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ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ „ИНТЕЛЕКТ”
Иновативно училище

ПЛАН

ЗА ДЕЙНОСТТА

НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ 

НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ по ИКОНОМИКА

УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

I. СЪСТАВ НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ

1. Председател - Денка Недялкова

2. Протоколчик -  Лариса Недялкова

3. Членове: Михаела Карамфилова, Галя Димитрова. Анета Юлиева, Ася Кръстева, Валентина Данчовска. Галя Алексиева, Гергана Генова, 

Денка Недялкова, Деница Георгиева. Йоана Лазарова, Кунка Найденова. Лариса Недялкова, Светлана Йорданова, Севинч Алиева. Силвия 

Динева, Теодор Петков.



II. ТЕМИ ЗА КВАЛИФИКАЦИИ

1. На училищно ниво:

Иновативни методи и техники на преподаване, работа с деца с различна степен на обучаемост, използване н а ИКТ в обучението, работа с 

родителите за повишаване на ефективността от ОВП. гражданско образование, водене на училищна документация, комуникация учител- 

родител-ученик, осъществяване на междупредметни връзки в ОВП, агресия управление и трансформация на конфликти в училище, форми и 

методи за работа с талантливи деца, разработване на проекти по програми, работа в интеркултурна среда, работа в условията на 

епидемиологична обстановка.

2. На методическото обединение:

Обучение във връзка с професионалната подготовка, техники аз групова работа, работа с интерактивна дъска, методика на обучението по 

икономически дисциплини, изработване на тестове и работа със софтуер за създаване на тестове, предприеманество, разработване на проекти 

по програми, проектите по обучението по икономика, съчетаване на традиционни с нови методи на преподаване, работа в условията на 

епидемиологична обстановка.

III. ЗАСЕДАНИЯ НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ

№ Период на
провеждане

Заседание № /

Теми/ въпроси за обсъждане/работа Представящ
темата

Очакван резултат

1 м. Септември Разработване и представяне на материали по темите, Председател 
вкл. в плана на заседанията на МО.

Залагане на темите в плана на 
заседанието на МО.
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2 Приемане плана за работа на методическото Членовете на 
обединение. методическото

обединение

Приемане на плана на МО.

3 Обсъждане на необходимите учебници за работа през Членовете на 
годината. методическото

обединение

Избор на учебници и помагала за 
работа през годината.

4 Обсъждане на основите направления за повишаване на Членовете на 
качеството на преподаване. методическото

обединение

Избор на направления за повишаване 
качеството на преподаване.

Заседание М  2

1 м. Октомври

___ I----------------------------------

Световна седмица на предприемачеството. Учители - 
Обсъждане на инициативи на МО. икономисти

Активно участие на ученици, 
родители и учители.

Заседание № 3

1 м. Ноември 

Заседание № 4

Предложения и обсъждане на утвърдени и нови Председател Подбор на утвърдените и новите
специалности за учебната 2023/2024 година. специалности

1 м. Декември Държавни изпити по теория и практика за придобиване Председател Подготовка на учениците за
III степен на професионална квалификация. държавните изпити по теория и

практика за придобиване на III степен 
на професионална квалификация

Заседание № 5

1 М. Януари

Заседание № 6

Повишаване на ПКС или придобиване на Членовете на 
допълнителна професионална квалификация. методическото

обединение

Стимулиране на учителите за 
повишаване на професионалната 
квалификация.

1 м. Февруари Анализ на резултатите от работата през първия учебен Членовете на Отчет за постигнатите резултати през
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срок на МО на икономистите. методическото
обединение

първия учебен срок.

Заседание № 7

1 м. Март Мотивация на учениците. Членовете на
методическото
обединение

Мотивация на учениците за 
личностно и професионално 
развитие.

2 м. Март Обсъждане на материали и дейности за рекламната Членовете на 
кампания на училището. методическото

обединение

Избор и разработка на рекламни 
материали и конкретни дейности за 
кампанията на училището.

Заседание № 8
1 м. Април Интерактивни методи на обучение в часовете 

икономика.
по Учители 

икономисти
Прилагане на интерактивните методи 
от учителите.

Заседание № 9
1 м. Май 33 години -  Гимназия „Интелект“ -  провеждане 

редица инициативи във връзка с празника 
училището.

на Членовете на 
на методическото 

обединение

Активно участие на ученици, 
родители и учители.

2 м. Май Ключовите компетентности като инструмент 
личностно и социално развитие.

за Председател Обсъждане ролята на ключовите 
компетентности и конкретизирането 
им като инструмент за личностно и 
социално развитие.

Заседание № 10

1 м. Юни Помощни средства в обучението по икономика. Учители
икономисти

Избор на помагала в обучението по 
икономика.

2 м. Юни Разнообразие във формите на проверка на знанията на Членовете на Обсъждане и избор на конкретни
учениците. методическото критерии за проверка на знанията на

обединение учениците.
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IV. НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТАТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ

1. М етодическа  работа

№ Дейност Период на реализиране Отговорник Резултат
Повишаване на квалификацията на ПС

1 Разработване и представяне на материали по темите, вкл. в 
плана на заседанията на МО.

м. Септември Членовете на
методическото
обединение

Представяне на 
подбраните материали по 
темите включени в 
заседанията на МО.

2 Приемане плана за работа на методическото обединение. м. Септември Членовете на
методическото
обединение

Представяне и обсъждане 
на плана за работа на МО.

3 Обсъждане на необходимите учебници за работа през 
годината.

м. Септември Членовете на
методическото
обединение

Подбор на необходимите 
учебници и помагала за 
работа през годината.

4 Обсъждане на основите направления за повишаване на 
качеството на преподаване.

м. Септември Членовете на
методическото
обединение

Избор на направления за 
повишаване качеството на 
преподаване.

5 Световна седмица на предприемачеството м. Октомври Членовете на МО Активно участие на 
ученици.

6 Предложения и обсъждане на утвърдени и нови 
специалности за учебната 2023/2024 година.

