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УТВЪРДИЛ: 

         РОСИЦА ГЕНОВА 

         ДИРЕКТОР 

 

 

П Л А Н 
За  дейността на методическо обединение 

 “Професионална 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 

 

Председател: Мария Петкова 

Членове: Росица Генова, Дияна Сулева, Васил Василев, Гроздан Диневски, Костадин Петров, 

Димитър Янков, Кръстьо Петров, Мирослав Атанасов, Светломира Попиванова, Моника Петрова, 

Северина Кехайова, Атанас Трендафилов, Иван Недев. 

І. ЦЕЛИ 

През учебната 2021/2022г. работата на методическото обединение “Професионална подготовка” ще 

е насочена към реализиране на дейности по “Осигуряване на съответствие между социалната 

практика,потребностите на образователната система и пазара на труда с равнището на 

професионалната компетентност на педагогическите кадри”. 

Основна цел: Повишаване качеството и ефективността на 

професионалното образование, в условия  на  епидемиологична обстановка- 

« Корона вирус» 

Работата на преподавателите ще е  насочена към: 
1. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване на мотивация 

за саморазвитие и самоусъвършенстване . 

2. Усъвършенстване на организацията на учебно-възпитателния процес и методиката на 

преподаване. 

3.Придобиване на компетенции за работа по европейски и национални програми. 

4.Формиране на умения у учениците за търсене на връзка между знанията и практическото им 

приложение. 

ІІ.ЗАДАЧИ 

1. Да се разработи система на дейност на методическото обединение, чийто план е неразделна част 

от годишния план на училището.  

2. Да се стимулират учителите към самоподготовка и усъвършенстване, и към активно преподаване 

и обучение чрез обмяна на педагогически опит. 

3. Да се създадат условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при постигане на 

успехи и неуспехи, трудности и проблеми в учебно-възпитателния процес  

4. Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното съдържание по 

предмети. 

5. Да се създадат трайни мотиви за учебната дейност у учениците чрез разнообразни форми за 

проверка и оценка на знанията в съответствие с образователните изисквания. 



6. Да се усъвършенства организацията и методиката на преподаването и стимулиране на 

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

7.  Оказване на методическа помощ на новопостъпили преподаватели за повишаване нивото на 

организация на учебно-възпитателния  процес и формиране на индивидуален стил на творческа 

дейност. 

ІІІ.ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ 

1.  Самоусъвършенстване  чрез вътреучилищна система за квалификация. 

2. Засилване работата по утвърждаването на методическите обединения като действена форма за 

самоусъвършенстването на учители и създаване на връзки и контакти между училището и 

останалите структури на образователната система. 

3.  Преодоляване на затвореността  и изолацията на учителите единствено в рамките на 

училищната информация и създаване на връзки и контакти на училището и останалите структури 

на образователната система. 

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

разчупване на стереотипните форми. 

IV.Очаквани резултати: 
1.Прилагане на интерактивни форми и  методи на преподаване в уроците от по-голям брой учители 

2.Придобиване на умения за работа в мултикултурна среда 

3.Задължително познаване на нормативната уредба и прилагането й при водене на задължителната 

училищна документация. 

4.Обмен на добри педагогически практики и успешното им прилагане от голям брой учители 

5.Мобилизация на родителската активност за оптимизиране на учебния процес. 

6.Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата и 

религиозната идентичност на всеки гражданин. 

V. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ: 

1.Вътрешноучилищна квалификационна дейност- ФОРМИ – самообразование, 

самоусъвършенстване, сбирки, практикуми 

  №               Тема / Форма целева    

група 

брой 

участн

ици 

Срок отговорник Забе

леж 

ка 

1, Разработване на план за дейността 

на методическото обединение. 
 

Учителите 

по 

професионал

на 

подготовка 

14 септември 

2021 
Председател

ят на МО 

 

2. Стриктно спазване на нормативните 

документи в системата на 

образованието 

Учителите 

по проф. 

подготовка 

14 Постоя-нен МО-

учителите 

 

 

3. Обсъждане на учебните програми и 

учебниците по съответните учебни 

дисциплини, на учебните планове, 

учебните програми по теория и 

практика. 

Учителите 

по 

професионал

на 

подготовка 

14 септември 

2021 
Директор на 

ПГСС, 

ЗДУД 

 

4. Изработване на билети за изпит по 

изучаваните професионални 

предмети в самостоятелна форма на 

обучение 

Учителите 

по 

професионал

на 

подготовка 

14 Септември 

2021 
МО- 

учителите 

 

5. Участие в изготвянето на графици 

за консултации с ученици и за 

писмените изпитвания по предмети 

Учителите 

по проф. 

подготовка 

14 Септември 
2021 

 

МО- 

учителите 

 

6. Проучване на желанията на 

учителите   по професионална 

подготовка за участие в 

квалификационни форми 

Учителите 

по 

професионал

на 

подготовка 

14 септември 

2021 
Директор, 

ЗДУД 

 



7. Изготвяне на анализи на входните 

нива на учениците. 

Учителите 

по 

професионал

на 

подготовка 

14 Октомври 

2021 г. 
Председате 

лят на МО 

 

8. Обсъждане на изискванията за 

провеждане на ДИ за СПК . 

 

Учителите 

по 

професионал

на 

подготовка 

14 Октомври 

2021 г. 
Председа-

телят на МО 

 

9. Работа с електронни платформи в 

условия на дистанционно обучение 

Учителите 

по 

професионал

на 

подготовка 

14 Ноемв-ри 

2021г 
Председате 

лят на МО 

 

10. Повишаване вътрешната 

квалификация на учителите чрез 

съвместни разработки на уроци, 

консултации, открити уроци и 

презентации на добри практики 

Учителите 

по 

професионал

на 

подготовка 

14 Октомври 

2021 - юни 

2022г. 

Председате 

лят на МО 

 

12. Обогатяване на библиотечния фонд 

с научна, методическа и 

дидактическа литература. 

Учителите 

по проф. 

подготовка 

14 септември 

2021 – юни 

2022г. 

Председа-

телят на МО 

 

13. Обсъждане на изискванията за 

провеждане на ДИ за СПК . 

Учителите 

по проф. 

подготовка 

14 Октомври 
2021г 

 

 

 

Председа-

телят на МО 

 

14. Изготвяне на материалите за ДИ по 

теория и практика за придобиване 

на СПК,съгласно ДОИ и НИП по  

професии и специалности и 

включване на социалните 

партньори в провеждането им. 

Учителите 

по 

професионал

на 

подготовка 

 

14 Октомври 

2021г 
МО- 

учителите 

 

15 Целенасочена работа за успешно 

полагане на държавни изпити за 

придобиване на II и III 

квалификационна степен 

Учителите 

по проф. 

подготовка 

14 Октомври 

2021 – май 

2022г 

 Председа-

телят на МО 

 

16. Изготвяне на анализи на годишните 

резултати на учениците и на 

резултатите от ДИ за СПК. 

Учителите 

по проф. 

подготовка 

 

14 Юли 2022г Председа-

телят на МО 

 

17. Управление на качеството в 

институцията 

Учителите 

по проф. 

подготовка 

14 септември 

2021 – юни 

2022г 

МО-

учителите 

 

18. Отчет за дейността на МО през 

учебната 2021/2022г. 

Учителите 

по проф. 

подготовка 

14 Юли  2022г Председа-

телят на МО 

 

 

 

 

 


