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1. Състав на методическото обединение:
1. председател: Виктория Любомирова Грозданова - старши учител начален етап
2. членове: Габриела Николова - старши учител начален егап:
Наталия Славова - старши учител начален егап:
Теменужка Илиева - старши учител начален етап:
Стефка Нинова - старши учител начален етап;
Даниела Стоянова - старши учител начален етап:
Мария Цолова - старши учител начален етап:
Валери Хинков - старши учител Г1ИГ:
Албена Йонова - старши учител ПИГ:
Детелина Атанасова - старши \ чител ПИГ:
Юри Илиев - старши учител ПИГ:
Цветелина Великова - старши учител. ПИГ:
Ирена Кръстева - старши >чител на ПИГ:
Ирена Йосифова -учител ПИГ:

II. Теми за квалификации:
1

'*а у ч и л и ш н о н и в о -

..Приложение на новия закон за предучилищното и училищно образование“
„Учителско и ученическо портфолио-технология за оценяване на постиженията и дейността на учителя и ученика’’
2 .а методическото обединение:
„Предприемачество за малки и големи“
„Управление на класна стая NetSupport“
„Изграждане на общочовешки добродетели чрез гражданско образование в ПИГ“
„Домашните задания като част от формиращото оценяване“
ДЕЙНОСТИ
1. Заседания на методическото обединение
Период на
провеждане

Геми/ въпроси за обсъждане/ работа

Представящ темата

Очакван резултат

Заседание № 1
м. септември 2016

Приемане плана на МО на начален курс за 2016-2017
учебна година

Председател на МО

Приложение на новия закон за предучилищното и
училищно образование

Председател на МО

Запознаване с плана за квалификация на
педагогическите специалисти

Председател на МО

Обсъждане на критериите за диференцираното
заплащане за 2016-2017 учебна година

Виктория Грозданова,
Цветелина Великова

Педагогическите
специалисти
усъвършенстват и
обогатяват
педагогическите си
компетентности за
ефективно изпълнение на
своите задължения.

Заседание № 2
м. ноември 2016 г.

Организация на работа в учебния процес и ПИГ
Повишаване качеството на знанията и уменията на
Виктория Грозданова
учениците в учебния процес и ПИГ чрез въвеждане на

Усъвършенстван
мониторинг на класната
стая, лрезентации в реално
време и инструменти за

иновативните образователни технологии и методики,
свързани с интерактивната комуникация в часовете и
следобедните занятия

анотации с функциите на
иновативен потребителски
софтуер за изпитване,
контрол на достъпа до
интернет и приложения,
автоматизирани учебни
планове, управление
работа с принтер,
чат,управление на
изпратени съобщения,
лесна поддръжка, защита
на десктопа и аудио
мониторинг, ученически
дневник

Препокриване на изискванията на възпитателите с
Албена Йонона
тези на преподавателите по всички учебни предмети
за овладяване и надграждане на учебното съдържание
в целодневната организация на учебния процес

Постигане на
интелектуално израстване
на учениците.Практическо
приложение на техните
знания,умения,навици и
творчески прояви.

Заседание № 3
м. януари 2017 г.

Отчитане резултатите в края на първия учебен срок

Председател на МО

За напредъка на ученика в четенето,разбирано като
умение за възприемане и обработване на информация

Класните ръководители

Работа с ученици изпитващи обучителни трудности и
с напреднали ученици

Стефка Нинова
Виктория Грозданова

Анализ на резултатите от входно ниво

Класните ръководители

Развитие на компетентностите чрез творчество

Председател на МО

Активно функциониране на клубове по интереси

Габриела Николова

Поставяне на ученика в
активна позиция по
отношения на знанията,
насърчаването му за
овладяване и практикуване
на интелектуалните му
умения

Заседание № 4
м. март 2017 г.

Формиране на нагласа и
умения за работа в група

Организация и провеждане на екскурзии и „Зелено
училище“

Наталия Славова

Заседание №5
м. юни 2017

Отчитане резултатите от работата на МО в края на
Председател на МО
учебната година
Отчет на резултатите от вътрешно-квалификационната
дейност

2. Направления на работата в МО
2.1. Методическа работа
2.1Л. дейности
V#

Дейност
Повишаване на квалификацията на TIC
Разработване и представяне на материали по темите, вкл. в
плана на заседанията на МО
• Обсъждане и избор на иодтеми конкретизиращи
основната тема
• Творческо приложение на методическата работа
• Отчет на резултатите от вътрешноквалификационната дейност
Участие в общински, областни, национални,
международни квалификации
- изписват се предварително, когато има информация
Повишаване на НКС или придобиване на допълнителна
професионална квалификация
Участие в професионални конкурси, фестивали,
конференции на училищно, областно, национално или
международно равнище