м. Ноември Членовете на
методическото
обединение

Подбор на утвърдените и 
новите специалности за 
учебната

7 Държавни изпити по теория и практика за придобиване на 
III степен на професионална квалификация

м. Декември Председател Подготовка на учениците 
за държавните изпити по 
теория и практика за 
придобиване на III степен 
на професионална 
квалификация.

8 Повишаване на ПКС или придобиване на допълнителна 
професионална квалификация

м. Януари Членовете на
методическото
обединение

Стимулиране на учителите 
за повишаване на 
професионалната 
квалификация.

9 Анализ на резултатите от работата през първия учебен срок м. Февруари Членовете на Отчет за постигнатите
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на МО на икономистите. методическото
обединение

резултати през първия 
учебен срок.

10 Участие в училищни, регионални и национални кръгове на 
състезания по икономика и счетоводство.

м. Февруари -  м. Юни Учителите по 
икономика и 
счетоводство

Активно участие и добро 
представяне на ученици в 
състезания по икономика и 
счетоводство.

11 Разнообразие във формите на проверка на знанията на 
учениците.

м. Март -  м. Юни Членовете на
методическото
обединение

Обсъждане и избор на 
конкретни критерии за 
проверка на знанията на 
учениците.

12 Провеждане на обучение в МО във връзка с работата с 
родителите

м. Март -  м. Юни Членовете на
методическото
обединение

Приобщаване на 
родителите към 
училищната дейност.

13 Разнообразие във формите на проверка на знанията на 
учениците.

м. Март -  м. Юни Членовете на
методическото
обединение

Обсъждане и избор на 
конкретни критерии за 
проверка на знанията на 
учениците.

14 Мотивация на учениците. Постоянен Членовете на
методическото
обединение

Мотивация на учениците 
за личностно и 
професионално развитие и 
активно участие в 
училищния живот.

15 Помощни средства в обучението по икономика. Постоянен Членовете на
методическото
обединение

Избор на помагала в 
обучението по икономика.

16 Обсъждане на материали и дейности за рекламната 
кампания на училището.

м. Март Членовете на
методическото
обединение

Избор и разработка на 
рекламни материали и 
конкретни дейности за 
кампанията на училището.

17 Организиране и участие в „Интелект в управлението и 
бизнеса”.

м. Март Ръководителите на 
Учебните компании

Подбор и подготовка на 
ученици за участие.

18 Интерактивни методи на обучение в часовете по икономика. м. Април Членовете на Прилагане на
6



методическото
обединение

интерактивните методи от 
учителите.

19 Иновационни форми на обучение по чужд език/други 
предмети.

м. Април Членовете на
методическото
обединение

Обсъждане и прилагане на 
иновационните форми по 
обучение на чужд език и 
други предмети.

20 33 години -  Гимназия „Интелект“ -  провеждане на редица 
инициативи във връзка с празника на училището.

м. Май Членовете на
методическото
обединение

Подбор и подготовка на 
ученици за участие в 
инициативите за празника 
на училището.

21 Ключовите компетентности като инструмент за личностно 
и социално развитие.

м. Май Членовете на
методическото
обединение

Обсъждане ролята на 
ключовите
компетентности и 
конкретизирането им като 
инструмент за личностно 
и социално развитие.

22 Споделяне на нови знания, получени от семинари, курсове 
и други форми на квалификация.

Постоянен Членовете на
методическото
обединение

Обсъждане и обмен на 
опит и добри практики , 
получени от семинари, 
курсове и други форми на 
квалификация.

23 Заместване на отсъстващи учители -  трудности и подходи. Постоянен Членовете на
методическото
обединение

Постигане на 
взаимозаменяемост с цел 
заместване на отсъстващи 
учители.

24 Работа по ученически бизнес проекти -  успешният път от 
теория към практика.

м. Юни Членовете на
методическото
обединение

Разширяване знанията и 
уменията на учениците и 
прилагането им на 
практика.

25 Анализ на резултатите от цялостната работа на МО на 
икономистите.

м. Юни Членовете на
методическото
обединение

Отчитане на силните и 
слабите страни от 
цялостната работа МО на 
икономистите.
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2. О р ган иза ц и онн а  работа

№ Дейност Период на реализиране Отговорник Резултат
1 Изработване на тематични разпределения, отговарящи на 

изискванията за съдържание и структура.
м. Септември Членовете на

методическото
обединение

Актуализиране на 
необходимата 
документация за 
съответната учебна година2 Обсъждане на нормативните документи, свързани с ОВП по 

предметите от МО. Проучване на изменения в нормативни 
актове. Актуализиране на разработени материали.

3 Изготвяне на предложения до ръководството -  заявки за 
различни материали, промени в документи на 
институцията.

м. Октомври Членовете на
методическото
обединение

Избор на необходимите 
материали и помагала за 
учебната година

4 Участие в екипи за разработване на проектни предложения 
на училищно, регионално, национално ниво.

м. Ноември Председател и 
членове

Избор на членове в 
различните екипи за 
разработване на проектни 
предложения на 
училищно, регионално, 
национално ниво

5 Разработване и предварителен контрол на материали за 
провеждане на различните видове писмени изпитвания.

м. Декември Членовете на
методическото
обединение

Избор на членове, 
отговарящи за 
разработването и контрол 
на материали

7 Организация и провеждане на входящо/ изходно равнище м. Септември -  м. Юни Членовете на
методическото
обединение

Съставяне на графици за 
писмени изпитвания

8 Анализ на проведени писмени изпитвания (входящо, 
изходящо, текущи)

м. Септември -  м. Юни Членовете на
методическото
обединение

Отчитане на силните и 
слабите постижения на 
учениците

9 Анализ на ефективността на използваните методи в ОВП м. Септември -  м. Юни Членовете на
методическото
обединение

Отчитане на силните и 
слабите страни на 
използваните методи в 
ОВП

10 Контрол и анализ за провеждането на практическата част от 
УП.

м. Януари Председател Обобщаване на 
резултатите от
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провеждането на 
практическата част от УП

11 Анализ на ефективността на работа с учениците, срещащи 
затруднения при усвояването на УС.

