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VIII. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ 

 

       
   А. ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА  КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
 
       1. Разработване по методически обединения на планове за тяхната квалификационна 

дейност. 

                                                              Срок: 14.09.2020г.                  Отг.: М. Грозданова, 

                                                                                                                Л.Кирилова, M.Пецева 

       2. Редовно провеждане на заседания на МО. 

                                    Срок: от октомври до юни  2020/2021г.            Отг.: Председателите на 

МО 
 
       3. Провеждане на заседание на МО за изготвяне на единни критерии за оценяване на   
           знанията  и уменията на учениците.              

                                                            Срок: м. Септември 2020г.       Отг.: Председателите на МО 
 
    4. Обсъждане на учебните програми и учебниците по съответните учебни дисциплини, на 

учебните планове, учебните програми по теория и практика, РПП, ЗП и ЗИП, техните 

особености и изисквания. 

                                                                        Срок: м. Септември 2020г.       Отг.: Председателите на МО 
      

    5. Обогатяване на библиотечния фонд с подходяща литература. 

                                                           Срок: декември-юни                  Отг.: Председателите на МО 

 

    6. Актуализиране и усъвършенстване на методиката на преподаване с цел отговаряне   
на  новите  образователни изисквания. 

                                                           Срок: декември - юни                 Отг.: Председателите на МО 
 
 7. Обсъждане на  изискванията за провеждане на  Държавните зрелостни и    

квалификационни изпити / ДЗИ и ДКИ/. 

                                                                         Срок: м. Януари 2021г.            Отг.: Председателите на МО 

8. Оказване на методическа и педагогическа помощ на млади колеги. 
                                                            Срок: декември - юни             Отг.: Ст. учители по предмети 

9.  По честа обмяна на информация между преподавателите от обединенията с цел изясняване 

на възникнали текущи проблеми. 
                                                                    Срок: декември - юни               Отг.:  Учителите 

      

10. Отчет на методическата работа през учебната 2020/2021г. 

                                                            Срок: I и II срок                        Отг.: Председателите на МО 
11. Своевременно информиране на учителите за промените в нормативните документи,  

касаещи системата на образованието. 

                                                            Срок: декември - юни              Отг. Директор 

                                                                                                                                     

12. Участие в организирани срещи с експерти от РУО, гр. Кюстендил и други лектори 

относно обсъждане новостите в методиката на преподаване, различни проблеми на   

образованието и др. 

                                                           Срок: декември - септември                Отг. Директор 

                                                                   

13.  Повишаване квалификацията на учителите с придобиване на  ПКС. 

                                                           Срок: декември - юни                  Отг.: Весела Ангелова 

 
 



14. Повишаване квалификацията на учителите чрез провеждане на обучения по 

следните теми: 

 

 Обучение от разстояние в електронна среда чрез платформата Microsoft 

Teams.  

                                     Срок: м.октомври         Отг.: В.Ангелова 

   

 Създаване на виртуална класна стая чрез платформите за електронно 

обучение. 

          Срок:м. декември         Отг. : Е.Илиева 

 

 Професионалното портфолио – философия , технология , практически 

проекции. 

                                                                                   Срок:м. януари               Отг: В.Ангелова 

 

 Инспекция от НИО и атестации на педагогическите специалисти. 

                                                                                         /лектор Мария Дерижан /. 

          Срок: м.април         Отг. : Директор 

 

 Учителят като класен ръководител. Коментар върху нормативната 

уредба необходима на класния ръководител. 

                                                               Срок:декември - юни     Отг. : Директор 

 

 Внедряване на облачните технологии като средство за решаване на  

    образователни  задачи.     

                                                                       Срок:м. февруари                  Отг. :М.Грозданова  

 

 Агресия, насилие, тормоз. Практически техники за кризисна 

интервенция и контрол на гнева. Превенция на агресията. 

                                                                                      Срок:м. март      Отг. :М. Мазнева 

              

  Работа с деца и ученици със СОП. Изграждане на позитивна, приемна и  

     подкрепяща среда за деца и ученици със СОП. 

                                                                                       Срок:м. март     Отг. :А.Благоева 

 

 Превенция на преждевременното напускане на ученици от училище. 

                                                                                       Срок:м. април       Отг. :Д.Иванов 

 

 Мениджмънт на класа. Самоанализ и самоконтрол на учителя 

                                                                                                   /лектор Пепа Митева /. 

                                                                 Срок:м. април      Отг. :М.Пецева 

 

 Стиловете на преподаване и учене – фактор за мотивация за учениците 

                                                                                                   /лектор Пепа Митева / 

                                                                                       Срок:м. май       Отг.: И.Илиева 

 

15. Повишаване квалификацията на педагогическия и непедагогически персонал чрез 

провеждане на обучение по следната тема: 

 

 Професионалния стрес в образованието. Тренинг за мотивация на персонала. 

                                                                         Срок:м. май    Отг. :Д.Василева 

 

Б. ИЗВЪНИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

 

http://bezgranizi.podkrepa-obrazovanie.com/images/banners/documents/Uchitelqt_kato_klasen_rakovoditel-1к.pdf
http://bezgranizi.podkrepa-obrazovanie.com/images/banners/documents/Uchitelqt_kato_klasen_rakovoditel-1к.pdf


     1. Обмяна на опит с учители от сродни училища. 

                                                          Срок: декември - юни               Отг.: учителите по ПП 

     2. Посещение на учителски форуми. 

                                                                         Срок: декември - юни            Отг.: Учителите 

     3. Полагане на усилия в посока установяване на по-чести контакти с работодатели. 

                                                                        Срок: декември - юни              Отг.: Директор 

 

     4. Обсъждане на възможностите за участие с проектни предложения по Европейските 

структурни фондове, Европейските образователни програми и др. и реализирането им. 

                                                                        Срок: декември – юни           Отг.: Директор 

 

     5. Мотивиране на учителите за придобиване на ПКС и допълнителна квалификация. 

                                                                 Срок: декември – юни         Отг.:Председателите на МО 

 

     6. Методическо консултиране на учителите:  

            -  по индивидуални потребности (във връзка с урочната и извънурочна дейност, 

подготовка за изпити за ПКС, участия в конференции, подготовка на публикации, търсене на 

източници за самоподготовка); 

            -  в рамките на тематични работни срещи;  

            -  в рамките на цялостни и тематични проверки;  

            -  във връзка с извънучилищни и вътрешноучилищни квалификационни форми. 

                                                               Срок: декември - юни               Отг.: Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


