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План за дейността на методическото обединение на педагогическите специалисти в начален етап 

за учебна 2022 /2023 година 
 

 

I. Състав на методическото обединение 

1. председател: Татяна Цветкова 

2. членове:  

Йоланда Венкова 

Оля Нетова 

Димитър Трифонов 

Добринка Здравкова 

Нели Рангелява 

Иванка Георгиева 

Нели Иванова 

Полина Иванова 

Христофор Цонков 

Лидия Лакова 

 

II. Теми за квалификации 

 

1. На училищно ниво: 

1. Коучингът в училище – за кого и как 
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2. На методическото обединение: 

1.  Приобщаване в образованието и работа в мултикултурна среда. 

2.  Интердисциплинарно обучение 

 

 

ДЕЙНОСТИ 

 

1. Заседания на методическото обединение 

 

№ Период на провеждане Теми /въпроси за обсъждане/ работа Представящ темата Очакван резултат  

 

Заседание № 1 

1. Септември Изработване и приемане на плана на МОНУ Председател МОНУ Приемане на плана 

2.  Избор на тема за квалификация ПС Усъвършенстване на 

проф.умения 

3.  Изработване на тематични разпределения ПС Усъвършенстване на 

проф.умения 

4.  Разглеждане на промени в документи и инструкции ПС Усъвършенстване на 

проф.умения 

5.  Организиране и провеждане на входящи тестове ПС Повишаване качеството на 

ОВП 

Заседание № 2 

1. Октомври Методите на интердисциплинарно обучение Д. Здравкова Повишаване качеството на 

ОВП 

2.  Анализ на резултатите от проведените входящи 

равнища 

ПС Повишаване качеството на 

ОВП 

3.  Обсъждане на нормативни документи, свързани с 

ОВП по предмети 

Н. Иванова Усъвършенстване на 

проф.умения 

 

 



Заседание № 3 

1. Ноември Използването на интерактивни методи в обучението 

по Компютърно моделиране 

Д. Трифонов, Д. Здравкова, 

Т. Цветкова  

Усъвършенстване на 

проф.умения 

2.  Дислекция. Ранно откриване и причини. Л. Лакова Преодоляване на 

затрудненията в ОВП 

3.  Компютърното моделиране в четвърти клас – открит 

урок и дискуция 

Д. Трифонов Обмен на методи, похвати 

и идеи на работа 

Заседание № 4 

1. Декември Ефективност при работата с родители Н. Иванова Приобщаване на родители 

2.  Педагогическо взаимодействие между родители, 

психолог, педагогически съветник 

Н. Рангелова Приобщаване на родители 

3.  Класната стая – условие за ефективност в 

образователната среда 

 

Ив. Георгиева Повишаване качеството на 

ОВП 

4.  Открит урок по БЕЛ 2 б кл. . с последваща го 

дискусия 

П. Иванова Обмен на методи, похвати 

и идеи на работа 

Заседание № 5 

1. Февруари Анализ на ефективността на работа с ученици, 

срещащи затруднение в Учебно-възпитателния процес 

Председател МО Подобряване на 

ефективността УВП 

2.  Трудности и начини за справяне при обучение на деца 

от „трудни семейства“ 

Т. Цветкова Подобряване на УВП 

3.  Открит урок по четене в 3 б клас. с последваща го 

дискусия 

Оля Нетова Обмен на методи, похвати 

и идеи на работа 

Заседание № 6 

1. Март Наставничество в обучението П. Иванова Споделяне на методически 

и практически опит 

2.  Открити уроци с последващи ги дискусии в първите Й.Венкова Обмен на методи, похвати 



класове: 

Й. Венкова – Математика 

Оля Нетова – Четене 

Т.Цветкова – Български език 

Т. Цветкова 

О. Нетова 

и идеи на работа 

Заседание № 7 

1. Април Приемственост между 4 / 5 клас в областта на 

математиката и природните науки. 

Открити уроци по БЕЛ и ЧП 

А. Цветанова и Д. 

