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ПЛАН  
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЕКИПИТЕ ЗА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

НА ПГСС ”ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, ГР. ПЪРВОМАЙ 

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

 
Приет на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 13 от 12.09.2022 и е 

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

 

І. ЕКК БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЧУЖДИ ЕЗИЦИ 

СЪСТАВ НА ЕКИПА: 

Председател: Тодорка Иванова- старши учител по АЕ; 

Членове: 

Елеонора Въцова – старши учител по БЕЛ; 

Лиляна Димитрова – учител по БЕЛ; 

Антония Георгиева – учител по БЕЛ; 

Мария Банялиева – старши учител по АЕ; 

Радка Димитрова – старши учител по РЕ; 

Илияна Колева – учител по РЕ; 

ЦЕЛИ НА ДЕЙНОСТТА НА ЕКИПА: 

    Поддържане доброто име и престижа на училището чрез прилагане на качествено 

образование.  

 Поддържане и повишаване на квалификацията и мотивацията на педагозите от екипа за 

постигане на по-високо качество на подготовката по БЕЛ и по чужди езици. 

 Професионалната компетентност на учителите от екипа да е адекватна на потребностите на 

образователната система. 

 Усъвършенстване уменията на учителите да формират, развиват и стимулират стремежа 

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

постигане на качествено образование.  

 Разчупване матрицата на учебния час и използване на нови форми на преподаване, които 

да поставят всеки ученик в активна позиция.  

             Дейността на екипа да е насочена към прилагане на педагогически похвати и методи, които 

следват съвременните образователни тенденции и утвърждават българските и общочовешките 

културни ценности. 

ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТИ НА ЕКК: 

Стремежът на ЕКК през 2022/2023 година е утвърждаване на престижа и доброто име на 

училището чрез качествена подготовка на учениците по БЕЛ и по чужди езици.  

Възпитание и обучение според държавните образователни стандарти в духа на демократични 

ценности; адекватно ориентиране в динамично променящия се свят и създаване на високо 

отговорно поведение за участие в обществения живот; усвояване общочовешките и национални 

ценности; изграждане на чувство за принадлежност към общоучилищния колектив, развитие на 

индивидуалността и стимулиране на творческите заложби. 

Осъществяване на ефективен учебно-възпитателен процес и постигане на езиковите, 

социокултурните и литературните компетентности в ДОС по БЕЛ и по чужд език, определени в 
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НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка, обн. - ДВ, бр. 95 от 08.12.2015 

г., в сила от 08.12.2015 г. 

Усъвършенстване работата, както  с изоставащите, така  и с талантливите ученици. 

Стремеж към повишаване на интереса към училищния живот чрез различни извънкласни 

дейности и публични изяви. 

Акцентиране върху способностите за самостоятелното получаване на знания и тяхното 

правилно използване. 

Обогатяване творческата дейност на учители и ученици чрез прилагане на нови форми и 

методи на обучение. 

Мотивиране на учениците за участие в проекти, състезания и конкурси. 

Повишаване квалификацията на учителите. 

Реализиране на ефективна комуникация между членовете на екипа, екипна работа. 

ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ: 

1. Приемане на план за работа на екипа. 

Отг.: учителите от ЕКК 

Срок: м. септември 2022 г. 

2. Изготвяне на тематични разпределения по БЕЛ и ЧЕ. 

                                                                                                    Отг. учителите от ЕКК 

                                                                                                  Срок: м.септември 2022г. 

 

3. Изготвяне на графици за контролни и класни работи през първи учебен срок. 

Отг.: учителите от ЕКК 

Срок: септември 2022 г. 

4. Провеждане на тестове за входно равнище по БЕЛ и ЧЕ. 

Отг.: учителите от ЕКК 

Срок: 14.10 2022 г 

 

5. Анализ на показаните резултати от входните нива по български език и литература, по 

английски и по руски език. 

Отг.: учителите от ЕКК 

Срок: м. октомври 2022 г. 

6. Участие на учителите от екипа в обучение за работа с електронни платформи. 

Отг.: учителите от ЕКК 

Срок: м. ноември 2022 г. 

7. Съобразяване на учебната работа с изискванията за провеждане на ДЗИ и НВО в края на Х 

клас.  

