ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА
ДЕЙНОСТ НА ЕГ „ПЕЙО ЯВОРОВ“, ГР.
СИЛИСТРА
ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
Приет с решение на ПС - протокол №1/12.10.2022

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА ЕГ „ПЕЙО ЯВОРОВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
І. ЦЕЛИ :

1. Мотивиране на педагогическите специалисти за професионално усъвършенстване чрез повишаване на квалификацията.
2. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти в усвояването на компетенции в областта на модерните технологии с
цел прилагането им в обучителния процес.
3. Стимулиране на педагогическите специалисти за кариерно развитие.
4. Повишаване качеството на образование на учениците на ЕГ „П. Яворов”.
ІІ. ЗАДАЧИ:

1. Проучване, анализиране и проектиране на потребностите от квалификация на педагогическите кадри.
2. Осигуряване на актуална информация и ориентиране за възможностите за квалификация.
3. Създаване на условия за квалификационна дейност, организиране и координиране на квалификационните дейности.
4. Осъществяване на контрол по изпълнение на процеса на квалификация на педагогическите кадри.

ІІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

1. Удовлетворяване на квалификационните потребности и интереси на педагогическите кадри.
2. Развитие на ключови компетентности.
3. Повишаване на професионалната ефективност на педагогическите кадри.
4. Положителни промени при овладяване на знания, умения и навици от учениците.
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ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
№

1.

2.

3.

4.

ТЕМА

STEM - Проблемно-базираното
обучение като метод в
педагогическата практика
“Как да прилагам проектно-базиран
подход в своята работа” и/или
“Дизайн мисленето като успешен
метод за развитие на социални
иновации в училище”
Оценяване на компетенции Стратегии и техники за формиращо
оценяване на учениците
Приложение на ИКТ и използване на
уеб инструменти в класната стая

5.

Работа с Протоколи за дискусия и
анализ на текст (The Final Word Протокол за заключителни думи;
Four "A"s Text Protocol;)
Тиймбилдинг на екипа

6.

"Zero Inbox" Gmail

Предметна
област

Форма на
квалификация

Период на
провеждане

Продължи
телност
(брой
часове)
16

Целева
група
(брой
учители)
23

Организатор

ЕГ “Пейо Яворов”

Всички
предметни
области

Обучение,
тренинг

ноември, 2022

Всички
предметни
области
Всички
предметни
области
ЧЕ,
преподаватели
в ИМ - Работа с
текст; БЕЛ
Всички
предметни
области
Всички
предметни
области

Обучение,
тренинг

начало на
втори срок,
2023
февруари,
2023

16

23

ЕГ “Пейо Яворов”

2

23

Нели Йорданова,
Д. Петрова

февруари,
2023

2

11

Десислава
Петрова

23

ЕГ “Пейо Яворов”

23

Иво Димов
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Споделяне на
иновативни
практики
Обучение,
тренинг

края на
учебната
година, 2023
Обучение,
тренинг

юли, 2023

юли, 2023

2
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ОТКРИТИ УРОЦИ
№

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

ТЕМА

Период на
провеждане

Продължителност
Брой часове

Целева група
(брой учители)

"26 септември - Европейски ден на езиците”
паралелки: 8б и 9б клас
Моето пътуване
(Хундертвасер, Виена - английски и немски език)
паралелки: 11а/ 11в,
Бинарен урок - Английски език и музика на тема:
''Музиката навсякъде около нас''

26 септември,
2022
началото на
ноември, 2022

1

Учители

1

Учители

декември, 2022

1

Учители

Петя Генчева
Маргарита Павлова

Изкуството на карикатурата на НЕ в час по
изобразително изкуство.
паралелка: 9б клас., ден вторник.
Забележителностите на Франция - Седмица на
Франкофонията
"Ницшеанската философия в разказа Индже на Й.
Йовков"
паралелки: 10а, 10б
Туризъм
паралелка: 11в клас
Обичат ли да говорят тийнейджърите? За
предизвикателствата и възможностите при
развиване на уменията за говорене в часовете по
английски език
Debates - known and unknown
паралелка: 10а

втората
седмица на
януари, 2023
март, 2023

1

Учители

Димитричка Павлова
Лилия Лечева

1

Учители

Красимира Петрова

април-май,
2023

1

Учители

Иво Димов
Влади Владев

май, 2023

1

Учители

Нели Георгиева

май, 2023

1

Учители по ЧЕ

Нели Йорданова

май, 2023

1

Учители

В. Кръстева
Иво Димов

Правата на жената - дългата история на борбата

май, 2023

1

Учители

Даниела Цонева
Десислава Петрова
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Организатор

Лилия Лечева
Ренета Лазарова
Росица Стефанова
Десислава Петрова
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11.
12.
13.
14.