Станчева 

Приемственост между 

етапите 

2.  Представяне на информация от участие в 

квалификационни курсове и ПКС 

Колеги, участвали в 

обучения 

Споделяне на добри 

практики 

3.  Открит урок по Математика 1 б кл. с последваща го 

дискусия 

Ив. Георгиева Обмен на методи, похвати 

и идеи на работа 

Заседание № 8 

1. Май Анализ на резултатите от работата с надарени 

ученици и ученици с обучителни затруднения 

Ръководители на групи Подобряване на 

ефективността ОВП 

2.  Ефективността на ученето. Проектно обучение Й Венкова Подобряване на 

ефективността ОВП 

Заседание № 9 

1. Юни Анализ на резултатите от обучението на учениците по 

предмети  

ПС Набелязване на мерки за 

повишаване на качеството 

на ОВП 

2.  Анализ на резултатите от обучението на ученици с 

обучителни затруднения 

ПС Набелязване на мерки за 

повишаване на качеството 

на ОВП 

 

 

2. Направления на работата в МО 

№ 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 

 Изработване и попълване на индивидуална карта за 

квалификация през учебната година и изготвяне на 

обобщена информация за участието в 

квалификационни форми 

През учебната година ПС Изработени 

индивидуални карти за 

квалификация 

 Повишаване на ПКС или придобиване на допълнителна 

професионална квалификация 

2022 – 2023г. Оля Нетова 

Добринка 

Цдравкова 

Повишаване на 

професионална 

квалификация 

     

 Участие в професионални конкурси, фестивали, 

конференции на училищно, областно, национално или 

международно равнище 

- Старопланински събор „Балкан Фолк“ Велико Търново  

м. Май 2023 г. Хр. Цонков Публична изява 

 Провеждане на обучение в МО във връзка с приложението 

в ОВП на 

 Интерактивни методи и техники за групова работа в 

обучението… (дейностния подход) 

 Актуализиране на компютърни умения  и работа с 

електронни ресурси в електронна среда 

М. Октомври 2022г. 

 

 

М. Ноември 2022 г. 

 

М. Март 2023г. 

Д. Здравкова 

 

 

Д. Трифонов; Т. 

Цветкова 

П. Иванова 

Подобряване на 

ефективността ОВП 

 Провеждане на обучение в МО във връзка с работата с 

родителите 

   Приобщеният родител, ключ към положителните 

взаимоотношения 

М. Декември Н. Рангелова; Н 

Иванова 

Приобщаване на 

родителите към ОВП

  

 Приемственост между начален и прогимназиален етап. 

Изнасяне на уроци в 4 клас от преподаватели в 

прогимназиален етап по БЕЛ, Математика и Човекът и 

природата 

М. Май А. Цветанова 

В. Петрова 

Д. Станчева 

Приемственост между 

начален и 

прогимназиален етап. 

 

 Обмен на опит 

 Провеждане на открити уроци 

1. Компютърно моделиране 4 а клас 

2. БЕЛ 1 а кл. 

3. Четене във 4 б клас 

4. Математика 

 

Ноември 

Декември 

Февруари 

Март 

 

Д Трифонов 

Н. Рангелова 

Д. Здравкова 

Й. Венкова  

Обмяна на идеи, методи и 

похвати на работа 



5. Четене 

6. Български език 

7. Математика 1 б кл. 

 

март 

април 

Април 

Оля Нетова  

Т. Цветкова  

Ив. Георгиева 

 Представяне на информация от участие в квалификация През цялата година ПС За Информация 

 Работа с млади или новоназначени ПС от МО 

 Придобиване на умения и професионално израстване на 

млади, новоназначени педагагически кадри  

През цялата година П. Иванова Споделяне на 

методически опит 

 Организация и провеждане на извънкласна и/ или извънинституционална дейност 

 Организиране и провеждане на състезание по мини 

волейбол 

Април 2022 ПС Публична изява 

 Организиране и провеждане на екскурзии Юни ПС Обогатяване на знанията 

за родината 

 

  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. Йоланда Венкова Партньорство 

ивзаимодействие с 

родителите 

2 Подобряване на ОПВ м. Май 2023 г. 

2. Оля Нетова Партньорство 

ивзаимодействие с 

родителите 

2 Подобряване на ОПВ м. Май 2023 г. 

