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V. ДЕЙНОСТИ

ВЪТРЕШНО - КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
1. Обсъждане на учебните програми и учебниците по съответните учебни дисциплини, на учебните планове, ЗУЧ и ИУЧ, техните
особености и изисквания.
2. Оказване на методическа и педагогическа помощ на новопстъпили учители.
3. Обсъждане на изискванията за провеждане на ДЗИ и на външното оценяване в ІV и VІІ клас.
4. Отчет на методическата работа през учебната 2016/2017 г.
5. Открити уроци и презентации по учебни предмети.
6. По честа обмяна на информация между преподавателите от обединенията с цел изясняване на възникнали текущи проблеми.
7. Повишаване квалификацията на учителите.
8. Провеждане на сбирки на МО – не по-рядко от веднъж месечно.
9. Абониране на училището за периодични научно-методически издания.
10. Обогатяване на библиотечния фонд с подходяща литература.
11. Актуализиране и усъвършенстване на методиката на преподаване с цел отговаряне на новите образователни изисквания.
12. Изготвяне на анализи на резултатите през първия и втория учебни срокове. Определяне на основните проблеми и представяне
на предложения за решаването им.
13. Участие в състезания и олимпиади.
14. Организиране на спортни състезания в училище и подготовка на учениците за участие в общински и областни и национални
състезания.

Дата на
провеждане

м. октомври
м. ноември

Тема на обучението

Квалификационна
Участници/ целева група
форма
(дискусия,
семинар,
тренинг,
открита практика и
др.)
Интегриране и реинтегриране на Дискусия
Учители
–
начален,
учениците
с
емоционални
прогимназиален
и
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Име на
провеждащия
квалификацията

Брой
часове

Психолог училищен, 4 часа
пед.съветник
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2016
м. октомври
2016
м. ноември
2016

проблеми
Ролята на електронния учебник в Открит урок
обучението
по
История
и Споделяне на
цивилизация
практика
Извънкласни
дейности
– Споделяне на
организиране на празник
практика

м. ноември
2016

Формиране на самостоятелни
навици
в
часовете
за
самоподготовка

м. ноември
2016

Работа с програмите MS Excel и
MS Word

м.декември
2016

„Новата учебна документация“ Изготвяне на анализи, доклади,
отчети
и
попълване
на
училищната документация

м.декември
2016

„Тестът – метод за проверка и
оценка на знанията на учениците”

м.декември
2016

Работа с ученици със СОП

гимназиален етап обучение
Учители по природни и Цветанка Станева добра обществени науки
главен
учител
прогимназиален етап
добра Учители от начален етап на Цанка Йорданова –
основното образование (І- ст.учител
начален
ІV клас)
етап на основното
образование
(І-ІV
клас)
Открит урок
Учители в ПИГ
Мариана Цонева Споделяне на добра
старши
учител
практика
начален етап на
основното
образование в ПИГ
Обучение. Практикум
Учители в ПИГ
Милко Колев и Пепа
Колева – старши
учители
по
информационни
технологии
Работна среща
Класни ръководители V-ХІІ Цветанка Станева Практикум
клас
главен
учител
прогимназиален
етап, Сашка Колева
главен
учител
гимназиален етап
Лекция, практикум
Учители по природни и Петя
Калчева
обществени науки
старши
учител
прогимназиален етап
Споделяне на добра
Учители от начален етап на Анета Петрова –
практика, Дискусия
основното образование (Іучилищен психолог
Решаване на казуси
ІV клас)
и Елка Нейкова ст.учител
начален
етап на основното
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2 часа

2 часа

2 часа

8 часа

4 часа

4 часа

4 часа
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м.декември
2016
м.януари 2017

м.януари 2017

м.януари 2017

Иновативни методи на
преподаване в час по английски
език
Изготвяне на анализи, отчети и
попълване
на
училищната
документация
Методика
за
измерване
физическата дееспособност на
ученици в различни възрастови
групи
Развитие на таланта и творческите
умения в заниманията по интереси

Открит урок

Учители по чужд език

Работна среща
Практикум

Учители от начален етап на
основното образование (ІІV клас)
Учители по ФВС

Презентация, беседа

Открит
урок
– Учители в ПИГ
практикум в занимания
по интереси

м. февруари
2017

Работа със софтуерен продукт Тренинг
„Енвижън”

Учители от начален етап на
основното образование (ІІV клас)

м. февруари
2017

Ползата от целодневното обучение Споделяне
практики

м. февруари
2017

„Четенето-ключ за повишаване Презентация,
грамотността на нацията”
Литературно четене

Учители по български език
и литература и чужд език

м.март 2017

Критерии
учениците

за

оценяване

на Курс

Учители по природни и
обществени науки

м.март 2017

Иновации

в

обучението

по Лекция

Учители от начален етап на

на

добри Учители в ПИГ
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образование
(І-ІV
клас)
Здравка
Костова 2 часа
старши учител по
английски език
Ирена Атанасова - 4 часа
главен
учител
начален етап
Боянка Николова - 2 часа
ст.учител ФВС

Светлана Живковаучител начален етап
на
основното
образование в ПИГ
Милена Петрова ст.учител по чужд
език в начален етап
на
основното
образование
(І-ІV
клас)
Дора Димитрова –
старши учител
в
ПИГ
Галина Русева старши учител по
български език и
литература
Цветанка Станева главен
учител
прогимназиален етап
Пенка Цонева –

2 часа

4 часа

4 часа

3 часа

8 часа

3 часа
4
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м.март 2017

м.април

технологии и предприемачество. Открит урок
Работилница
за
малки
предприемачи с участие на
родители.
Работа с програмите MS Excel и
Обучение. Практикум
MS Word

основното образование (І- ст.учител
начален
ІV клас)
етап на основното
образование
(І-ІV
клас)
Учители
Милко Колев и Пепа 8 часа
общообразователен учебен Колева – старши
предмет в прогимназиален учители
по
и гимназиален етап
информационни
технологии
Учители
по Сашка Дойкова - 2 часа
информационни
старши учител по
технологии и математика
информационни
технологии
по Учители по български език Тодорка Цонева - 2 часа
и и литература
старши учител по
български език и
литература

Активизиране на творческите
възможности на учениците в
обучението по информационни
технологии чрез проектния метод
Повишаване мотивацията за учене
и интереса към четенето в
часовете по български език и
литература

Открит урок

м. април
2017

Работа с програмите MS Excel и
MS Word

Обучение. Практикум

м. май
2017

«Безопасен интернет»

Открит урок

м. април
2017

Открит
урок
български
език
литература

Учители от начален етап на Милко Колев и Пепа 8 часа
основното образование (І- Колева – старши
ІV клас)
учители
по
информационни
технологии
Учители
по Пепа
Колева
– 2 часа
информационни
старши учител по
технологии и математика
информационни
технологии
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