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І.Цел:
1.Създаване на условия за съвременно обучение
2. Изграждане у учениците на стратегия за ефективно учене и повишаване качеството на учебно-възпитателната
работа.
3.Формиране на умения за търсене на реална връзка на знанията с практическата им приложимост.
ІІ.Основни задачи:
1.Постигане на добри резултати в подготовката на учениците чрез прилагане на иновативни форми и методи за
обучение.
2.Взаимодействие между учителите, преподаващи чужд език за постигане необходимите професионални
компетенции на учениците и покриване на държавните образователни стандарти.
 усъвършенстване на комуникативните умения за общуване в подходяща
форма в разнообразен социален и културен контекст;

 развиване на дигиталните компетентности чрез употребата на
мултимедийни технологии с цел да се извлича, оценява, създава, представя
и обменя информация.
 доразвиване езиковите и естетически способности на учениците чрез участието им в училищни и извънучилищни
дейности.
3.Задълбочаване на междупредметните връзки и прилагане на единни педагогически изисквания към учениците
при подготовката им.
4.Усъвършенстване на квалификационната дейност на учителите от методическото
обединение. Оказване на методическа помощ на учителите с малък педагогически стаж.
ІІІ. Дейности за постигане на целите:
№
по
ре
д
1

2

3

Вид на
дейността

Тема

Целева
група

Срок за
провеждане

Документиране
на проведената
дейност

Председател
на МО за
учебната
2016-2017

Председател
на МО за
учебната
2016-2017

1 седмица
Протокол
септември 2017

учителите от
МО

Д. Букович

Д. Букович

8 септември
2017

учителите от
МО

Д. Букович

Д. Букович

30 септември
2017

Методическа Избор на
учителите от
сбирка
председател на МО МО
Планиране
дейносттана МО
Методическа
„Чужди езици” за
сбирка
учебната 20172018 г.
Съгласуване и
уеднаквяване на
Работна
критериите за
среща
оценка на знанията
и уменията на
учениците.

Отговорник

Провеждащ
обучението

Протокол

Изработване на
единни критерии
за провеждане на
писмени
изпитвания и
контролни работи.

4

5.

6

Изработване на
график за
Работна
поддържане на
среща
езиковата страница
на училищния
вестник
Координиране и
приемане на
работен план за
изпълнение на
Работна
дейностите
среща
планирани за
осъществане на
проект „
Иновативни
училища”
Анализ на
резултатите от
входното ниво по
Методическа чужд език и
сбирка
набелязване на
мерки за
предотвратяване
на пропуските.

учителите от
МО

Учители МО

учителите от
МО

С. Куртева

С. Куртева

2 октомври
2017

График

Д. Букович

Д. Букович
А. Велева
И. Ганев

13 октомври
2017

Работен план

Д. Букович

С. Куртева
А. Велева

13 октомври
2017

Присъствен
списък
Анализ

7

Обмен на
добри
практики

8

Добра
практика

9

Работна
среща

Добра
10.
практика

11.

Методическа
сбирка

Обединяване на
разработени
презентации и
уроци от
учителите по ЧЕ в
единна електронна
система
„Проектно
базирано обучение
по АЕ в начален
етап”
Обсъждане
подготовката и
участието на
ученици в
олимпиадии
състезания по
чужди езици
Организиране
празник на
английския език
(поставяне на
пиеса, стихове и
песни на
английски език)
Провеждане на
изпити за
придобиване на
сертификат/РТЕ/
по АЕ

учители

Д. Букович

А. Велева
В. Гуджева

ноември 2017

Презентации
Снимков
материал
Папка с
разработки

учителите от
МО

Д.Букович

Д. Букович

януари 2018

Презентации

учителите от
МО

С. Куртева

Мандраджиева
А. Велева

Февруари/март
2018

учители от
МО

С. Куртева
А. Велева

учители по
английски
език

Април/май

учителите от
МО

Д. Букович

З. Генов

През годината

Мандраджиева

Снимков
материал

12.

13.

14.

Работна
среща

Работна
среща

Методическа
сбирка

Участие в
разработването на
проекти по
национални и
европейски
програми
Анализ на
резултатите от
обучението по
чужд език през
учебната година и
набелязване на
мерки за
предотвратяване
на пропуските.

Учители МО

А. Велева

З.Генов
С. Куртева
А. Велева
Д. Букович

През годината

Мандаджиева

Учители МО

Отчет за дейността учителите от
на МО
МО

Д. Букович

З.Генов
С. Куртева
А. Велева
Д. Букович

юни 2018

Анализ

юни 2018

Протокол

Мандаджиева

Д. Букович

Д. Букович

Забележка: Планът е отворен за промени и допълнения през цялата 2017/ 2018 учебна година.