м. Февруари Членовете на
методическото
обединение

Подбор на мерки за 
стимулиране на учениците 
срещащи затруднения при 
усвояването на УС

12 Анализ на резултатите от обучението на учениците по 
предметите от МО.

м. Март Членовете на
методическото
обединение

Обобщаване на 
резултатите обучението на 
учениците по предметите 
от МО

Работа по модернизацията на работното място, систематизиране на наличната МТБ, методически и дидактически материали
13 Работа по поддържане или оборудване на кабинети/стаи. м. Април Членовете на

методическото
обединение

Постоянен контрол 
относно работата и 
престоя на учениците в 
кабинетите и стаите

14 Създаване, попълване и систематизиране на банка с 
електронни уроци, презентации -  по теми или направления.

м. Май Председател Всеки член на МО да 
представи материали по 
теми или направления

15 Проучване, представяне и приложение в работата на 
материали във връзка с подобряване на ОВП.

м. Юни Членовете на
методическото
обединение

Конкретизиране на 
необходимите материали 
във връзка с подобряване 
на ОВП

Работа с изявени ученици, както и с ученици, имащи образователни затруднения
16 Подготовка за олимпиади и състезания на различно ниво и 

различен формат.
М. Октомври -  м. Юни Преподаватели по 

счетоводство
Стимулиране на 
учениците за участие в 
олимпиади и състезания 
на различно ниво

17 Работа с учениците, срещащи затруднения при усвояването. м. Септември -  м. Юни Членовете на
методическото
обединение

Помощ на ученици 
срещащи затруднения при 
усвояването на материала 
чрез консултации

3. Гра ф и к за дейностите
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№ Период на 
реализиране

Дейност Отговорник Резултат

Месец Октомври 2022 г.
20.10. Световен ден на статистиката Галя Алексиева и членове на МО Активно участие на 

ученици.
21-28.10 Седмица на програмирането Деница Георгиева Активно участие на 

ученици.
Месец Ноември 2022 г.

01-10.11. Седмица на предприемачеството Членове на МО Активно участие на 
ученици.

10.11. Международен ден на счетоводителя Денка Недялкова и членове на МО Активно участие на 
ученици.

16.11. Професионален празник на данъчните 
служители

Лариса Недялкова и Йоана Лазарова 
членове на МО

Активно участие на 
ученици.

26.11. Международен ден на информацията Ася Кръстева и членове на МО Активно участие на 
ученици.

27.11. Международен ден без покупки Силвия Динева, Светлана Йорданова и 
членове на МО

Активно участие ка 
ученици.

Месец Декември 2022 г.
06.12. Ден на банкера Теодор Петков и членове на МО Активно участие на 

ученици.
09.12 Международен ден за борба с корупцията

------ 0-------------------------------------
Йоана Лазарова и членове на МО Активно участие на 

ученици.
Месец Януари 2023 г.

Работна среща за организиране на Панаир на 
бизнес проекти

Членове на МО Активно участие на 
ученици.

Месец Февруари 2023 г.
10.02. Международен ден за безопасен интернет Членове на МО Активно участие на 

ученици.
Месец М арт  2023 г.

15.03. Световен ден на правата на потребителя Кунка Найденова и членове на МО Участие на ученици.
22.03. Учител за един ден Членове на МО Активно участие на 

ученици.
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25-31.03. Световна седмица на парите
Търговия без граници -8 и 9 клас търговия
дуално

Емил Райков, Теодор Петков. Севинч 
Алиева. Ася Кръстева

Активно участие на 
ученици.

Месец Април 2023 г.
16.04. Ден на Българската конституция и празник на 

българските юристи
Галя Димитрова и членове на МО Активно участие на 

ученици. Посещение на 
Конституционен съд.

20.04-25.04 Състезание по маркетинг Йоана Лазарова и членове на МО Активно участие на 
ученици.

Месец М ай 2023 г.
11.05. 32 години -  гимназия „Интелект“ - Плевен Членове на МО Активно участие на 

ученици, учители и 
родители.

Панаир на бизнес проектите Анета Юлиева, Йоана Лазарова, 
Светлана Йорданова, Валентина 

Данчовска и Силвия Динева

Активно участие на 
ученици

24.05. Ден на българската просвета и култура и 
славянската писменост и Ден на българската 
журналистика

Членове на МО Активно участие на 
ученици.

Месец Юни 2023 г.
5-11.06 Седмица на икономистите в България

Състезание но счетоводство на
предприятието
Изложение на УК

Членове на МО Активно участие на 
ученици.

23.06. Ден на служителя в държавната администрация. 
Организиране и участие в „Интелект в 
управлението и бизнеса”.

Членове на МО 

Учители -  Учебни компании

Активно участие на 
ученици.
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ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ “ ИНТЕЛЕКТ”

ф. Плевен, ж. к. ‘Дружба', тел.: 064/ 870 014, тел./ факс: 064/ 872 895, e-mail: dfsQintelekt@abv.bQ, www.dfsq-intellect.com

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ

природо-математически профил, физическо възпитание и
спорт, музика и изобразително изкуство

МАТЕМАТИКА
Информационни технологии 

Химия и опазване на околната среда 
Физика и астрономия 

Биология и здравно образование 
Физическо възпитание и спорт

Музика
Изобразително изкуство

ДФСГ „ИНТЕЛЕКТ” 

ПЛЕВЕН

Иновативно училище

ПО

общообразователна подготовка

Плевен, 2022

mailto:dfsQintelekt@abv.bQ
http://www.dfsq-intellect.com


П Л А Н
на методическото обединение 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Обучението по общообразователна подготовка природо-математически 

профил, физическо възпитание и спорт, музика и изобразително изкуство е 

система от знания и умения, насочени към получаване на оптимални 

резултати от учениците на зрелостни и конкурсни изпити, както и на всички 

състезания и олимпиади, на които участват и към хармонично физическо 

развитие.

