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УТВЪРЖДАВАМ: 

КАРОЛИНА ХРИСТОВА–МАРКОВА 

ДИРЕКТОР НА ПГТЛП – ПОПОВО 

 

Заповед № 67 от 15.09.2022 г. 

 

 

 

ПЛАН 
 ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ  

ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА, УЧЕБНА 2022/2023 г. 

 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ: 

 

1. Утвърждаване престижа и доброто име на ПГТЛП. 

2. Утвърждаване на методическото обединение по общообразователна подготовка 

като център за вътрешноинституционална квалификационна дейност.  

3. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и 

създаване на мотивация за самоусъвършенстване на педагогическите 

специалисти. 

4. Удовлетворяване на професионалните интереси на педагогическия специалист в 

съответствие с професионалния профил на заеманата длъжност и осигуряване на 

възможност за планиране на личностното и професионалното му израстване и 

кариерното му развитие. 

5. Реализиране на политиката на ПГТЛП за осигуряване на напредък и 

подобряване на образователните резултати на учениците, за тяхната подкрепа и 

консултиране. 

6. Създаване на условия за превръщане на ПГТЛП в среда за изява чрез 

разгръщане на творчеството и иновациите и за обмяната на добри практики. 

7. Повишаване привлекателността на учителската професия и социалния статус на 

педагогическия специалист. 

 

 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:  

 

1. Да се разработи система за квалификационна дейност в ПГТЛП, чийто план е 

неразделна част от годишния план на ПГТЛП. 

2. Да се стимулират учителите към самоподготовка и усъвършенстване, към 

активно преподаване и обучение чрез обмяна на педагогически опит. 
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3. Да се създадат условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност 

при постигане на успехи или трудности. 

4. Създаване на условия за стриктно спазване на държавните образователни 

стандарти. 

5. Оптимизиране на педагогическата дейност чрез обмяна на добри практики в 

методическите обединения. 

6. Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното 

съдържание по предмети и постигане на добри резултати от ДЗИ и НВО в X 

клас. 

7. Да се работи за създаване на трайни мотиви за учебна дейност у учениците чрез 

разнообразни форми за проверка и оценка на знанията, в съответствие с новите 

образователни изисквания и утвърдените европейски практики. 

8. Да се усъвършенства организацията и методиката на преподаване и да се 

стимулират професионалните изяви на учителите. 

 

 

ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ:  

 

№ ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ СРОК 

 

ОТГОВОРНИЦИ 

 

1 

Изготвяне план за работа на методическото 

обединение по общообразователна 

подготовка. 

13.09.2022 г. 
Антоанета 

Людмилова 

2 

Изготвяне на тематични работни планове. 

Обсъждане на учебните програми и учебните 

планове, техните особености и изисквания. 

14.09.2022 г. 
Учители по ОП 

Директор 

3 
Развиване на умения на 21 век чрез STEAM 

проектно – базирано обучение. 

Септември 

2022 г. 

Директор 

инж. П. Начева 

4 

Обсъждане на резултатите от проведеното 

входно ниво. Мерки за подобряване знанията 

на учениците и намаляване броя на 

изоставащите. 

 

Октомври 

2022 г. 

Учители по ОП 

Директор 

5 Приемане план за подготовка на зрелостни-

ците за ДЗИ с разписани мерки за подобрява-

не на резултатите, учебна 2022/2023 г. 

Октомври 

2022 г. 

Учители по ОП 

Антоанета 

Людмилова 

6 

Установяване нивото на усвояване на 

компетентности от учениците и предложения 

за съвместни мерки между учителите, с цел 

подобряване на образователните резултати. 

 

Ноември 

2022 г. 

Учители по ОП 

Антоанета 

Людмилова 

7 

Открит иновативен урок – добра практика: 

„Непознатият Дебелянов“, проведен с 

ученици от XII „а“ клас. 

Учебна 

2022/2023 г. 

Г. Ахмедова 

Директор 
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№ ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ СРОК 

 

ОТГОВОРНИЦИ 

 

8 

Подготовка и успешно организиране и 

провеждане на олимпиади, участие в 

различни състезания и конкурси. 

Януари-

Февруари 

2023 г. 

Учители по ОП 

9 
Център за дигитални създатели ETech&Art. 

Представяне на проекти и учебни ресурси. 

Учебна 

2022/2023 г. 

Директор 

ЗДУПД 

10 

Обсъждане на резултатите от учебно – 

възпитателния процес през първи учебен срок 

и набелязване на мерки за подобряване на 

резултатите на учениците. 

 

Февруари 

2023 г. 

Учители по ОП 

Антоанета 

Людмилова 

11 

Обсъждане на резултатите от пробните 

матури и набелязване на мерки за 

подобряването им. 

Март 

2023 г. 

Учители по ОП 

Антоанета 

Людмилова 

12 
Работа с всички ученици за  разгръщане на 

творческия им потенциал. 
Постоянен 

Учители по ОП 

Антоанета 

Людмилова 

13 

Обсъждане на резултатите от учебно – 

възпитателния процес в края на годината. 

Анализ на работата на педагогическите 

специалисти по предмети. 

 

Юли 2023 г. 

 

Учители по ОП 

Антоанета 

Людмилова 

 

 

 

СЪСТАВ НА МЕТОДИЧЕСДКОТО ОБЕДИНЕНИЕ: 

 

Председател: Антоанета Петкова Людмилова, старши учител по английски език. 

Членове:  

1. Каролина Димова Христова–Маркова, директор на ПГТЛП. 

2. Гюлхан Ефраимова Ахмедова, старши учител по български език и литература и 

английски език. 

3. Нели Асенова Йорданова, старши учител по руски език и български език и 

литература. 

4. Анна Йорданова Цонева, старши учител по български език и литература и руски 

език. 

5. Виктория Димитрова Станева, учител по математика. 

6. Димитринка Кънева Великова, старши учител по биология и здравно образование и 

химия и опазване на околната среда. 

7. Ана Димитрова Дечева, учител по физика и астрономия и химия и опазване на 

околната среда. 

8. Бойко Пенев Михайлов, старши учител по история и цивилизации и география и 

икономика. 

9. Александър Русев Русев, старши учител по философски цикъл и география и 

икономика. 
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10. Ивайло Миленов Алексиев, старши учител по физическо възпитание и спорт и 

музика.  

11. Айхан Османов Юсеинов, учител по физическо възпитание и спорт и изобразително 

изкуство.  

12. инж. Пенка Христова Колчевска–Михайлова, ресурсен учител 

 

 

Настоящият план е приет на заседание на педагогически съвет с Протокол № 1 от 

15.09.2022 г. Утвърден е със Заповед № 67 от 15.09.2022 г. на директора на ПГТЛП. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на МО по 

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА:     

/Антоанета Людмилова/                                                                       
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