3. Татяна Цветкова Партньорство 

ивзаимодействие с 

родителите 

2 Подобряване на ОПВ м. Май 2023 г. 

4. Полина Иванова Диагностика на 

резултатите от 

обучението на учениците 

от начален етап. 

1 Подобряване на ОПВ м.Април 2023 г. 

5. Нели Иванова Диагностика на 1 Подобряване на ОПВ м.Април 2023 г. 



резултатите от 

обучението на учениците 

от начален етап 

6. Нели Рангелова Съвременни методи за 

оценяване на знанията, 

уменията и учебните 

резултати на учениците. 

1 Подобряване на ОПВ м. Март 2023 г. 

7. Иванка Георгиева Съвременни методи за 

оценяване на знанията, 

уменията и учебните 

резултати на учениците 

1 Подобряване на ОПВ м. Март 2023 г. 

8. Добринка Здравкова Приемстветост 4-5 клас 2 Плавно преминаванекъм 

следващата 

образователна степен 

м. Юни 2023 г. 

9. Димитър Трифонов Приемственост 4-5 клас 2 Плавно преминаванекъм 

следващата 

образователна степен 

м. Юни 2023 г. 

 

 2.2. Организационна  

 

№ Дейност Период на реализиране Отговорник Резултат 

 Изготвяне на предложения  до ръководството – заявки за 

различни материали, промени в документи в институцията. 

Септември 2022г. ПС Обогатяване на 

материалната база 

     

 Изработване на тематични разпределения, отговарящи на 

изискванията за съдържание и структура 

Септември 2022г. ПС Повишаване качеството 

на ОВП 

 Разработване и предварителен контрол на материали за 

провеждане на различните видове писмени изпитвания 

През цялата година ПС Повишаване качеството 

на ОВП 

 Организация и провеждане на входящо/ изходно равнище Септември 2022 г. 

Юни 2023 г. 

ПС Повишаване качеството 

на ОВП 

 Анализ на проведени писмени изпитвания (входящо, 

изходящо, текущи) 

През учебната година ПС Повишаване качеството 

на ОВП 

 Анализ на ефективността на използваните методи в ОВП Юни 2023 г. ПС Усъвършенстване на 

педагогически умения 



 Анализ на ефективността на работа с учениците, срещащи 

затруднения при усвояването на УС 

Февруари 2023 г. / Юни 

2023 г. 

ПС Повишаване качеството 

на ОВП 

 Анализ на резултатите от обучението на учениците по 

предметите от МО 

Юни 2023 г. ПС Повишаване качеството 

на ОВП 

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

 Работа по поддържане или оборудване  на кабинети/ стаи  През учебната година ПС Подобряване и 

поддържане на МТБ 

 Създаване, попълване и систематизиране на банка с 

електронни уроци, презентации – по теми или направления 

През учебната година ПС Всеки член на МО да 

представи материали…. 

 Създаване и допълване на банка с материали за 

диагностициране (вкл. проверка и оценка) на учениците/ 

децата 

През учебната година ПС Всеки член на МО да 

представи материали 

 Създаване на интерактивни продукти (презентации и др.) 

за подобряване работата с учениците/ децата  

През учебната година ПС Всеки член на МО да 

представилични 

интерактивни продукти 

 Проучване, представяне и приложение в работата на 

материали във връзка с подобряване на ОВП 

През учебната година ПС Всеки член на МО да 

представи 

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

 Подготовка за олимпиади и състезания на различно ниво и 

различен формат (вкл. онлайн) 

„Европейско кенгуру“. 

„Занимателна математика“ 

„Коледно математическо състезание“ 

„Великденско математическо състезание“ 

 

През учебната година ПС Работа с изявени ученици 

 Работа с учениците, срещащи затруднения при усвояването 

 Групи обучителни затруднения  

През учебната година П. Иванова 

Н. Иванова 

Т. Цветкова 

О. Нетова 

Й. Венкова 

Подпомагане на 

учениците срещащи 

затруднетие при усвояване 

на учебния материал 

 

 

Председател: Татяна Цветкова 

 