2. Дейността на методическото обединение е насочено към:

> Осигуряване на специализирана информация за възможностите на висшето 

образование в България и чужбина, подпомагаща професионалната 

ориентация на учениците;

> Формиране на умения за самостоятелно взимане на решения, свързани с 
образователния и професионален избор на учениците;

> Подготовка на учениците за ДЗИ и ИВО.

> Подготовка на учениците за образователна и професионална реализация на 
пазара на труда.

> Работа с надарени деца и насочването им за участие в различни извънкласни 

форми, проекти и състезания.

> Задълбочаване на междупредметните връзки и прилагане на единни 

педагогически изисквания към учениците при подготовката и оценяването им.

> Активно участие на наши ученици в общинските кръгове на олимпиадите по 
различните учебни предмети

> Съхраняване на традициите на училището -  празници, символи, възпитаване 

в духа на националните ценности.

> Формиране на естетически вкус и култура на поведение.
> Откриване и насърчаване на талантите във всички области на изкуствата.

> Укрепване здравето на учениците от ДФСГ „ Интелект“- Плевен, развиване на 

основните качества, способстващи за разширяване на двигателната култура 

и умствена активност.

> Да се създаде траен интерес към спортните игри и индивидуалните спортове.
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> Създаване основа за изява в Ученическите игри, Общински, Областен 

и Републикански етап.

> В спортните прояви, конкурси и инициативи да бъдат обхванати максимален 

брой учащи в ДФСГ „ Интелект“- Плевен.

> Да се откриват, насърчават и развиват талантите на учениците в областта на 

изкуствата и спорта.

3. Обучението по общообразователна подготовка природо-математически 

профил цели да развие у учениците способност да мислят логически, да 

научават и спазват правилата, което ги води към по-бързи и сигурни резултати, 

да се интересуват от новите технологии и тяхното приложение при 

автоматизирано решаване на задачи от фундаменталните науки, да създаде 

трайни навици за водене на здравословен начин на живот.

4. Обучението по общообразователна подготовка природо-математически 

профил, физическо възпитание и спорт, музика и изобразително изкуство се 

осъществява в съответствие с учебните програми и е съобразена с профила на 

обучение и възрастта на учениците. Дейността е насочена към личностна и 

професионална конкурентност в условията на пазарна икономика, към 

перманентно обучение, квалификация и преквалификация, свързани с 

развитието на съвременните технологии.

5. В хода на обучението се прилагат съвременни подходи и техники на работа с 

учениците, мултимедийни продукти за обучение, стимулиращи тяхната мотивация 

за придобиване на знания и умения, повишаване концентрацията им по време на 

учебни занятия и даващи нов, по-интересен поглед към точните науки.

6. Да се работи по специално разработени училищни и индивидуални програми 
с ученици от малцинствен произход, ученици от социално слаби и непълни 

семейства, ученици в риск, ученици със здравословни проблеми, ученици със 

затруднения в обучението, ученици с изявени способности и таланти.

7. Проучване на възможностите, които дава МОН. за повишаване 
квалификацията на педагогическите кадри. Проучване на желанията и нагласите на 

членовете на МО за участие в различни форми на квалификация.
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8. Дейността се координира с Педагогическия съвет, Училищното 

настоятелство, общинските структури и структурите за гражданско образование.

ЧЛЕНОВЕ НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ

Анелия Георгиева 

Ани Андреева 

Димитър Данаилов 

Петя Едрева

Красимира Петкова

Велислава Чонова

Математика 

Математика, ИТ 

Математика, ИТ 

Физика и астрономия,

Химия и опазване на околната среда 

Биология и здравно образование, 

Химия и опазване на околната среда 

Химия и опазване на околната среда

Людмила Димитрова 

Деница Кръстева 
Явор Селимски 

Борислав Иванов 

Людмила Дончева

Физическо възпитание и спорт 

Физическо възпитание и спорт 
Физическо възпитание и спорт 
Музика

Изобразително изкуство
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ТЕМИ ЗА РАБОТА
през учебната 2022 -  2023 година

м. СЕПТЕМВРИ
Избор на председател и протоколчик на методичното обединение.
Разработване на тематичен план за работата на методичното обединение.
Обсъждане на "Нови изисквания за организиране на обучението през учебната 
2022/2023 г.
Провеждане на тестове за входно ниво. 

м. ОКТОМВРИ
Приемане на тематичен план за работата на методичното обединение.
Обсъждане на каталога с предложената специализирана литература.
Избор на литература, отговаряща на учебните програми по съответните предмети. 
Обезпеченост на училището за провеждане спортните дейности и участие в 
състезания, конкурси и изложби..

м. НОЕМВРИ
Анализ на резултатите от проведените тестове за входно ниво, препоръки за 
организиране на учебно-възпитателния процес.

м. ДЕКЕМВРИ
Подготовка и провеждане на училищни състезания по предметите от 
методическото направление.

м. ЯНУАРИ
Разработване на тестове в съответствие с формата на НВО. 

м. ФЕВРУАРИ

Работа в час на класа и с класните ръководители за по-добра дисциплина и условия 
на работа в учебните часове и мотивация на учениците.

м. МАРТ

Добри практики на преподавателите от МО в извънкласни форми на обучение. 

м. АПРИЛ
Съпоставка и анализ на начините на оценяване. 

м. МАЙ
Обсъждане и избор на учебници за учебната 2023-2024 година. 

м. ЮНИ
Провеждане на тестово -  изходно ниво.
Обсъждане и анализ на резултатите от НВО.
Обсъждане и анализ на резултатите от участия и класирания в различни състезания 
на различни нива.
Отчет за работата на методичното обединение през 2022-2023 учебна година. 
Обсъждане и разпределение на часовете за следващата учебна година.
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ПЛАН НА ЗАСЕДАНИЯТА НА МО

1. Избор на Ръководни органи на методичното обединение. Разработване на план 

за работата на методическото обединение.

Срок: 15.09.2022 г.

2. Приемане на план за работата на методическото обединение

Срок: 30.09.2022 г.

Отг. Председател МО

3. Обсъждане на новите изисквания за организиране на обучението през учебната 

2022/2023 г., промените в училищния правилник и прилагането на интерактивни 
методи, иновации и ИКТ в образователно-възпитателния процес.

