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ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 

Състав на методическите обединения в училището през учебната 2021/2022 г.: 

                1.Методическо обединение на учителите по предметите от 

                    КОО”Български език и литература” и „Чужди езици” 

 Председател: Милена Веселинова Кирилова-Печовска 

                2. Методическо обединение на учителите по предметите от 

                    КОО”Математика, информатика и информационни технологии” 

                         Председател: Валери Лунголов 

                3.Методическо обединение на учителите по предметите от 

                   КОО”Обществени науки и гражданско образование” 

                             Председател: Валери Илиев 

                4.Методическо обединение на учителите по предметите от 

                    КОО”Природни науки и екология” 

Председател: Даниела Нечовска 

5.Методическо обединение на учителите по предметите от  

   КОО „Изкуства”, „Домашен бит и технологии” и „Физкултура и спорт” 

          Председател: Валя Стоянова  

 6.Методическо обединение на учителите от начален етап. 

                       Председател: Иван Йончев  

                  7.Методическо обединение на класните ръководители 

                          Председател: V - XII клас – Вергиния Александрова 
ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ 

1 . Повишаване на учителския капацитет и компетентности в следните дейности: 

- превръщане на общообразователната подготовка от обучение, изцяло базирано на 

знания, в обучение, ориентирано към управление на компетентностите и насочено към 

преодоляване на необходимостите, породени от живота; 

- представяне на учебно съдържание по интересен и иновативен начин; 

- развитие на умения за споделяне добри практики и интегриране на дейности. 

3. Активно използване на ИКТ като начин за подобряване на компетенциите за учене 

и развиване на уменията за решаване на проблеми. 

ЦЕЛИ 

1. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване 

на мотивация за самоусъвършенстване на учителите за модернизиране на 

образованието в контекста на учене през целия живот и кариерно развитие. 

2. Проектиране и реализиране на адекватни модели за вътрешна и извънучилищна 

квалификация на учителите, с помощта на които да постига по-добро качество на 

преподаване и развива позитивна нагласа към по-нататъшното учене, критично 

мислене и творчеството . 

3. Чрез нововъведения в преподаването, ученето и оценяването на познанията 

(особено в основното образование) да се развиват „трансверсалните” ключови умения 

(от първо до четвърто) и допринесем за тяхното им практическо приложение в унисон 

със стратегия „Европа 2020“ (Осемте ключови умения са :Общуване на майчин език; 

общуване на чужди езици; умения по математика и основни умения по точни науки и 

технологии; умения за работа с числа; умения за учене; социални и граждански 

умения;) 



ЗАДАЧИ 

1. Самоусъвършенстване на учителите чрез вътрешноучилищната система за 

квалификация. 

2. Осъществяване на квалификационната дейност която да съдейства за успешното 

усвояване на учебното съдържание по предмети и развива уменията на учениците да 

решават проблеми. 

3. Стимулиране на учителите за ефективно използване на съвременни информационни 

и мрежови технологии за повишаване качеството на УВР и въвеждане на иновации в 

образователния процес. 

4. Създаване на условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност, на 

взаимно доверие при постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми. 

5. Засилване работата по утвърждаването на методическите обединения като 

действена форма за самоусъвършенстване и създаване на система за съхранение и 

споделяне опита на методическите обединения. 

6. Подобряване работата на МО на класните ръководители, за изграждане на социални 

и граждански умения, инициативност, предприемчивост и умения за отчитане на 

културните различия и извършване на доброволческа дейност сред учащите се. 

7. Умело използване на механизмите на ОП ”Развитие на човешките ресурси” за 

мотивиране кариерното развитие на учителите. 

ФОРМИ 

 Споделяне, изучаване и прилагане на добри педагогически практики. 