паралелки: 11а клас ЗМ - Литература и профил
история в 11 класове
Работа по модела 1:1 в профилираната подготовка
паралелка: 11в клас
Химията по време на война - от миналото до сега
ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИТЕ НА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ,
паралелка: 9а клас
Всичко за и около немския за една учебна година /
Alles ueber und rund um das Deutsche in einem
Schuljahr
(Урок-ретроспекция в края на учебната година с 8
клас)

май, 2023

1

Учители

Десислава Петрова

май, 2023

1

Учители

1-15. юни, 2023

1

Учители

Даниела Цонева
Латинка Димитрова
Севил Георгиева

юни, 2023

1

Учители

Ренета Лазарова
Лилия Лечева

КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ОРГАНИЗИРАНА ОТ ВЪНШНИ ИНСТИТУЦИИ
№

Тема

1.

Профилирана подготовка по втори
чужд език (английски) в 11 и 12 класспецифика и перспективи
Приложение на компетентностния
подход в образованието педагогически акценти и
методически насоки - по НП
"Мотивирани учители и
квалификация" 2022

2.
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Форма на
квалификация

Период на
провеждане

Целева група
(брой учители,
предметна
област)

Обучаваща
институция
Организатор

уебинар

13.IX.22

учители по чужд
език

издателство Клетт

курс

17.IX.22

учители по БЕЛ

СНЦ "Образование и
технологии"
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Проектно-базирано обучение при
интегриране на технологии 5-12. клас
- по НП "Мотивирани учители и
квалификация" 2022
„Осигуряване на възпитателно–
образователния процес по
безопасност на движение по
пътищата - квалификация за учители
от гимназиален етап на обучение и
училищната комисия
по БДП /УКБДП/”
Ролята на учителя като дизайнер и
фасилитатор на учебния процеси за
изграждане на по-независими
обучаеми/ Управление на класната
стая по чужд език: видове поведение
и стратегии, адаптирани от учителите
за повишаване мотивацията за учене
по чужд език
Учителят като креативен лидер.

курс

17.IX.22

учители по
математика

СНЦ "Образование и
технологии"

онлайн обучение

28.IX.2022

учители и
комисия по БДП

„ИНСТИТУТ ЗА
ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“
ЕГ “Пейо Яворов”

семинар с уъркшоп

III - IV. 23

учители по чужд
език

ВТУ "Св. Кирил и
Методий" - Велико
Търново

X-XII.22

учители по чужд
език

ДИПКУ - Стара
Загора

X-XII.22

учители по чужд
език

ДИПКУ - Стара
Загора

X-XII.22

учители по БЕЛ

РУО

квалификационен
курс с практически
уъркшоп
Мотивация за учене чрез създаване квалификационен
на позитивна образователна среда.
курс с практически
уъркшоп

Формиране на ключови
компетентности чрез обучението по
БЕЛ.
Формиращо оценяване в процеса на
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тренинг

курс

X-XI.22

РААБЕ

учители по природни
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10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.

училищното обучение по природни
науки. Форми, методи и
инструментариум.
Компетентностен подход спрямо
географското обучение.
„Театърът гостува“ – методическа
подкрепа чрез организиране на
работна среща за споделяне на опит
при осъществяване на проект между
ДКТ и образователните институции.
Complicated Carpet of Words For
Winners Or Just Dictation - практически
уъркшоп в две сесии в рамките на
първа областна инициатива за
подобряване на правописа на
английски език.
STEAM Education - from English, Science
and Technology to problem-solving.
Strong, Fit and Healthy. Apps in your
favour - открит урок за споделяне на
добри практики с ученици билингви.
Бинарен урок "Реализиране на
междупредметни връзки в обучението
по биология и здравно образование с
физика и астрономия в X клас .
Бинарен урок „Формиране на
математическа и дигитална
компетентност“ - методическа
подкрепа за учители по математика
и ИТ чрез открит урок в ІХ клас и
дискусия.
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науки

курс

III-V.23

ДЕПОКПС - Велико учители по география
Търново
и икономика

МП по чл.20 (2), т. 4 на V. 23
ПУФРУО

учители по БЕЛ

РУО, СУ "В. Левски",
Дулово

МП по чл.20 (2), т. 4 на Х - I. 23
ПУФРУО

учители по чужд
език

РУО, ПМГ "Св. Кл.
Охридски", Силистра

МП по чл.20 (2), т. 4 на до IV.23
ПУФРУО
МП по чл.20 (2), т. 4 на до III. 23
ПУФРУО

учители по чужд
език
учители по чужд
език

РУО, ОУ "О. Паисий",
Силистра
РУО, ОУ "Хр. Ботев",
Алфатар

МП по чл.20 (2), т. 1 на ІІ - ІІІ. 23
ПУФРУО

учители по ФА и
биология и ЗО

РУО, СУ "В. Левски",
Главиница

МП по чл.20 (2), т. 1 на
ПУФРУО

X-XII.22

учители по
математика и ИТ

РУО, СУ "В. Левски",
Главиница
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17.