Срок: 10.11.2022 г.

Отг. Преподавателите

4. Подготовка и провеждане на училищен кръг на състезания по предметите от 

методическото направление.
Провеждане на консултации с напреднали и изявени ученици, както и за 

ученици, нуждаещи се от наваксване на пропуснат учебен материал

Срок: м. декември

Отг.: Всички преподаватели

5. Дискусия на тема: "Подготовка на тестове в електронна среда“ и методи за 

проверка на способностите и физическата форма на учениците 

Разнообразяване на формите за проверка на знанията на учениците. 

Разработване на ресурси за обучение в електронна среда.

Срок: 23.01.2023 г.

Отг. Всички преподаватели

6. Дискусия на тема: "Мотивиране на учениците и приобщаването им към 

образователно-възпитателния процес”.

Разработване на интерактивни и on-lme тестове.

Срок: 25.02.2023 г.

Отг. Преподавателите, Ани Андреева
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7. Представяне на добри практики за осъществяване на междупредметни връзки в 

обучението.

Помощни средства в обучението по различните предмети.

Срок: 21.03.2023 г.

Отг. Преподавателите,

8. Споделяне на опит в прилагането на разнообразни форми за проверка и оценка 

на знанията на учениците в съответствие с ДОС. Споделяне на опит за обучение 

в електронна среда за успешна реализация на пазара на труда.

Дискусия на тема: „Ключовите компетентности като инструмент за личностно и 

социално развитие”.

Срок: 30.04.2023 г.

Отг. Преподавателите,

9. Обсъждане и избор на учебници за учебната 2023-2024 година. Необходими 
средства за осъществяване на спортните дейности.

Срок: 30.05.2023 г.

Отг. Всички учители

10. Обсъждане и анализ на резултатите от ИВО -  Представяне на обобщена 

информация. Обсъждане и анализ на резултатите и постиженията на учениците 

в различни спортни състезания, конкурси и изложби.

Отчет на дейността на МО.

Срок: 25.06.2023 г.

Отг. Председателя

Заседанията на МО ще се осъществяват в присъствена и електронна среда.

Планът е отворен за допълнения и промени, съгласно измененията в нормативните 
документи и стопанската среда.
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I. СЪСТАВ HA МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ

1. Председател -  Галя Николова
2. Членове: Емил Райков, Дарина Цанкова. Емилия Петрова. Галя Николова, Яна Василева, 
Даринка Петрова, Симона Димитрова, Любомир Макавеев, Людмила Дончева.

II. ТЕМИ ЗА КВАЛИФИКАЦИИ

1. На училищно ниво: Съгласуване с плана за квалификационна дейност на ДФСГ 

„Интелект“ за учебната 2022/2023г.

„Интерактивни методи“, „Работа със софтуер за създаване на тестове“, „Техники за групова 

работа“, „Иновативна класна стая“, „Форми за работа с талантливи деца“, „Иновативни 

методи и техники на преподаване“, „Творчески и практически задачи в обучението“.

2. На методическото обединение: Съгласуване с плана за квалификационна дейност на 

ДФСГ „Интелект“ за учебната 2022/2023г.

Интерактивни методи. Работа със софтуер за създаване на тестове. Техники за групова 

работа, Портфолио на учител, Иновативна класна стая. Форми за работа с талантливи деца, 

Иновативни методи и техники на преподаване, Творчески и практически задачи в 

обучението.

ДЕЙНОСТИ

1. Заседания на методическото обединение

№ Период на Теми/ въпроси за обсъждане/
---- 1-----------------

Представя Очакван резултат
провеждан

е

работа щ темата

___!___________
Заседание № 1

1 м.
Септември
2022г.

Разработване и представяне на 
материали по темите, вкл. в плана 
на заседанията на МО

Председате
л

Разпределяне на задачите и 
определяне на сроковете за 
изпълнение.

2

____

Приемане плана за работа на 
методическото обединение

Членове на 
МО

Разпределяне на задачите и 
определяне на сроковете за 
изпълнение.

3 Обсъждане на необходимите 
учебници за работа през годината.

Членове на 
МО

Разпределяне на задачите и 
определяне на сроковете за 
изпълнение.

4 Обсъждане на основите Членове на Разпределяне на задачите и
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направления за повишаване на 
качеството на преподаване.

МО определяне на сроковете за 
изпълнение.

5 Обсъждане на новите програми за 
12 клас по всички предмети.

Членове на 
МО

Разпределяне на задачите и 
определяне на сроковете за 
изпълнение.

Заседание № 2

1 м.
Октомври
2022г.

Обсъждане на основите 
направления за повишаване на 
качеството на преподаване.

Членове на 
МО

Повишаване на качеството 
на преподаване.

Заседание № 3

1 м.
Ноември
2022г.

Отбелязване на Деня на народните 
будители

Председате
л

Съгласуване на дейности.

2 Обсъждане на резултатите от ДЗИ 
за учебната 2021/2022г. Обсъждане 
на добри практики.

Галя
Николова

Постигане на много добра 
подготовка за ДЗИ.

Заседание № 4
1 м.

Декември
2022г.

Подготовка и провеждане на 
инициативи във връзка със 144 
години ог Освобождението на град 
Плевен.

Даринка
Петрова

Съгласуване на дейности.

______ 1
Заседание № 5

1 М. Януари 
2023г.

Подготовка за участие в Членове на Представяне на следващи 
общинските кръгове на олимпиада МО етапи, 
по съответните предмети.

Заседание № 6
1

___

м.
Февруари 
2023 г.

Анализ на резултатите от работата 
през първия учебен срок на МО

Членове на 
МО

Очертаване на проблеми и 
разрешаването им.

Заседание № 7
1 м. Март Мотивация на учениците. 

2023г.
Членове на 

МО
Набелязване на добри 
практики

Заседание № 8
1 м. Април 

2023г.
Интерактивни методи на обучение 
в часовете.

Членове на 
МО

Презентиране на 
постижения.