Отг. учителите по БЕЛ 

Срок: м. януари 2023 г. 

8. Оказване помощ на новоназначения учители по БЕЛ 

Отг.: учителите от ЕКК 

Срок: м. октомври 2022 - юни 2023 г. 

11. Оказване на методическа помощ на колеги, които преценяват, че имат нужда от такава. 

Отг.: учителите от ЕКК  

Срок: септември 2022 - юни 2023 г. 

12. Анализ на резултатите през първи учебен срок по БЕЛ, АЕ и РЕ. 

Отг.: учителите от ЕКК 

Срок: м. февруари 2023г. 

13. Изготвяне на графици за контролни и класни работи през втори учебен срок. 

Отг.: учителите от ЕКК 

Срок: февруари 2023 г. 

14. 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. 

Отг.: учителите от ЕКК  

Срок: септември 2022 - юни 2023 г. 

15. Участия в училищни тържества и инициативи съгласно плана на училището. 

Отг.: учителите от ЕКК 

Срок: според Плана на у-щето 

16. Анализ на резултатите по БЕЛ, АЕ и РЕ през втория учебен срок и в края на годината. 

Отг.: учителите от ЕКК 

Срок: м. юли 2023 г. 

17. Отчет за дейността на ЕКК през учебната 2022/2023 год. 

Отг.: Председателя на ЕКК 

Срок: м. юли 2023 г. 

ІІ. ЕКК ПРИРОДНИ НАУКИ 

СЪСТАВ НА ЕКИПА: 

Председател Мая Калинова – старши учител по математика и ИТ; 

Членове: 

Здравка Манолова – старши учител по математика; 

Ширин Неджиб – старши учител по математика и ИТ; 

Мария Кръстева – учител по физика и астрономия; 

Донка Иванова – старши учител по химия и ООС; 

Николина Атанасова – старши учител по биология и ЗО; 

ЦЕЛИ НА ДЕЙНОСТТА НА ЕКИПА: 

 Продължаване работата за повишаване качеството на образованието, съобразно 

изискванията на новите учебни програми и усвояване на учебното съдържание според 

ДОС. 

 Повишаване професионалните и педагогически умения на учителите чрез участието в 

съвременни квалификационни форми на различни нива. 

 Използване на ефективни методи на преподаване и прилагане на придобити знания.  

 Да се усъвършенстват дейностите за развитие и изява на способностите на учениците. 

ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТИ НА ЕКК 

 Максимално усвояване и осмисляне на учебното съдържание. 

 Повишаване професионалните и педагогически умения на учителите. 

 Избор на най-подходящи за дадените условия варианти и подход за работа. 

 Стимулиране на дейността и интереса на учениците, чрез подбор на разнообразни 

източници и образователни технологии. 

 Мотивиране на учениците за участия в училищни мероприятия. 

 Формиране на умения за здравословен и природосъобразен живот. 

 Утвърждаване на културна толерантност, сътрудничество и ненасилие между учениците. 

ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ: 

№ 
Вид на 

Дейността 

Тема на 

дейността/събитието 
Отговорник 

Срок за 

провеждане 

1. Методическа сбирка 

Изготвяне и приемане на план за 

работа на ЕКК за 

настоящата година. 

Председател на 

ЕКК 
м. септември 

2. Методическа сбирка 
Обсъждане на резултатите от 

входното ниво на учениците. 

Учителите от 

ЕКК 
м. октомври 

3. Табла и презентации 
Отбелязване на световния ден на 

чистите ръце. 

Николина 

Атанасова 
м. октомври 

4. Табла и презентации 
Отбелязване на световния ден на 

храната. 

Николина 

Атанасова 
м. октомври 

5. Табла и презентации 
Отбелязване на световния ден на 

тоалетната. 

Николина 

Атанасова 
м. ноември 



№ 
Вид на 

Дейността 

Тема на 

дейността/събитието 
Отговорник 

Срок за 

провеждане 

6. Методическа сбирка 

Обсъждане на критериите за 

проверка и оценка на знанията 

според  ДОС. 

Учителите от 

ЕКК 
м. януари 

7. Методическа сбирка 

Обсъждане на резултатите от 

учебния процес през първия 

срок. 

