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І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ 

1. Участва активно в затвърдяване и издигане престижа на училището, като се 

включва във всички училищни, общински, областни, регионални и национални 

прояви. 

2. Осъществяване на качествен и ефективен учебно-образователен процес по 

информатика и информационни технологии, в съответствие с Държавните 

образователни изисквания. 

3. Участва в квалификационната дейност на училището. 

ІІ ЗАДАЧИ 

1. Организиране на знанията и уменията на учителите от МО за успешно реализиране 

на учебно-възпитателния процес. 

2. Повишаване качеството на обучението и подготовката на учениците чрез 

прилагане на съвременни форми и методи на обучение. 

3. Намиране и прилагане на нестандартни форми на обучение по информатика и 

информационни технологии. 

4. Мотивиране на учениците за участие в класни и извънкласни форми на обучение и 

училищни мероприятия. 

5. Прилагане на екипната работа между колегите в обединението и между учениците 

в учебните часове и в участия по проекти. 

6.  Усъвършенстване и повишаване на квалификацията на учителите. 
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ІІІ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

1. Разработване и приемане план за работата на Методическото обединение. 

Срок: 20.09.2017 г. 

Отг.: П. Петров 

2. Участва в дейността по изготвяне на входни и изходни нива по информатика и ИТ. 

Срок: септември, юни 

3. Подпомага разработването на тестови задачи, конспекти, билети и критерии за 

оценяване на ученици. 

Срок: септември, октомври 

4. Участва в квалификационната дейност на училището. 

Срок: постоянен 

5. Среща с директора на всеки два месеца за решаване на текущи задачи и проблеми. 

Срок: По график на Директора 

6. Развиване на творческите способности на учениците в извънкласни форми на 

работа. 

"Детска академия на Телерик" за ученици от четвърти до шести клас – 
Атанаска Мишонова 

Срок: октомври 

7. Участие в проекта „Твоят час“ 

Срок: октомври 

8. Организиране и провеждане на Европейска седмица на програмирането. 

Срок: 16-20 октомври 

9. Изработване на графици за допълнителна работа с изявените ученици и за 

консултации с изоставащите ученици. 

Срок: октомври 

10. Анализира и обобщава резултатите получени от оценките за входно и изходно ниво 

и набелязва мерки за преодоляване на пропуските. 

Срок: ноември, юни 

11. Участия в дейности по разработване на проекти и програми произлизащи от 

дейността на училището. 

Срок: постоянен 

12. Проект „С грижа за всеки ученик“ , Модул „Осигуряване на обучение на талантливи 

ученици за участие в ученическите олимпиади” 
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Срок: постоянен 

– М. Гьошева 

– Св. Чаушева 

13. Участия в състезания от календарния план. 

Национална олимпиада по информатика; 

Есенен турнир "Джон Атанасов"; 

Зимни състезания по информатика; 

Пролетен турнир по информатика; 

УчИМИ по информатика; 

Национална олимпиада по ИТ; 

Ат. Мишонова  

Св. Илчева 

14.  Изготвяне на предложение до ръководството за средства с цел обогатяване на 

МТБ за подобряване на условията на обучение и възпитание на учениците. 

Срок: ноември 

15.  Организиране и провеждане на Областен конкурс по ИТ „Мечтай и пътешествай“. 

Срок: декември 

16. Организиране на постоянна изложба в компютърните зали с работи на ученици. 

Срок: ноември  

17.  Отчитане и анализ на резултатите от първия учебен срок. 

Срок: февруари 

18.  Изработване на рекламни материали за Прием 2018/2019 г. и участие в рекламната 

кампания. 

Срок: февруари - юни 

19.  Организиране и провеждане на училищни, общински и областни състезания по 

информатика и ИТ. 

Срок: януари и февруари 

20.  Участие в подготовката и организацията за честване на Патронния празник на 

училището. 

Срок: По план на комисията 

21.  Организира и участва в дейности по време на “Паисиевите празници” 

Срок: декември 

22.  Участие в Национално състезание по Ключови компетентности Плевен. 

Срок: 02-03 декември 

23.  Участие в провеждането на НВО и ДЗИ. 
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Срок: май 

24. Провеждане и оценяване на НВО по Дигитални компетентности 10 клас . 

Срок: 11-15 юни 

 

25. Заседания на Методическото обединение: 

- Избиране на председател на МО; 

Срок: 18 септември 

- За участие в проект за провеждане на Европейска седмица на 

програмирането 

Срок: 16-20 октомври 2017 г. 

- Приемане на плана на МО; 

Срок: 25 септември 

- Програма за вътрешноучилищна квалификация през учебната 2017/2018 г. 

Срок: 29 септември 

Срок: юни 

- Анализ на входните и изходните нива. 

Срок: октомври 

Срок: юни 

- Анализ на работата с изоставащи и напреднали ученици и набелязване на 

мерки за подобряването и; 

Срок: декември 

- Анализ на представянето на учениците на Олимпиади, конкурси и 

състезания на различни нива; 

Срок: юни 

- Отчет на дейността на МО.  

Срок: юни 

 

 