Заседание № 9
1 м. Май 

2023г.
Ключовите компетентности като 
инструмент за личностно и 
социално развитие.

Председате
л

Запознаване с ключовите 
компетентности.

Заседание № 10

1 м. Юни 
2023г.

Помощни средства в обучението по 
хуманитарни науки.

Членове на 
МО

Запознаване с 
използването на помощни 
средства.
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м. Юни 
2023г.

Разнообразие във формите на 
проверка на знанията на учениците.

Членове на 
МО

Заимстване на добри 
практики съгласно ДОС и 
използването им в 
перспектива.

Междупредметни връзки и 
споделяне на добри практики.

Членове на 
МО

Заимстване на добри 
практики.

2. Направления на работата в МО

2.1. Методическа работа

2.1.1. Дейности

№ Дейност Период на 
реализиране

Отговори
И К

Резултат

Повишаване на квалшрикацията на ПС
1 Разработване и 

представяне на 
материали по 
темите, вкл. в плана 
на заседанията на 
МО

м. Септември 
2022г

Членове 
на МО

Подобряване работата на 
МО

2 Приемане на Плана 
за работа на 
методическото 
обединение

м. Септември 
2022г

Членове 
на МО

Подобряване работата на 
МО

3 Обсъждане на 
необходимите 
учебници за работа 
през годината.

м. Септември 
2022г

Членове 
на МО

Ефективност на УП

|
4 Обсъждане на 

основите 
направления за 
повишаване на 
качеството на 
преподаване.

м. Септември 
2022г

Членове 
на МО

Повишаване качеството на 
преподаване

5 Определяне на 
участие в 
квалификационни 
курсове

м. Октомври 
2022г.

Членове 
на МО

Повишаване
квалификацията на 
членовете на МО

6 Повишаване на ПКС 
или придобиване на 
допълнителна 
професионална 
квалификация.

м. Януари 
2023г.

Членове 
на МО

Повишаване
квалификацията на 
членовете на МО

7 Анализ на 
резултатите от 
работата през

м. Февруари 
2023г.

Членове 
на МО

Подобряване работата на 
МО
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първия учебен срок 
на МО.

8 Участие в 
училищни, 
регионални и 
национални кръгове 
на състезания по 
икономика и 
счетоводство.

м. Февруари 
2023г. -  м. 

Юни 2023г.

Членове 
на МО

Стимулиране на интереса 
към предмета и 
задълбочаване на знанията

9 Разнообразие във 
формите на 
проверка на 
знанията на 
учениците.

м. Март 2023г. 
-  м. Юни 

2023г.

Членове 
на МО

Насърчаване на 
индивидуалните интереси 
и способности

10 Провеждане на 
обучение в МО във 
връзка с работата с 
родителите

м. Март 2023г. 
-  м. Юни 

2023г.

Членове 
на МО

Координация на страните 
в учебния процес

2.1.2. Теми за самообразование на ПС от МО

№

.

Учител Тема за
самообразование

Поредна година, 
за която работи по 
темата

Очакван 
резултат от 
работата по 
темата за 
самообразова 
ние

Краен срок 
за
представян 
е на 
резултата 
от работата 
по темата 
през
настоящата
година

Преподавател 
по ИТ

Провеждане на 
обучение в МО 
във връзка с 
приложението в 
ОВП на

• ИКТ
• Интеракти 

вни методи
• Актуализи 

ране на 
комп. 
умения

поредна Прилагане на 
интерактивни 
методи и 
актуализиране 
на комп. 
умения

м.
Февруари
2023г.

2.2. Организационна

№ Д ейност Период на Отговорник Резултат
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реализиране
1 Изработване на 

тематични 
разпределения, 
отговарящи на 
изискванията за 
съдържание и 
структура.

м. Септември 2022 Членове на МО Повишаване качеството на 
преподаване

2 Изготвяне на 
предложения до 
ръководството -  
заявки за 
различни 
материали, 
промени в 
документи на 
институцията.

постоянен Председател Повишаване качеството на 
преподаване

3 Разработване и 
предварителен 
контрол на 
материали за 
провеждане на 
различните 
видове писмени 
изпитвания

постоянен Членове на МО Заимстване на добри 
практики

4 Организация и 
провеждане на 
входящо/ 
изходно 
равнище

м. Септември 2022 
-  м. Юни 2023

Членове на МО Съставяне на графици за 
писмени изпитвания

5 Анализ на
проведени
писмени
изпитвания
(входящо,
изходящо,
текущи)

м. Септември 
2 0 2 2 -м. Юни 2023

Членове на МО Заимстване на добри 
практики.

6 Анализ на 
ефективността 
на използваните 
методи в ОВП

м. Септември 2022 
-  м. Юни 2023

Членове на МО Заимстване на добри 
практики

7 Анализ на 
ефективността 
на работа с 
учениците, 
срещащи 
затруднения при 
усвояването на 
УС

постоянен Членове на МО Заимстване на добри 
практики

8 Анализ на м. Март 2023 -  м. Председател Заимстване на добри
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резултатите от 
обучението на 
учениците по 
предметите от 
МО

Юни 2023 практики

Работа по м одернизацият а на работ нот о м яст о, сист емат изиране на наличнат а  
М ТБ, мет одически и дидакт ически мат ериали

1 Работа по 
поддържане или 
оборудване на 
кабинети/стаи

постоянен Членове на МО Повишаване качеството на 
преподаване

2 Създаване, 
попълване и 
систематизиран 
е на банка с 
електронни 
уроци,
презентации -  
по теми или 
направления

постоянен Членове на МО Всеки член на МО да 
представи материали по 
теми или направления

3 Създаване на 
интерактивни 
продукти 
/презентации за 
подобряване на 
работата с 
учениците

постоянен Членове на МО Заимстване на добри 
практики

4 Проучване, 
представяне и 

..приложение в 
работата на 
материали във 
връзка с 
подобряване на 
ОВП

постоянен Членове на МО Заимстване на добри 
практики

Работа с изявени ученици , както и с ученици, имащ и образователни затруднения

1 Подготовка за 
олимпиади и 
състезания на 
различно ниво и 
различен 
формат.

