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План за работа на Екип по ключови компетентности 
по предметната област Обществени науки и гражданско образование (МО) 
/История и цивилизация, География и икономика, Философски цикъл/ 

през учебната 2016/2017 година
I. Цели
Методическият екип да работи по задачите, залегнали в Годишния план на
СУ „Пейо Крачолов Яворов“ -  Плевен, за осъществяване на следните цели:

1. Повишаване качеството на ОВП, което да дава конкурентоспособна подготовка на 
учениците чрез непрекъсната квалификация.

2. Използване на ефективни форми и методи на работа, както и интерактивни методи.
3. Работа за постигане на общообразователния минимум и постигане на ДОС.
4. Работа, отговаряща на изискванията на ЗПУО.

II. Основни задачи
1. Използване на иновации, добри педагогически практики и ИКТ за усъвършенстване 

структурата на урока.
2. Дейността на учителите да бъде съобразена с указанията на МОН за успешно представяне 

на учениците от XII клас на ДЗИ и учениците от V клас на НВО по ГИ.
3. Усъвършенстване умението на учителите да ръководят качеството на образователно- 

възпитателната работа.
4. Повишаването на методическата квалификация на учителите чрез провеждане на сбирки на 

Екипа по ключови компетентности по предметна област Обществени науки и гражданско 
образование по конкретни проблеми.

III. Дейности и мероприятия:
1. Обсъждане на новите учебни програми за 5. клас и указанието на МОН за настоящата 

учебна година. Оказване на методическа помощ за изготвяне на годишните разпределения.
2. Съгласуване и уеднаквяване на критериите за оценка на знанията и уменията на учениците 

съгласно Наредба № 3/15.04.2003г. за системата на оценяване.
3. Анализ на резултатите от проведените входни нива и преодоляване на пропуските.
4. Работа с трудно усвояващи ученици.
5. Анализ на резултатите от I-я учебен срок и изходните нива в края на учебната година.
6. Съдействие на млади учители чрез консултации и съвети.
7. Продължава работата на учителите в посока повишаване на интереса на учениците към 

изучаваните предмети в прогимназиалния етап на основното образование (V - VIII клас) с 
цел включването им във вече създадените групи по ЗИП /ИУЧ/ и СИП /ФУЧ/. Подготовка 
за създаване на нови групи по ЗИП и СИП IX -  XII клас

8. Целенасочена работа с децата от начален етап (I - IV клас), родителите им и учителите за 
засилване на интереса към предметите от КОО ОНГО, и включването им в ЗИП /ИУЧ/ и 
СИП /ФУЧ/.

9. Участие в общински и областни кръгове на олимпиади по История и цивилизация и 
География и икономика.

10. Съвместна работа с директора за кариерното развитие на учителите от ПК по ОНГО.
11. Запознаване с новостите за провеждане на ДЗИ 2017 г.
12. Използването и допълването на папка с тестове от входно и изходно ниво, НВО и ДЗИ.
13. Изготвяне на портфолио на учителите.
Планът е обсъден на заседание на ПК от 15.09.2016 година.
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