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ПЛАН

ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ 

НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

<•

Изготвил:

Имамова/

/Адиле

Председател на МО по обществени науки



1.0БЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Настоящият план е изготвен от членовете на Методическото обединение 

и е приет на заседание на Педагогическия съвет от 09.2021 г.

II.СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА:

Председател:

Адиле Юсеинова Имамова-старши учител по география и икономика 

Секретар:

Асине Неджати Конедарева- старши учител по история и цивилизации 
Членове:

1. Асине Неджати Конедарева- старши учител по история и цивилизации

2. Надя Каменова Бекярова- учител по философия

*

Ш.ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

3.1. Да се утвърди Методическото обединение на учителите по Обществени 

науки като център за вътрешноквалификационна дейност.

3.2. Да се изгради стратегия у учениците за ефективно учене и повишаване на 

качеството на учебно -  възпитателния процес.

3.3. Да се формират у учениците умения за търсене и намиране на реална 

връзка на получените знания и приложението им в практиката.



IV.OCHOBHH ЗАДАЧИ:

4.1. Повишаване качеството на обучението и подготовката на учениците по 

всички общообразователни учебни предмети чрез прилагане на съвременни 
форми и методи на обучение.

4.2. Осъществяване на междупредметни връзки и взаимоотношения с цел 
реализиране на получените знания в практиката.

образяване на учебната работа по общообразователните учебни 

предмети с изискванията за полагане на държавни зрелостни изпити и 
кандидатстудентски изпити.

4.4. Повишаване професионализма на учителите по общообразователна

подготовка чрез участия в квалификационни курсове за придобиване на по -  
висока ПКС.

4.5. Подпомагане на учителите с по -  малък педагогически стаж и опит.

V. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ 
ПОСТАВЕНИТЕ ЗАДАЧИ:

НА

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

Срок: 09.2021 г.
*

Отг.: членовете на МО

5.2. Запознаване на учениците с 22-септември-ден на Независимостта на 
България от османска власт.

Срок:20. 09.2021 г.

Отг.: Учителите по ИЦ

5.3. Изработване и утвърждаване на график за контролните работи за I -  ви 
срок на учебната 2021/2022 година.



Срок: IX.2021 г.

Отг.: членовете но МО

5.4. Провеждане на контролни работи за входно ниво с цел определяне 
равнището

на знанията на учениците в началото на учебната година.

Срок: Х.2021Г 

Отг.: членовете на МО

5.5. Подпомагане на изявени ученици по обществени науки чрез консултации 
по съответните предметите .

Срок: постоянен:

Отг.: членовете на МО

5.6. Честване на Деня на народните будители.

Срок: 1.11.2021 г.

Отг: Асине Конедарева ст.
учител по ИЦ

5.7. Отбелязване на 136 години от Сръбско-българската война.

Срок:07.Х1.2021г.

Отг. Адиле Имамова-
старши учител по ГИ

5.8. Подготовка на учениците за олимпиади по съответните предмети

Срок: м.януари 2022 г.



Отг.: членовете на МО

5.9. Провеждане на интердисциплинарен урок, свързан с вътрешната 
квалификационна дейност на МО по Обществени науки.

Срок:м. януари.2022г.

Отг. Надя Бекярова-
учител по философия

5.10. Отбелязване на годишнина от смъртта на Васил Левски.

Срок: 19.02.2022г.

Отг. Учителите по история
и цивилизации

5.11. Честване на Трети март-денят на освобождението на България от 
османска власт.

Срок.03.03.2022г.

Отг. Асине Конедарева-ст.

Денят на Европа, чрез конкурс на тема „ Европа

Срок.м. май.2022г.

Отг. Надя Бекярова-
учител по философия

учител по ИЦ

5.13. Отбелязване на 9 май -  

през моите учи“/есе/.

5.14.0тбелязване на 2 юни -  годишнина от смъртта на Христо 
Ботев/организиране на поход от ученици /.



Срок.02.06.2022г.

Отг. членовете на МО

12. 09. 2021 г.
МО:................

С. Абланица 
/Адиле Имамова/

Председател на

\

■