постоянен Членове на МО Стимулиране на 
учениците за участие в 
олимпиади и състезания 
на различно ниво

2 Подготовка на 
ученици за 
участие в

постоянен Членове на МО Успешно представяне на 
изпити и състезания
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конкурси
3 Работа с 

учениците, 
срещащи 
затруднения при 
усвояването

постоянен Членове на МО Подобряване на 
успеваемостта

Разнообразие 
във формите за 
проверка и 
оценка на 
знанията на 
учениците

постоянен Членове на МО Повишаване качеството на 
преподаване

Мотивация на 
учениците

постоянен Членове на МО Повишаване качеството на 
преподаване

Помощни 
средства в 
обучението

постоянен Членове на МО Повишаване качеството на 
преподаване

Обсъждане на 
ДЗИ

м. Март 2023 Членове на МО Повишаване качеството на 
преподаване

Интерактивни 
методи на 
обучение

м. Април 2023 Членове на МО Повишаване качеството на 
преподаване

Иновационни 
форми на 
обучение по 
отделни 
дисциплини

м. Април 2023 Членове на МО Повишаване качеството на 
преподаване

Ключовите 
компетентности 
като инструмент 
за личностно и 
социално 
развитие.

м. Май 2023 Членове на МО Повишаване качеството на 
преподаване

Споделяне на 
нови знания, 
получени от 
семинари, 
курсове и други 
форми на 
квалификация

постоянен Членове на МО Повишаване качеството на 
преподаване

Заместване на 
отсъстващи 
учители -  
трудности и 
подходи.

постоянен Членове на МО Повишаване качеството на 
преподаване

Анализ на 
резултатите от 
цялостната 
работа на МО 
хуманитарни

постоянен Членове на МО Повишаване качеството на 
преподаване
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науки.

2.3. График на дейностите

№ Дейност Период на 
реализиране

Отговорник Резултат

Български език и литература
1 Седмица на четенето 25-29.10.2022 Членове на МО Насърчаване на 

индивидуалните 
интереси и 
способности

2 Коледен концерт 02.11.2022-
21.12.2022

Членове на МО Насърчаване на 
индивидуалните 
интереси и 
способности

3 Вечер на интимната 
лирика

14.02.2023 Членове на МО Насърчаване на 
индивидуалните 
интереси и 
способности

4 Олимпиада по БЕЛ м. Март 2023 -  
м. Април 2023

Членове на МО Стимулиране на 
учениците за участие 
в олимпиади

5 Патронен празник на 
училището

11.05.2023 Членове на МО Насърчаване на 
индивидуалните 
интереси и 
способности

6 Изпращане на 
абитуриентите

11.05.2023 Членове на МО

______________________

Насърчаване на 
индивидуалните 
интереси и
способности

История и цивилизация
7 Ден на будителите 01.11.2023 Членове на МО Насърчаване на 

индивидуалните 
интереси и 
способности

8 19 Февруари -  
Обесването на Васил 
Левски

19.02.2023 Членове на МО Насърчаване на 
индивидуалните 
интереси и 
способности

9 14 Февруари -  Ден на 
влюбените

14.02.2023 Членове на МО Насърчаване на 
индивидуалните 
интереси и 
способности

10 02.06.2022г. -  Честване 
на 02 Юни -  Ден на 
Ботев

02.06.2023 Членове на МО Насърчаване на 
индивидуалните 
интереси и 
способности

География и икономика

9



11 Олимпиада по 
география

м. Март 2023 -  
м. Април 2023

Членове на МО Стимулиране на 
учениците за участие 
в олимпиади

12 22.04.2022г. -  „Денят 
на Земята“ -  
организиране на 
събития

22.04.2023г. Членове на МО Насърчаване на 
индивидуалните 
интереси и 
способности

13 10.06.2022г. -  
„Опазване на 
природната среда“ -  
организиране на 
събития

10.06.2023г. Членове на МО Насърчаване на 
индивидуалните 
интереси и 
способности

Председател катедра „Български език и литература“ -  Галя Христова 
Председател катедра „История и цивилизации“ -  Любомир Макавеев 
Председател катедра „География и икономика“ -  Юлия Георгиева 
Председател катедра “Философия“ - Людмила Дончева
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Теми за квалификации

1. на училищно ниво:
Иновативни методи и техники на преподаване
Работа с деца с различна степен на обучаемост
Работа с родители за повишаване на ефективността на ОВП
Форми на работа с талантливи деца
Агресия, управление и трансформация на конфликти в училище 
Работа в интеркултурна среда
Работа в условията на епидемиологична обстановка

2. на методическото обединение:
Техники за групова работа
Съчетаване на традиционни с нови методи на преподаване 
Работа в условията на епидемиологична обстановка

ДЕЙНОСТИ

1. Заседания на методическото обединение

№ Период на 
провеждане

—
Теми/въпроси за 
обсъждане/ работа

Представящ
темата

Очакван резултат

Заседание № 1

1 септември 2022 Организационни въпроси. 
Приемане на плана за 
работа на методическото 
обединение. Обсъждане на 
направления за повишаване 
на качеството на 
преподаване.

