова

Месец декември

Протокол

Членовете на
МО

Председател на
МО

Нели Велева

Месец февруари

Материали по темата;
Протокол

Членовете на
МО

Председател на
МО

Външен
обучител

Месец март

Материали по темата;
протокол

8.

Семинар

Иновативни техники за
преподаване

Учителите от
МО

Училищно
ръководство

Външен
обучител

Месец април

Протокол; списък;
сертификат; материали
по темата

Месец февруари
– март

Протокол; списъци;
класиране от РУО

9

Работна
среща

Провеждане и
отчитане на
резултатите от
олимпиадите от първи
и втори кръг.

10.

Работна
среща

Модели на позитивно
общуване между
ученици и учители

Учителите от
МО

Училищно
ръководство

Здравка
Петрова
педагогически
съветник

Методическа
сбирка

Изготвяне и
провеждане на
предварителни
пробни изпити по
модела на НВО

Учителите по
съответните
предмети

Председателят
на МО

Силвия Милева Месец март

Протоколи, списъци,
изпитни материали

Учителите от
МО

Училищно
ръководство

Външен
обучител

Месец април

Протокол; списък;
сертификат; материали
по темата

Учителите от
МО

Председателят
на МОН

Иван Ганев

Месец април

Учителите от
МО

Председателят
на МО

Силвия Милева Месец юни

11.

12.

Семинар

13.

Методическа
сбирка

14

Методическа
сбирка

Иновативни техники за
преподаване

Организиране и
провеждане на „Ден
на откритите врати”за
учениците и
родителите от 4 клас
Анализ на резултатите
от ВО и от
проведените
контролни работи за
проверка на
изходното ниво на
учениците по
отделните предмети.

Учителите от
МО

Нели Велева

Рила
Аджеларова
Лилия
Топчийска

Месец март

Списъци; протокол

Протокол; доклади на
учителите по отделните
предмети

5.

№

Вътрешно училищна квалификация

Тема

Форма на
Брой
обучение Целева група участници

Приобщаващото
образование и ролята Работна
1. на класния ръководител среща

Класни
ръководители 25

Приемственост в
обучението на
учениците от начален и Работна
2. прогимназиален курс среща

Учители 1 и 5
клас
11

Мотивация и стилове на Работна
3. учене
среща

учители

20

Брой
академични Срок / период Място на
часове
на провеждане провеждане

2

ОУ„Алеко
Септември 2017 Константинов”

2

Декември

ОУ„Алеко
Константинов”

2

ОУ„Алеко
Февруари 2018 Константинов”

Вътрешноучилищен
обучител

Отговорник за
провеждане на
обучението

Здравка
Петрова

Директор

Найденова
Зафирова

Директор

Нели Велева Директор

6. Извънучилищна квалификация (това са всички обучения с външен обучител, в които педагогическите специалисти от образователната
институция са включени в зависимост от установените дефицити и потребности и които се заплащат от ФРЗ на делегирания бюджет на учебната
институция).

№

Тема

Форма на
обучение

Целева
група

Отговорник
Обучител /
Обща цена
за
Брой
Обучителна
Място на
на
Срок /
провеждане
Брой
академични институция/ако провеждане обучението период на
Място на
на
участници часове
е ясна/
/ако е ясно/ - прогнозна провеждане провеждане обучението

Модели на
позитивно
общуване
между ученици,
учители и
1. родители
семинар

учители

20

6

Изготвяне на
критерии за
формиране на
срочна и
годишна оценка
2. по предмети
семинар

учители

20

Иновативни
техники за
3. преподаване

учители

20

семинар

Защита на
Защита на
дипломни
4. степени на ПКС работи

учители

СУ- ДИУУ

Ноември
2017

Директор

6

СУ- ДИУУ

Март 2018

Директор

6

СУ- ДИУУ

Април 2018

Директор

3

СУ- ДИУУ

Май 2018

Директор

Участие в
национална
конференция и
педагогически
5. четения

.

Семинар и
представяне
на добри
практики
учители

1

1

РУО

Април, юни
2018

Главен
експерт