Учителите от 

ЕКК 
м. февруари 

8. Табла и презентации 
Отбелязване на световния ден за 

борба с рака. 

Николина 

Атанасова 
м. февруари 

9. Табла и презентации 
Отбелязване на световния ден на 

рециклирането. 

Николина 

Атанасова 
м. март 

10. Табла и презентации 
Отбелязване на световния ден на 

чистите зъби. 

Николина 

Атанасова 
м. март 

11. Табла и презентации 
Отбелязване на световния ден на 

водата. 

Николина 

Атанасова 
м. март 

12. Табла и презентации Отбелязване на деня на химията. Донка Иванова м. май 

13. Табла и презентации 
Отбелязване на световния ден на 

пчелите. 

Николина 

Атанасова 
м. май 

14. 
Изпит 

 

Подготовка и провеждане на 

пробни изпити за НВО по 

математика 10 клас. 

Манолова 

Калинова 

Неджиб 

м. май 

15. Методическа сбирка 

Анализ на резултатите от 

изходните нива. Изводи за 

бъдеща по-ефективна 

преподавателска работа. 

Учителите от 

ЕКК 
м. юни 

 

ІІІ. ЕКК ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ 

СЪСТАВ НА ЕКИПА: 

Председател: Гергана Петрова - старши учител по философия и гражданско образование; 

Членове:  

Атанаска Петрова – ЗДУД, преподавател по история и цивилизации; 

Николай Колев - учител по география и икономика; 

Стоян Бойков - учител по история и цивилизация; 

ЦЕЛИ НА ДЕЙНОСТТА НА ЕКИПА: 

 Осигуряване на комплекс от условия за устойчиво качество във всички аспекти на 

образованието като част от модернизирането на образователно-възпитателния процес в 

училище. 

 Стремежът на ЕККОН през учебната 2022/2023 година е утвърждаване на престижа и 

доброто име на училището. 

 Поставяне на индивидуалността на детето в центъра на учебно-възпитателния процес 

чрез прилагане на комплексен подход при изграждане личността на ученика. 

 Оптимизиране на обучението и повишаване на неговата ефективност. 

 Усъвършенстване организацията на учебния процес и методиката на преподаването. 

 Изграждане у учениците на стратегия за ефективно учене и повишаване качеството на 

учебно-възпитателната работа. 

 Формиране на умения за търсене на реална връзка на знанията с практическата им 

приложимост. 

 Формиране на нагласа и умения за работа в група. 

ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТИ НА ЕКК 

 Усвояване на минимум знания и умения по предметите от обществени науки от всеки 

ученик, съобразно индивидуалния му темп на развитие. 



 Оценяване на уменията и компетентностите на учениците формирани в процеса на 

обучение чрез входяща, междинна и изходяща диагностика. 

 Използване на ефективни  и интерактивни методи на преподаване за овладяване на 

знанията и тяхното прилагане. 

 Формиране на знания и личностни умения на учениците за активно взаимодействие със 

социалната среда и нагласа за работа в група. 

 Възпитание и обучение според държавните образователни стандарти в духа на 

демократични ценности; адекватно ориентиране в динамично променящия се свят и 

създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения живот; усвояване 

общочовешките и национални ценности; изграждане на чувство за принадлежност към 

общоучилищния колектив, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите 

заложби. 

 Усъвършенстване работата с изоставащите и талантливите ученици. 

 Показване на практическата приложимост на изучаваното учебно съдържание и 

поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията на външно оценяване 

в X клас и ДЗИ в XII клас. 

 Акцентиране върху способностите за самостоятелното получаване на знания и тяхното 

правилно използване. 

 Обогатяване творческата дейност на учители и ученици чрез прилагане на нови форми и 

методи на обучение. 

 Повишаване квалификацията на учителите. 

 Реализиране на ефективна комуникация между членовете на обединението, екипна 

работа. 

ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ: 

1. Изготвяне и приемане на план за работа на методичното обединение за настоящата година. 

Срок: 09. 2022г. 

Отг. Учителите от МО 

2. Обсъждане на нормативните документи, учебните програми и държавно образователните 

стандарти 

                                                                       Срок: 09. 2022г. 