Председател Избор на направления 
за повишаване на 
качеството на 
преподаване. 
Разпределяне на 
задачите и определяне 
на срокове за 
изпълнение

Заседание № 2

Октомври 2022 Обсъждане на каталога с 
предложената 
специализирана 
литература, отговаряща на 
учебната програма

членове Избор на помагала

Заседание № 3

ноември 2022 Анализ на резултатите от входно ниво, 
препоръки за подобрение

___________

членове Насоки за 
повишаване на 
нивото и 
трайността на 
усвоените знания

Заседание № 4

декември 2022 Обсъждане на подготовка и организация за 
провеждане на коледни празненства

членове Подготовка за 
участие



Заседание № 5

януари 2023 Обсъждане на подготовка за подготовка за 
класна работа 1 и успешно приключване на 
първи срок

членове Насоки за 
повишаване на 
нивото и 
трайността на 
усвоените знания

Заседание № 6

февруари 2023 Анализ на резултатите от работата през 
първи учебен срок

членове Отчет на 
резултатите

Заседание № 7

март 2023 Мотивация на учениците членове Избор на техники 
и добри практики

Заседание № 8

април 2023 Анализ на начините на оценяване членове Критерии за 
оценка

Заседание № 9

май 2023 Ключови компетентности за личностно 
развитие

членове Запознаване с 
ключови 
компетентности 
и тяхната роля

Заседание № 10

юни 2023 Анализ на ефективността на различните 
форми на проверка на знания

членове Избор на 
критерии за 
проверка на 
знанията

2. Направления на работата в МО
2.1. Методическа работа

2.1.1. дейности

№ Дейност Период на 
реализиране

Отговорник Резултат

Повишаване на квалификацията на ПС
Разработване и представяне на 
материали по темите, вкл. в плана на 
заседанията на МО

• Приемане на плана за работа на 
МО

Целогодишен Всички членове на 
обединението

Работа по
новите
изисквания

Участие в общински, областни, 
национални, международни 
квалификации

Целогодишен Всички членове

Повишаване на ПКС или придобиване на 
допълнителна професионална 
квалификация

Целогодишен Всички членове

Обогатяване на библиотеката със 
специализирани материали

Целогодишен Всички членове



Участие в професионални конкурси, 
фестивали, конференции, уебинари на
училищно, областно, национално или 
международно равнище:

- Express publishing summit
- Cambridge day
- Oxford conference
- BETA conference 

Longman conference

постоянен Всички членове Запознаване 
с нови 
дейности

Провеждане на обучение в МО във 
връзка с приложението в ОВП на

• ИКТ
• Интерактивни методи
• Актуализиране на комп. умения

постоянен Председателят на 
МО

Прилагане 
принципите 
в дейностите

Провеждане на обучение в МО във 
връзка с работата с родители

постоянен Всички членове Срещи с 
родители

Обмен на опит
Представяне на информация от участие в 
квалификация
Работа с млади или новоназначени ПС от МО
Организация и провежда)1е на извънкласна и/ или извънинституцштална дейност
Организиране и провеждане на 
консултации

Септември - 
юли

Всички членове Участие в 
състезания

Отбелязване на Международния ден на 
езиците

26.09.2022

Отбелязване на Международния ден на 
преводача

30.09.2022

Коледа по света 20.12.2022
Великден по света 07.04.2023

2.1.2. теми за самообразование на ПС от МО

№ Учител Тема за
самообразование

i 1оредна 1'О ДИ па, 

за която работи по 
темата

Очакван резулгаг 
от работата по 
темата за 
самообразование

ГТг---------------xvpacH срок 
за
представян 
е на
резултата

Преподавател по 
чужд език

Актуализиране на 
комп. умения 
Интерактивни 
методи 
Методи за 
оценяване 
Запознаване с най- 
новите тенденции в 
методиката на 
преподаването на 
ЧЕ

поредна Прилагане на 
уменията

Юни 2023



2.2. Организационна

№ Дейност Период на 
реализиране

Отговорник Резултат

Обсъждане на нормативните 
документи, свързани с ОВП по 
предметите от МО. Проучване на 
изменения в нормативни актове. 
Актуализиране на разработени 
материали.

Септември 2022 Председателят на 
МО

Работа в 
съответств 
ие с ОВП

Обмяна на опит и информация по 
текущи въпроси

целогодишен Всички членове

Участие в проекти на МОН и Erasmus+ целогодишен Участие в 
мобилност 
и и
обучения в 
чужбина

Изготвяне на предложения до 
ръководството -  заявки за различни 
материали, промени в документи в 
институцията.

целогодишен Председателят на 
МО

Разработване на материали за 
провеждане на различните видове 
писмени изпитвания

целогодишен Всички членове 
на МО

Работа с
материалит
е

Организация и провеждане на входно 
ниво

Септември 2022 Всички членове 
на МО

Проверка и
оценяване
на
входните
нива

—

Анализ на проведени писмени 
изпитвания (входно, изходно, текущи)

постоянен Всички членове оценяване

Анализ на ефективността на 
използваните методи в ОВП

постоянен Председателят на 
МО . .

Работа в 
екип

Обсъждане на основни направления за 
повишаване на качеството на 
преподаване

Постоянен Всички членове 
на МО

. .

Разнообразие във формите на проверка 
на знанията на учениците

Постоянен Всички членове 
на МО

Иновационни форми на обучение Постоянен Всички членове 
на МО

Анализ на ефективността на работа с 
учениците, срещащи затруднения при 
усвояването на УС

постоянен Всички членове 
на МО

Постигане 
на по- 
високи 
резултати

Анализ на резултатите от обучението на 
учениците по предметите от МО

Юни 2023
___________ ._____

Председател на 
МО

Доклад за 
успеха

Работа по модернизацията на работното място, систематизиране на наличната МТБ, 
методически и дидактически материали
Работа по поддържане или оборудване 
на кабинети/стаи
Създаване на материали за подобряване 
работата с учениците

...  -............. ....................... .
постоянен ! Всички членове



—

Проучване, представяне и приложение 
в работата на материали във връзка с 
подобряване на ОВП

постоянен Всички членове
........... ....  |

Работа с
материалит
е

Работа с изявени ученици, както и с ученици, имащи образователни затруднения
Подготовка за олимпиади и състезания 
на различно ниво и различен формат 
(вкл. онлайн):

постоянен Всички членове

Олимпиада по АЕ Януари 2023 Главни учители
1 ■

Разяснителна дейност във връзка с 
изпитите за получаване на сертификати 
и изпити

постоянен Всички членове
-

Работа с учениците, срещащи 
затруднения при усвояването на нови 
знания

постоянен Всички членове Повишаван 
е нивото на 
познания



Състав на методическото обединение

1. председател -  Елка Симеонова 
2 .членове 
-Таня Лалкова
- Глория Миховска
- Мария Николова
- Марина Еленкова
- Анелия Първанова
- Севинч Алиева


