
СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ“ОТЕЦ ПАИСИЙ“ 

                       с природоматематическа насоченост 

град Кърджали 

План 

за работата на методическото обединение на учителите, 

преподаващи природни науки 5-12 клас 

(Човекът и природата,Биология и здравно образование,Физика и 

астрономия, Химия и опазване на околната среда) 

За учебната 2016/2017 година 

 

                                                                   Утвърждавам: 

                                                            Директор 

                                                                                /Златко Атанасов/ 

I . Основни  задачи 

1.1 Качество на обучение чрез методи и форми за успешна 

мотивация на учениците в часовете по природни науки. 

1.2 Подготовка на учениците за успешно полагане на зрелостни и 

кандидатстудентски изпити. 

1.3 Повишаване на квалификацията на учителите. 

 

II. Дейности за изпълнение на основните задачи 

1. Избор на председател на МО. 

                                                   Срок: 09.2016г. 

                                                   Отг.:  учителите 

 



2. Приемане на план на МО. 

                                                  Срок: 09.2016г. 

                                                   Отг.:  предс. на МО 

3. Запознаване с новия учебен план и учебник по Човекът и 

природата за 5 клас                           Срок:  09.2016г.                      

                                                              Отг.:  учителите 

4. Анализ на входно ниво:качествен и количествен 

анализ,изводи,мерки за по-добри резултати 

                                                   Срок: 10.2016г. 

          Отг.: учителите 

5. Запознаване на учителите с ролята и фукциите на учителя-нови 

предизвикателства 

                                                          Срок: 10.2016г. 

                                                          Отг.: учителите 

6. Работно ателие:Добри практики и позитивен опит в 

организирането на природозащитната дейност в моето училище 

                                                          Срок: 10.2016г. 

                                                          Отг.: учителите 

7. Съвременни дидактични технологии, приложими в обучението по 

природни науки и екология 

                                                          Срок: 11.2016г. 

                                                          Отг.: учителите 

8. Работна среща на тема: “Самостоятелната работа-метод за 

активизиране на учениците“. 

                                                          Срок: 11.2016г. 

                                                                    Отг.: учителите 

 

 

9. Консултации между учителите с цел задълбочаване на 

междупредметните връзки 



                                                                    Срок: постоянен 

                                                                    Отг.: учителите 

10. Работно ателие: Приложение на технологията  INSERT 

                                                                   Срок:12.2016г. 

                                                                    Отг.: учителите 

11. Повишаване на квалификацията на учителите чрез 

самостоятелна подготовка и курсове по предмети. 

       Срок:постоянен 

       Отг.:учителите 

12. Участие в празника на училището  

                                                               Срок :12.2016г. 

                                                                Отг.:учителите 

13. Консултации с изоставащите ученици за успешно приключване 

на 1-вия срок                                        Срок:постоянен 

                                                               Отг.:учителите 

14. Обсъждане на резултатите от първия срок и края на учебната 

година                     Срок: 01. и 06.2017г. 

                                                               Отг.:учителите 

                                                                и председателя на МО 

15. Възпитаване на екологична култура 

                                                                Срок:постоянен 

                                                                 Отг.:учителите 

 

 

16. Подготовка за състезания и олимпиади и участие в тях 

                                                                 Срок:01.,02.,03.,04.2017г. 



                                                                  Отг.:учителите 

17. Бинарните уроци-възможности за приложение в обучението по 

природни науки и екология                  Срок: 03.2017г 

                                                                Отг.:учителите 

                                                     

18. Провеждане на познавателни и производствени екскурзии 

                                                               Срок:постоянен, Отг.:учителите 

 

19. Участие в мероприятията за Деня на Земята 

                                                                       Срок: 22.04.2017г. 

                                                                       Отг.:учителите 

20. Участие в проекти, работни срещи по степени,работа в комисии 

и регионални съвещания 

                                                                       Срок:постоянен 

                                                                       Отг.:учителите 

21. Участие в реализирането на план-приема за следващата учебна 

година 

                                                                      Срок:06.2017г. 

                                                                      Отг.:учителите 

22. Отчет на дейността на МО 

                                                                      Срок: 06.2017г. 

                                                                       Отг.:председател на МО 