18.

19.
20.
21.
22.

23.

Бинарен урок по български език и
литература с прилагане на
интердисциплинарен подход
(изобразително изкуство/история и
цивилизации).
Методическа подкрепа при
подготовка и реализиране на урок по
български език и литература чрез
прилагане на стратегии от
програмата „Развитие на критическо
мислене чрез четене и писане“ .
Методическа среща "ДЗИ по БЕЛ
през 2022/23 г."
Методическа среща "НВО по БЕЛ в Х
клас през 2022/23 г."
Методическа среща "НВО по
математика в Х клас през 2022/23 г.
Модерни времена - ателие с
практически уъркшоп за оказване на
методическа подкрепа на
участниците в IV Областен конкурс за
рисунка със сюжет на чужд език.
Открит урок с демонстриране на
интердисциплинарния подход и
метода на проектно-базираното
обучение по география и икономика и
човекът и природата.
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МП по чл.20 (2), т. 1 на
ПУФРУО

II. 23

учители по БЕЛ и
ИИ/ИЦ

РУО, СУ "В. Левски",
Главиница

МП по чл.20 (2), т. 1 на
ПУФРУО

ХI - XII. 22

учители по БЕЛ

РУО, ОбУ "Св. Кл.
Охридски", Проф.
Иширково

МП по чл.20 (2), т. 4 на Х - XII.22
ПУФРУО
МП по чл.20 (2), т. 4 на II-ІV.23
ПУФРУО
МП по чл.20 (2), т. 4 на Х - XII. 22
ПУФРУО
МП по чл.20 (2), т. 4 на ХI - XII. 22
ПУФРУО

учители по БЕЛ

РУО

МП по чл.20 (2), т. 1 на Х - XII. 22
ПУФРУО

учители по БЕЛ

РУО

учители по
математика
учители по чужд
език

РУО

учители по ГИ и
човекът и
природата

РУО - Силистра

РУО, ОУ "О. Паисий",
Добротица
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24.

25.

26.

27.

28.

Подпомагане на учителите по история
цивилизации и география и икономика
от при подготовката и провеждането
на интердисциплинарен урок с
използване на проектно-базирано
обучение в 10 клас.
Прилагане на иновативните методи и
междупредметните връзки по учебен
предмет от общообразователна
подготовка (география и икономика) и
професионалната подготовка
(Почвознание).
Прилагане на цялостна училищна
програма за сигурна училищна среда и
превенция на насилието и тормоза в
училищата, за утвърждаване на
позитивната дисциплина и прилагане
на подходи за мотивация и
преодоляване на проблемното
поведение.
Проектиране, организиране и
провеждане на учебния процес по
математика - методическа подкрепа
по чл. 20 (2), т. 1 на ПУФРУО.
Работна среща – дискусия за
споделяне на опит и идеи за
съвместни социални дейности с
родителите, с цел приобщаването им
към живота на училището и
постигането на по – добри резултати
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МП по чл.20 (2), т. 1 и
т. 4 на ПУФРУО

ХII - II. 23

учители по
география и
икономика и
история и
цивилизации

РУО, СУ "В. Левски",
Главиница

МП по чл.20 (2), т. 1 и
т. 4 на ПУФРУО
V-VI.23

учители по ГИ и
РУО, ПГСС, Ситово
профес. подготовка

III- IV. 23

педагогически
специалисти

РУО

II - III.23

учители по
математика

РУО, ОбУ "Св. Кл.
Охридски", Проф.
Иширково

МП по чл.20 (2), т. 2 на
ПУФРУО

МП по чл.20 (2), т. 1 на
ПУФРУО

МП по чл.20 (2), т. 3 на
ПУФРУО

ХI - XII.22

класни
ръководители

РУО, ОбУ "Св. Кл.
Охридски", Проф.
Иширково
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29.

от учениците в образователния
процес.
Форум "Седмица на педагогическото
майсторство".

План за квалификационната дейност Page 9

МП по чл.20 (2), т. 4 на
ПУФРУО

IV -VI.23

педагогически
специалисти

РУО

