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УТВЪРДИЛ: 

         РОСИЦА ГЕНОВА 

         ДИРЕКТОР 

  

 

ПЛАН 

ЗА дейността  

на методическо обединение  Общообразователна подготовка  
при ПГСС „Васил Левски“, гр.Първомай 

за 2021/2022 учебна година  
 

Приет на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 14 от 13.09.2021 и е 

неразделна част от Годишния план за дейността на ПГСС ”Васил Левски”, гр. Първомай 

 
Методическото обединение включва всички преподаватели по общообразователна 

подготовка от следните културнообразователни области 

 Български език и литература: Жанета Стоянова – старши учител, Елеонора Въцова – 

старши учител, Лиляна Димитрова – учител; 

 Чужди езици: Мария Банялиева – старши учител, Радка Димитрова – старши учител, 

Илияна Колева - учител; 

 Математика – Здравка Манолова - старши учител; 

 Математика, информатика и информационни технологии - Мая Калинова – старши 

учител, Ширин Неджиб – старши учител; 

 Информатика и информационни технологии, физика и астрономия – Мария Кръстева – 

учител; 

 Обществени науки и гражданско образование: Гергана Петрова – старши учител, 

Атанаска Петрова – старши учител; Николай Колев – учител, Стоян Бойков – учител; 

 Природни науки – Николина Атанасова – старши учител; Донка Иванова – старши учител; 

 Физическа култура и спорт: Найден Йорданов – старши учител, Павлина Иванова – 

старши учител. 

І. ЦЕЛИ 

1. Поддържане и повишаване на капацитета на педагозите от обединението за постигане на 

по-високо качество на общообразователната подготовка. 

2. Професионалната компетентност на учителите от обединението да е адекватна на 

потребностите на образователната система. 

3. Ефективно използване на ИКТ в учебния процес. 

4. Усъвършенстване уменията на учителите да формират, развиват и стимулират стремежа 

към себеутвърждаване и развитие на личностните умения на учениците като най-добрия път към 

постигане на качествено образование.  

5. Разчупване матрицата на учебния час и създаване на нова рамка на преподаване, която 

да дава възможност на младите хора да търсят своята специфична идентичност, уникална 

реализация и личностна удовлетвореност, като придобият умения за търсене на реална връзка на 

знанията с практическата им приложимост. 

6. Дейността на обединението да е насочена към прилагане на педагогически похвати и 

методи, които да следват съвременните образователни тенденции и да утвърждават българските 

и общочовешките културни ценности. 



ІІ. ЗАДАЧИ 

1. Да се стимулират учителите към самоподготовка и усъвършенстване и към активно 

преподаване и обучение чрез обмяна на педагогически опит. 

2. Да се разработи система за квалификационна дейност на методическото обединение, 

чийто план е неразделна част от годишния план на училището  

3.  Квалификационната дейност да съдейства за правилната организация на учебно-

възпитателния процес в съответствие със ЗПУО. 

4. Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното 

съдържание по предмети. 

5. Задълбочаване на междупредметните връзки и прилагане на единни педагогически 

изисквания към учениците при подготовката им. 

6. Да се създаде трайна мотивация за учебна дейност у учениците чрез прилагани от 

учителите разнообразни форми на представяне на УС и чрез подобряване на комуникацията 

учител-ученик.  

7. Да се усъвършенства организацията и методиката на преподаване и стимулиране на 

професионалните изяви на учителите и уменията им да работят в интеркултурна среда.  

8. Оказване на методическа помощ на учителите с малък педагогически стаж. 

9. Да се полагат целенасочени усилия за повишаване на грамотността, тъй като тя е в 

основата на придобиване на ключови компетентности и ученето през целия живот. 

ІІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

1. Засилване ролята на методическото обединение като действена форма за 

самоусъвършенстване на учителите и създаване на връзки и контакти между училището и 

останалите структури на образователната система. 