Период на реализиране

Отговорник

септември 2016

председател на МО

през учебната година

кл. ръководители и
учители на ПИГ

юни 2017

Резултат

- изписват се предварително, когато има информация
Провеждане на обучение в МО във връзка с приложението
в ОВП на
• Опресняване на знанията за новите учебни
програми; запознаване с наредбата за
общообразователния минимум и разпределение на
учебното съдържание.
• ИКТ
• Интерактивни методи
• Актуализиране на комп. умения
•
Провеждане на обучение в МО във връзка с работата с
родителите
> Използване на различни форми и методи на
приобщаване на родителите към учебната и
извънкласна дейност
Приемственост между ...(етапите)
Запознаване с различни международни практики за
включване на родителите в ОВП.Създаване на родителски
клуб
Обмен на опит
Обмен на идеи и методи на работа, както и на похвати за
разнообразяване на учебната дейност
Споделяне на опит и обмяна на мнения с учителите
преподаващи в 5-8 клас с цел осигуряване на плавен
преход от четвърти в пети клас
Провеждане на открити уроци
- Предприемачество за малки и големи
- Инструменти за оценяване, контрол и
подпомагане на учениците по време на учебния час
със софтуерен продукт NetSupport

септември 2016

Председател на МО

постоянен

Началните учители

декември

Учители ПИГ 1-ви
клас

постоянен

Началните учители

постоянен

Началните учители

ноември 2016

Теменужка Илиева

март 2017

Виктория
Грозданова

Повишаване качеството
на ОВП

Представяне на добри
практики
Как да извлечем найдобър ефект от учебния
час и да постигнем
възможно най- високите
резултати със своите

ученици.
Майсторски клас
Публикации в научно-методически издания
Представяне на информация от участие в квалификация

Работа с млади или новоназначени ПС от МО

Организация и провеждане на извънкласна и/' или извьнинституционална дейност
Организиране и провеждане на Новогодишен базар
декември 2016
Организиране и провеждане на изложба от мартеници и
представяне на децата от детските градини

март 2017

Организиране и провеждане на „Празник на буквите“ в
първи клас

март-април 2017

Организиране и провеждане на великденска украса и
участие в конкурса на Община Плевен
Организиране и провеждане на празника на училището
Организиране и провеждане на годишни утра с ученици от
1-4 клас
Организиране и провеждане на „Зелено училище“
Организиране и провеждане на екскурзии 1-4 клас

април 2017

Габариела
Николова
Виктория
Грозданова и
Мария Цолова
Теменужка Илиева
и Даниела
Стоянова
Началните учители

април-май 2017

Началните учители
Началните учители

май 2017
октомври-май

Началните учители
Началните учители

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

2.2. Opr анизационна
№

Дейност
Обсъждане на нормативните документи, свързани с ОВГ1
но предметите от МО. Проучване на изменения в
нормативни акгове. Актуализиране на разработени
материали, (напр. При публикуването на ДОС или
други проекти на документи)
Участие в екипи за разработване на п р о е к т н и
предложения на училищно, регионално, национално или
международно ниво
Изготвяне на предложения до ръководството - заявки за
различни материали, промени в документи в институцията.
Изработване на тематични разпределения, отговарящи на
изискванията за съдържание и структура
Разработване и предварителен контрол на материали за
провеждане на различните видове писмени изпитвания
Организация и провеждане на входящо/ изходно равнище
Анализ на проведени писмени изпитвания (входящо,
изходящо, текущи)
Анализ на ефективността на използваните методи в ОВП
Контрол и анализ за провеждането на практическата част
от УП
Анализ на ефективността на работа с учениците, срещащи
затруднения при усвояването на УС
Анализ на резултатите от обучението на учениците по
предметите от МО

Период на реализиране
През учебната година

Отговорник
Председател МО

октомври

Началните учители

септември

Началните учители

През учебната година

Началните учители

През учебната година
През учебната година

Началните учители
Началните учители

През учебната година
През учебната година

Началните учители
Началните учители

През учебната година

Началните учители

Резултат

Работа по модернизацията на работното място, систематизиране на начичната МТБ, методически и дидактически материали
Работа по поддържане или оборудване на кабинети/ стаи
През учебната година
Началните учители
Създаване, попълване и систематизиране на банка с
През учебната година
Началните учители Всеки член на МО да
електронни уроци, презентации - по теми или направления
представи ....
През учебната година
Началните учители
Създаване и допълване на банка с материали за
диагностициране (вкл. проверка и оценка) на учениците/
децата
Създаване на интерактивни продукти (презентации и др.)
През учебната година
Началните учители
за подобряване работата с учениците/ децата
Проучване, представяне и приложение в работата на
материали във връзка с подобряване на ОВП
Работа с изявени ученици, както и с ученици, имащи образователни затруднения
Подготовка за олимпиади и състезания на различно ниво и През учебната година
Началните учители
различен формат (вкл. онлайн).
Подготовка на ученици за участие в конкурси,
конференции на различно ниво (могат да бъдат изписани
на отделни редове конкурсите, конференциите, когато има
информация за тях)
Работа с учениците, срещащи затруднения при усвояването

През учебната година

Началните учители

През учебната година

Началните учители

