
 



2. м.октомври Самоподготовката-организационна форма за работа в 

ЦДО 

А.Петрова  

3. м.януари Как да приобщим учениците със СОП и да спомогнем 

за преодоляване на предразсъдъците към тях, от 

страна на останалите ученици 

Й.Йоткова  

4. м.март Педагогически подходи за работа в мултикултурна 

образователна среда 

Б.Георгиева  

5. м.май Отчитане дейността на ЦДО М.Йорданова  

 

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 

1.Самоподготовката-организационна форма за работа в 

ЦДО… 

 2.Как да приобщим учениците със СОП и да спомогнем за 

преодоляване на предразсъдъците към тях, от страна на 

останалите ученици 

3.Педагогически подходи за работа в мултикултурна 

образователна среда  

 

 

м.октомври 

 

м.януари  

 

 

м.март 

 

 

А.Петрова 

 

Й.Йоткова 

 

 

Пл.Александрова 

 

 Участие в общински, областни, национални, 

международни квалификации 

- изписват се предварително, когато има информация 

 

През цялата година Предс. на МО  

 Повишаване на ПКС или придобиване на допълнителна 

професионална квалификация 

Й. Йоткова – 3-ПКС, Б. Георгиева-5 ПКС, М. Йорданова-„ 

ПКС, С. Цеков-5 ПКС, П. Александрова-5 ПКС,  

октомври ПС  

 Участие в професионални конкурси, фестивали, 

конференции на училищно, областно, национално или 

международно равнище 

   



- изписват се предварително, когато има информация  

 Провеждане на обучение в МО във връзка с приложението 

в ОВП на 

 

 Интерактивни методи-работна среща 

 

 

 

 

м.октомври 

 

 

 

В.Вълкова 

 

 Провеждане на методическа сбирка в МО във връзка с 

работата с родителите-тема:     Интеркултурно 

взаимодействие 

м.ноември Н.Богданова   

 Приемственост между начален и прогимназиален етап.    

 Посещение на родителска среща с цел запознаване на 

бъдещият възпитател в 5 клас с учениците от 4 класове и 

родителите им. 

май Оля Нетова  

     

 Обмен на опит 

 Провеждане на открити уроци 

- изписват се за всеки ПС от МО 

- Й.Йоткова – 4а ЦДО 

 

март 

 

Й. Йоткова 

 

 Представяне на информация от участие в квалификация През цялата година Пред. на МО  

     

 Организация и провеждане на извънкласна и/ или извънинституционална дейност 

 Изготвяне табло за деня на будителите м.октомври М.Йорданова  

 Организиране на коледно тържество м.декември Учители ЦДО  

 Изработване на табло за Васил Левски м.февруари М.Йорданова  

 Изработване на мартеници м.февруари Учители ЦДО  

 Рисунка на асфалт м.май Пл.Александрова  

     

 

 

  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 

самообразование 

Краен срок за 

представяне на резултата 

от работата по темата 

през настоящата година 



1. В.Вълкова Методи и форми за 

успешна мотивация на 

учениците 

1  31.05.2018 

 

 

2. Н.Богданова Методи и форми за 

успешна мотивация на 

учениците 

2  31.05.2018 

3. К.Трифонова Формиране и развитие на 

социални умения и 

стилове на поведение у 

учениците 

2  31.05.2018 

4. Й.Дамянова Формиране и развитие на 

социални умения и 

стилове на поведение у 

учениците 

2  31.05.2018 

5. М.Райкова Формиране и развитие на 

социални умения и 

стилове на поведение у 

учениците 

2  31.05.2018 

6. Й.Йоткова Разпознаване на 

дислексия и 

дисграфия.Методи и 

форми на обучение при 

деца с дислексия и 

дисграфия 

2  31.05.2018 

7. В.Петкова Разпознаване дислексия и 

дисграфия.Методи и 

форми на обучение при 

деца с дислексия и 

дисграфия 

2  31.05.2018 

8. Б.Георгиева Разпознаване дислексия и 

дисграфия.Методи и 

форми на обучение при 

деца с дислексия и 

дисграфия 

2  31.05.2018 



9. С.Цеков Начини за стимулиране 

творческата активност на 

учениците 

2  31.05.2018 

10. А.Петрова Начини за стимулиране 

творческата активност на 

учениците 

2  31.05.2018 

11. Пл.Александрова Интерактивни методи и 

техники за групова 

работа в обучението по 

ОНГОР 

2  31.05.2018 

12. М.Йорданова Интерактивни методи и 

техники за групова 

работа в обучението по 

ОНГОР 

2  31.05.2018 

 

 2.2. Организационна  

 

№ Дейност Период на реализиране Отговорник Резултат 

 Изготвяне на предложения  до ръководството – заявки за 

различни материали, промени в документи в институцията. 

м.октомври Б.Георгиева  

     

 Изработване на тематични разпределения, отговарящи на 

изискванията за съдържание и структура 

м.септември Учители ЦДО  

 Организация и провеждане на входящо/ изходно равнище В началото и края на 

годината 

ПС  

 Анализ на проведени писмени изпитвания (входящо, 

изходящо, текущи) 

В началото и края на 

годината 

Предс. На МО  

 Анализ на ефективността на използваните методи в ОВП май Пред. на МО  

 Контрол и анализ за провеждането на практическата част 

от УП 

   

 Анализ на ефективността на работа с учениците, срещащи 

затруднения при усвояването на УС 

м.януари 

м.май 

Учители ЦДО  

     

 Работа по модернизацията  на работното място, систематизиране на наличната МТБ, методически и дидактически материали 

 Работа по поддържане или оборудване  на кабинети/ стаи  През цялата година ПС  

 Създаване на интерактивни продукти (презентации и др.) м.май Учители ЦДО  



за подобряване работата с учениците/ децата  

 Проучване, представяне и приложение в работата на 

материали във връзка с подобряване на ОВП 

През цялата година ПС  

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

 Работа с учениците, срещащи затруднения при усвояването  м.септември-м.май Учители ЦДО  

     

 

 

 

 

 

 

 

 