2. Приложение на съвременните тенденции на образование и възпитание във всички 

културнообразователни области, включени в обединението. 

3. Повишаване компетентността на учителите да боравят с нормативните документи, които 

регламентират дейността им. 

4. Приложение на съвременните тенденции в проверката и оценката на знанията на 

учениците и разчупване на стереотипните форми. 

5. Повишаване на уменията на учителите да работят в интеркултурна среда. 

6. Повишаване на квалификацията на учители от обединението. 

ІV. ДЕЙНОСТИ ПО РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

 

№ Тема / Форма 
целева 

група 

брой 

участн

ици 

срок 
отговор

ник 

Забележ

ка 

1. Изготвяне и приемане на план за 

дейността на МО през учебната 

2021/2022 г. 

Учителите 

по 

общообразов

ателна 

подготовка 

 07.09.2021 

г. 

Председ

ателят 

на МО 

 

2. Запознаване и обсъждане на 

новите изисквания за календарните и 

тематичните планове по предмети, 

дадени на регионалните съвещания. 

Учителите 

по 

общообразов

ателна 

подготовка 

17 Септемвр

и – 

октомври 

2021 г. 

Учители 

по ООП 

 

3. Запознаване и обсъждане на  

промените в нормативната уредба 

 

Учителите 

по 

общообразов

ателна 

подготовка 

17 Септемвр

и 2021 г. 

Председ

ателят 

на МО 

 

4. Изработване на билети за изпити в Учителите  Септемвр Учители  



дневна и самостоятелна форма на 

обучение 

по 

общообразов

ателна 

подготовка 

и 2021 г. по ООП 

5. Обсъждане на новите учебни 

програми за ХІI клас по предметни 

области. 

Учителите 

по 

общообразов

ателна 

подготовка 

17 Септемвр

и – 

октомври 

2021 г 

Учители 

по ООП 

 

6. Провеждане на входни нива по 

предметите с цел констатиране на 

пропуските и набелязване на мерки 

за тяхното отстраняване. 

Учителите 

по 

общообразов

ателна 

подготовка 

17 Октомври 

2021 г. 

Учители 

по ООП 

 

7. Повишаване вътрешната 

квалификация на учителите чрез 

съвместни разработки на уроци, 

консултации, открити уроци и 

презентации на добри практики 

Учителите 

по 

общообразов

ателна 

подготовка 

17 Октомври 

2021 - 

юни 2022 

г. 

Председ

ателят 

на МО 

 

8. Оказване на помощ на учениците 

при работа с електронни платформи 

в условия на дистанционно 

обучение 

Учителите 

по 

общообразов

ателна 

подготовка 

17 постоянен Учители 

по ООП  

 

9. Индивидуална работа с ученици за : 

- попълване на пропуските и 

развиване на уменията им за учене; 

- подготовка за участие в 

олимпиади, конкурси, състезания и 

др.; 

- стимулиране и мотивиране за 

учене 

Учителите 

по 

общообразов

ателна 

подготовка 

17 постоян

ен 

Учител

и по 

ООП 

 

10. Умения за ефективно общуване в 

образователна среда (учители – 

ученици – родители) 

Учителите 

по 

общообразов

ателна 

подготовка 

17 Декември 

2021 г. 

Маноло

ваИвано

ва 

 

11. Обогатяване на библиотечния фонд 

с научна, методическа и 

дидактическа литература. 

Учителите 

по 

общообразов

ателна 

подготовка 

17 постоянен Учители 

по ООП 

 

12. Обсъждане на новите изисквания и 

формата за провеждане на ДЗИ  

Учителите, 

участващи в 

комисиите 

17 Април – 

май 2022 

г. 

Директо

рът 

 

13. Изготвяне на анализи на годишните 

резултати на учениците и на 

резултатите от НВО и ДЗИ 

Учителите 

по 

общообразов

ателна 

подготовка 

17 Юли 

2022 г. 

Председ

ателят 

на МО 

 

 

 