                                                               Отг. Учителите от МО 

3. Анализ на резултатите от входните нива. Обсъждане на мерки за преодоляване на 

пропуските. Вземане на решения за индивидуална подкрепа на изоставащи ученици. 

                                                                        Срок: 10. 2022г. 

                                                                 Отг. Председател на МО 

4. Обсъждане на добри практики, свързани с прилагането на интерактивните методи в 

обучението. 

                                                                         Срок: 11. 2022г. 

                                                                 Отг. Учителите от МО 

5. Анализ на състоянието на работата на учителите с изоставащите    ученици и приемане на 

мерки за подобряването и.   

                                                                         Срок: 12.2022г. 

                                                                   Отг. Учителите от МО 

6. Анализ на състоянието на работата на учителите с изявените и изоставащите ученици и  

приемане на мерки за подобряването й.   

Срок: 12. 2022г. 

Отг. Учителите от МО 

7. Отчитане и анализ на резултатите от първия учебен срок. 

                                                                          Срок: 02. 2023г. 

                                                                 Отг. Председател на МО 

8. Отчитане и анализ на резултатите  от втория учебен срок. 



                                                                           Срок: 06. 2023г. 

                                                                  Отг. Председател на МО 

9. Изготвяне на доклад – анализ за работата на МО през учебната година.  

                                                                           Срок: 06. 2023г. 

                                                                  Отг. Председател на МО 

 

ІV. ЕКК СПОРТ 

СЪСТАВ НА ЕКИПА: 

Председател: Павлина Аргирова – старши учител по ФВС; 

Членове: Найден Йорданов– старши учител по ФВС; 

ЦЕЛИ НА ДЕЙНОСТТА НА ЕКИПА: 

 Овладяване на знания и умения, формиращи основите на специалната спортна 

образованост 

 Усъвършенстване и затвърждаване на технико-тактическите умения по избраните видове 

спортове 

 Познаване и използване на различни методи за целенасочено развитие на двигателните 

способности 

 Формиране на способности за самооценка на постиженията, самостоятелност, умения за 

работа в група 

ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТИ НА ЕКК 

 Укрепване на здравето и закаляване на организма 

 Хармонично развитие на тялото и физиологичните функции на организма 

 Цялостно развитие на физически и психически качества 

 Осигуряване на високо ниво на ефективност и творческо дълголетие 

ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ: 

1. Обсъждане на критериите за входно ниво по класове – септември 2022 г. 

2. Обсъждане на резултатите от входно ниво и планиране на дейности за подобряване  

постиженията на учениците – октомври 2022 г. 

3. Мотивиране на учениците за водене на здравословен начин на живот – цялата учебна  

година. 

4. Запознаване на учениците с видове спортни дисциплини извън учебната програма с цел  

повишаване на спортната образованост и желание за практикуване на различни спортове. 

5. Подготовка на училищен отбор по волейбол - цялата учебна година. 

6. Разработване на програма за Спортен празник – март 2023 г. 

7. Участие на ученици в общински спортни мероприятия - цялата учебна година. 

8. Отчитане на резултати от първи учебен срок – февруари 2023 г. 

9. Отчитане на резултати от втори учебен срок – юни 2023 г. 

 

V. ЕКК ИКОНОМИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ 

СЪСТАВ НА ЕКИПА: 

Председател: Мария Петкова – старши учител по професионална подготовка; 

Членове: 

Светломира Попиванова – учител по професионална подготовка; 

Румяна Янева - учител по професионална подготовка; 

Дарена Василева - учител по професионална подготовка; 

Недялка Кърпарова – ръководител направление ИКТ; 

ЦЕЛИ НА ДЕЙНОСТТА НА ЕКИПА: 

 Повишаване качеството на ОВП, което да дава конкурентоспособна подготовка на 

учениците чрез непрекъсната квалификация. 

 Използване на ефективни форми и методи на работа, както и интерактивни методи. 

 Работа за постигане на общообразователния минимум и постигане на ДОС. 



 Работа, отговаряща на изискванията на ЗПУО. 

 Усъвършенстване на дейностите за развитие и изява на способностите на учениците. 

