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УТВЪРЖДАВАМ: 

КАРОЛИНА ХРИСТОВА–МАРКОВА 

ДИРЕКТОР НА ПГТЛП – ПОПОВО 

 

Заповед № 68 от 15.09.2022 г. 

 

 

ПЛАН 
 ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ  

ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА, УЧЕБНА 2022/2023 г. 

 

 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ: 

 

1. Утвърждаване престижа и доброто име на ПГТЛП. 

2. Утвърждаване на методическото обединение по професионална 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. Създаване на условия за съвременно обучение и подготовка на 

технически кадри, съобразно изискванията за усъвършенстване на ПОО. 

6. Формиране на умения за търсене на реална връзка на знанията с практическата 

им приложимост.  

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

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

8. 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. 
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2. Да се стимулират учителите към самоподготовка и усъвършенстване, към 

активно преподаване и обучение чрез обмяна на педагогически опит. 

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 държавните изпити 

за придобиване на степен на професионална квалификация. 

7. Постигане на добри резултати в подготовката на учениците по общо 

технически, специални предмети, учебна и производствена практика, чрез 

прилагане на иновативни форми и методи за обучение.  

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

стимулират професионалните изяви на учителите. 

9. Оказване на методическа помощ на учителите по професионална подготовка с 

малък педагогически стаж. 

 

 

ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ:  

 

№ ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ СРОК 

 

ОТГОВОРНИЦИ 

 

1 
Изготвяне план за работа на методическото 

обединение по професионална подготовка. 
13.09.2022 г. 

инж. Десислава 

Игнатова 

2 

Изготвяне на тематични работни планове. 

Обсъждане на учебните програми и 

учебниците, учебните планове, учебните 

програми по РПП, техните особености и 

изисквания. 

14.09.2022 г. 
Учители по ПП 

ЗДУПД 

3 
Развиване на умения на 21 век чрез STEAM 

проектно – базирано обучение. 

Септември 

2022 г. 

Директор 

инж. П. Начева 

4 

Изготвяне на теми за индивидуалните задания 

за ДИППК чрез защита на дипломен проект 

по всички професии/специалности. 

Октомври 

2022 г. 

Учители по ПП 

инж. Десислава 

Игнатова 

5 

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 ПП 

ЗДУПД 

6 
Създаване на собствен проект от ученици, 

професия „Приложен програмист“, XII „а“ кл. 

Учебна  

 2022/2023 г. 

ЗДУПД 

инж. Хр. Иванов 

mailto:pgtlp@pgtlp-popovo.info


ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ 

                ПО ТЕХНИКА И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГР. ПОПОВО 

     ул. „Аспарух“ № 1   тел.: 0879956305, 0878596326 

                                                      e-mail: pgtlp@pgtlp-popovo.info 

                                      www.pgtlp-popovo.info 

 

3 

 

№ ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ СРОК 

 

ОТГОВОРНИЦИ 

 

7 
Център за дигитални създатели ETech&Art. 

Представяне на проекти и учебни ресурси. 

Учебна  

 2022/2023 г. 

Директор 

ЗДУПД 

8 
Участие в олимпиади, състезания и конкурси 

по професии. 

Февруари – 

март  

2023 г. 

Учители по ПП 

ЗДУПД 

9 
Подготовка и провеждане на „Дни на 

отворените врати“. 
Март 2023 г. 

Учители по ПП 

инж. Десислава 

Игнатова 

10 

Обсъждане на проведените консултации по 

отношение разработване на дипломен проект 

за ДИППК 

Март 2023 г. 

Учители по ПП 

инж. Десислава 

Игнатова 

11 Работа по национални и европейски проекти. 
Учебна  

 2022/2023 г. 

Учители по ПП 

инж. Десислава 

Игнатова 

12 

Обсъждане на резултатите от учебно – 

възпитателния процес в края на годината. 

Анализ на работата на педагогическите 

специалисти по предмети. 

 

Юли 2022 г. 

 

Учители по ПП 

инж. Десислава 

Игнатова 

 

СЪСТАВ НА МЕТОДИЧЕСДКОТО ОБЕДИНЕНИЕ: 

 

Председател: инж. Десислава Иванова Игнатова, старши учител, теоретично обучение. 

Членове:  

1. инж. Полина Димитрова Начева, заместник – директор по УПД. 

2. инж. Християн Николов Иванов, старши учител, практическо обучение. 

3. инж. Пламен Йорданов Петков, учител, теоретично обучение. 

4. инж. Мартин Ивайлов Николов, учител, практическо обучение. 

5. Татяна Христова Николова, старши учител, теоретично обучение. 

6. Никола Християнов Николов, учител, теоретично обучение. 

7. Димитринка Стойкова Тодорова, учител методик. 

8. Веска Атанасова Василева – старши учител, практическо обучение. 

9. инж. Боряна Петрова Иванова, старши учител, теоретично обучение. 

10. инж. Даниела Стефанова Николова, старши учител, практическо обучение. 

11. инж. Първолета Ценкова Дамянова, учител, практическо обучение. 

12. Маргарит Савов Попов – учител, практическо обучение. 

  

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

15.09.2022 г. Утвърден е със Заповед № 68 от 15.09.2022 г. на директора на ПГТЛП. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на МО по 

ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА:     

/инж. Десислава Игнатова/                                                                       

mailto:pgtlp@pgtlp-popovo.info