 Открити уроци; открити моменти 

 Дискусии 

 Семинари 

 Родителска лектория 

 Квалификационни курсове на място и по избор Он-лайн споделяне 

 Педагогически практикуми и работни срещи 

 Делови игри , решаване на казуси 

 Портфолио на обединения и педагогически кадри 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕЙНОСТИ 

ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

1. Разработване на планове за дейността на методическите обединения 

Срок. 15.09.2021 г. 

Отг.Председателите на МО 

2. Провеждане на обучение на тема „Съвременен модел на учебно занятие. Планиране 

на педагогическата дейност” или „Управление на дисциплината в класната стая” 

Срок м. Октомври-Ноември 2021 г. Отговорник : 

Председател на МС Целева група - учители 

прогимн. и гимн.етап; 

3. Работно ателие за представяне на добра практика или иновация по различни учебни 

предмети по системата IZZI. 

Срок: м. Декември 2021; м.Март 2022 

Отговорници:: Председатели на МО на нач. 

учители ; 

Целева група - учители в начален етап 

4. Запознаване, обсъждане и анализиране на нови учебници и учебни помагала и 

оптимален избор на алтернативен вариант. 

Срок: 15.06.2022 г. 

Отг. Учителите 

5. След предварително обучение по групи, учителите от различните обединения, в 

зависимост от своите ИКТ умения, разработват портфолио под формата на : 

а) Web сайт на МО 

б) личен сайт 

в) папка с документи на хартиен носител. 

Срок: За обучението - март 2022г.; За 

изпълнението - юни 2022 г. 

Отг.: За обучението – Искра Авджийска, ЗДУД; 

За изпълнението - П. Митковска-ЗДУД и 

Председатели МО 

6. Обогатяване на библиотечния фонд с научна, методическа и дидактическа 

литература. 

Срок: постоянен 

Отг. Директор; Председателите на МО; ЗДАСД 

7. Своевременно информиране за промените в нормативните документи 

Срок: постоянен 

Отг.:Директор,Зам. Директори УД 

8. Изработване на график за провеждане на открити уроци. Обсъждане на уроците и 

споделяне в портфолиото на съответното МО или учител. 

Срок: за графика - 30.10.2021 г. 

Отг.Председателите на МО - за обсъждане и 

споделяне, съобразено с графика 

9. Провеждане на вътрешно-квалификационни практикуми за запознаване ва 

учителите с тематиката на обученията на учители, участвали в различни форми на 

външна квалификация. 

 

 



Срок: до месец след завършване на обучението 

Отговорник: Председател на МС; 

Председатели на МО; Обучаеми 

10. Обсъждане, систематизиране и публикуване в сайта на училището добрите 

педагогически практики в училището. 

Срок: постоянен 

Отг.: Председател на МО; учители 

11. Подготовка и участие на учениците при провеждане на олимпиади, състезания и 

инициативи от Националния календар за състезания за извънкласните и 

извънучилищни форми и Нац. Спортен календар. 

Срок : По график от нац. Календар на МОН 

Отг. ПДУД, учители по предмети 

II. ИЗВЪНУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

1. Координиране на извънучилищните квалификационни дейности с вътрешно-

училищната квалификационна дейност. 

Срок: постоянен Отг. 

Председател на МО 

2. Проучване на желанията на учителите за участие в квалификационни форми. 

Срок: м. септември 

Отг.:Председател на МО 

  3.Осигуряване на необходимите условия за повишаване квалификацията на 

учителите в извънучилищни форми, организирани на регионално и национално ниво. 

Срок: постоянен  отг. Директора 

4.Участие в Национални конкурси и образователни форуми. 

Срок: Съобразно календара на МОН 

5.Участието на учителите по английски език и ученици от училището в организираните 

от Асоциацията на Кеймбридж-училищата в България състезания и др.инициативи. 

Срок: постоянен Отг. Учители АЕ 

6.Квалификация - продължаваща и начална - на учители за обучение на ученици от 

различните етапи и степени по предприемачество; 

Срок: постоянен 

Отг. Учители от начален, прогимназиален и 

гимназиален етап 