 Продължаване работата за повишаване качеството на образованието, съобразно 

изискванията на новите учебни програми. 

 Повишаване професионалните и педагогически умения на учителите чрез участието в 

съвременни квалификационни форми на различни нива. 

 Подкрепа на екипната работа между учителите за определяне на междупредметни 

връзки, свързани с реализиране на целите на дигитално – медийната грамотност. 

ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТИ НА ЕКК 

 Усъвършенстване работата с изоставащите и талантливите ученици. 

 Използване на иновации, добри педагогически практики и ИКТ за усъвършенстване 

структурата на урока. 

 Усвояване на учебното съдържание според ДОИ. 

 Дейността на учителите да бъде съобразена с указанията на МОН за успешно 

представяне на учениците от XII клас на ДЗИ. 

 Усъвършенстване умението на учителите да ръководят качеството на образователно 

възпитателната работа. 

 Повишаването на методическата квалификация на учителите чрез провеждане на сбирки 

на Екипа по ключови компетентности по предметна област „Икономика“ по конкретни 

проблеми. 

 

 

ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ: 

 Обсъждане на новите учебни програми  и указанието на МОН за настоящата учебна 

година. Оказване на методическа помощ за изготвяне на годишните разпределения. 

 Съгласуване и уеднаквяване на критериите за оценка на знанията и уменията на 

учениците. Анализ на резултатите от проведените входни нива и преодоляване на 

пропуските. 

 Работа , чрез Европейска рамка за дигитална компетентност на преподавателите, при 

нужда от набор от специфични дигитални умения, за повишаване на нивото и включване 

на иновации в образованието. 

 Анализ на резултатите от I-я учебен срок и изходните нива в края на учебната година. 

 Съдействие на млади учители чрез консултации и съвети. 

 Продължава работата на учителите в посока повишаване на интереса на учениците към 

училищните дейности. 

№ Вид на 

дейността 

Тема на дейността 

събитието 

Отговор

ник 

Срок за 

провеждан

е 

Документиране 

на проведената 

дейност 

1 Методична 

сбирка 

1. Приемане на план за работа на 

ЕКК за настоящата година. 

2. Обсъждане на новите учебни 

програми  и указанието на МОН 

за настоящата учебна година. 

Оказване на методическа помощ 

за изготвяне на годишните 

разпределения. 

Предс. 

на ЕКК 

Септември Протокол  

2 Методична 

сбирка 

1. Съгласуване и 

уеднаквяване на критериите за 

оценка на знанията и уменията 

на учениците. Анализ на 

резултатите от проведените 

Учители

те на 

ЕКК 

Октомври Протокол 



входни нива и преодоляване на 

пропуските. 

3 Методична 

сбирка 

1.Работа с трудно усвояващи 

ученици и как да се справим с 

тях. Индивидуална работа с 

ученици за: -попълване на 

пропуските и развиване на 

уменията им за учене -

подготовка за участие в 

олимпиади, конкурси,състезания 

-стимулиране и мотивиране за 

учене. 

2. Съдействие на млади учители 

чрез консултации и съвети. 

Учители

те на 

ЕКК 

Декември Протокол 

4 Методична 

сбирка 

1.Европейска рамка за дигитална 

компетентност на 

преподавателите. 

Учители

те на 

ЕКК 

Януари Протокол 

5 Методична 

сбирка 

1. Анализ на резултатите от I-я 

учебен срок. 

Учители

те на 

ЕКК 

Февруари Протокол 

6 Методична 

сбирка 

1.Интерактивно обучение, 

екипна работа и сътрудничество 

между учител, ученици и 

родители Интердисциплинарен 

подход, малки проекти и 

комбинирани уроци. 

Учители

те на 

ЕКК 

Май Протокол 

7 Методична 

сбирка 

1.Анализ на резултатите от II-я 

учебен срок и изходните нива в 

края на учебната година. 

Учители

те на 

ЕКК 

Юни Протокол 

 

VІ. ЕКК АГРОЕКОЛОГИЯ 

СЪСТАВ НА ЕКИПА: 

Председател: Васил Василев – старши учител по професионална подготовка; 

Членове: 

Дияна Сулева – старши учител по професионална подготовка; 

Мирослав Атанасов – учител по професионална подготовка; 

ЦЕЛИ НА ДЕЙНОСТТА НА ЕКИПА: 

 Повишаване качеството на образование 

 Формиране у учениците на екологично мислене 

 Създаване на умения у учениците, свързани с практическотоусвояване на 

професионалните предмети по професията 

 Повишаване знанията на учениците по професионалните предмети 

ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТИ НА ЕКК 

 Използване на ефективни методи на преподаване за овладяване на знанията и тяхното 

прилагане 

 Усвояване на знания и умения по професионалните предмети в направление 

„агроекология“ 

 Повишаване на интереса към учебния материал на изоставащите ученици. 

ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ: 

1. Избиране на председател и секретар на EKK  

Отг.: Учители 

Срок:  Септември 2022 год. 



2. Приемане на план за работа на екипа. 

 Отг.: Учители  

Срок:  Октомври 2022 г. 

3. Обсъждане на новите документи свързани с обучението на учениците. 

 Отг.: Учители  

Срок:  Октомври 2022 г. 

4. Съобразяване на учебната работа с новите изисквания при извънредно положение. 

Отг. Учители  

Срок:  Септември 2022 г. 

5. Анализ на резултатите през първи учебен срок.  

Отг.: Учители  

Срок:  Февруари  2023 г. 

6. Участие на учениците в национално състезание „Млад фермер“. 

Отг.: Учители и ученици 

 Срок: по календарен график 

7. Отбелязване на празника „Ден на земята“ . 

Отг.: Учители и ученици 

 Срок: Април 2023 г. 

 8. Отбелязване на „Седмица на гората“ . 

Отг. : Учители и ученици 

 Срок: Април 2023 г. 

 9. Участие в седмица на професиите посветена на празника на училището. 

 Отг.: Учители и ученици 

Срок: Април 2023 г.  

10. Отбелязване на „Световен ден на климата“. 

 Отг.: Учители и ученици 

 Срок: Май 2023 г.  

11. Отбелязване на „Световен ден на околната среда“ . 

Отг.:  Учители и ученици 

Срок: Юни 2023 г. 

12. Анализ на резултатите през втория учебен срок.  

Отг.:  Учители  

Срок:  Юни 2023 г.  

13. Отчет за дейността на ЕКК през учебната 2020/2021 г. 

 Отг.: Председател  

Срок: Юни 2023 г. 

 

VІІ. ЕКК ТЕХНИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ 

СЪСТАВ НА ЕКИПА 

Председател: Северина Кехайова – учител-методик по професионална подготовка; 

Членове: 

Костадин Петров – старши учител по професионална подготовка; 

Димитър Янков – старши учител по професионална подготовка; 

Гроздан Диневски – старши учител по професионална подготовка; 

Кръстю Петров – старши учител по професионална подготовка; 

Атанас Трендафилов – учител по професионална подготовка; 

ЦЕЛИ НА ДЕЙНОСТТА НА ЕКИПА: 

 Усъвършенстване на дейностите за развитие и изява на способностите на учениците 

 Продължаване работата за повишаване качеството на образованието, съобразно 

изискванията на новите учебни програми 

 Повишаване професионалните и педагогически умения на учителите чрез участието в 

съвременни квалификационни форми на различни нива.  

ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТИ НА ЕКК 



 Усвояване на учебното съдържание според ДОС 

 Разработване на учебни програми и тематични разпределения 

 Използване на ефективни методи на преподаване и прилагане на придобити знания 

 Търсене на ефективни технологии за възпитателна работа 

 Критерии за оценка на знанията и уменията на учениците по техническите  дисциплини 

ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ: 

 Осигуряване на условия за личностно развитие 

 Тестови лекции и практически занятия по активни методи на обучение по техническите 

дисциплини 

 Пряко включване на учениците в активна образователна и познавателна дейност 

 Активни методи на обучение, които  включват използването на такава система от 

методи, която е насочена главно не към представяне на готови знания от учителя и 

тяхното възпроизвеждане, а към самостоятелно овладяване на знания от учениците в 

процеса на активна познавателна дейност 

 Използване на съвременни методи за обучение. 

 


