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О Т Ч Е Т 

за 

работата на  

Методично обединение „Общообразователна подготовка“ 

за VIII-XII клас 

през учебната 2021/ 2022 година 

 

Състав на МО „Общообразователна подготовка“: 

 

 

Председател: д-р Галя Аралова 

Секретар: Даниела Маринова 

Членове: Преподаватели по общообразователните предмети 

 

1. Предметна комисия по БЕЛ: 

Председател: Ст. Танева  

Членове: Ем. Христова, М. Илчева, М. Станкова 

 

2. Предметна комисия по Чужди езици: 

Председател: К. Ноткова 

Членове: В. Петров, Г. Алексиева, Д. Шошова, Г. Йотова, Й. Каварджикова, Д. Крайнова, 

Д. Христов, Й. Николова, Л. Петрова 

 

3. Предметна комисия по Обществени науки (история, гражданско образование, 

география, философски цикъл): 

Председател: Пл. Дилков 

Членове: Ст. Дечева, Ал. Веселинова, Ст. Танева, Б. Киров, Цв. Попова 

 

4. Предметна комисия по Природо-математически науки (математика, 

информационни технологии, биология, физика, химия): 

Председател: Д. Касапинова 

Членове: В. Николова, Д. Касапинова, Р. Кънчева, Т. Петкова, Д. Макшутова, Здр. 

Пужева, Д. Маринова, Р. Ранчова, Г. Аралова 

 

5. Предметна комисия по Изкуство и спорт: 

Председател: Б. Николова 

Членове: В. Петров, Н. Васева, М. Дамянова, К. Райков 
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СПИСЪК 

на членовете 

на МО „Общообразователна подготовка“ 

за учебната 2021/2022 година 

 

№ Имена на учителя Предметна комисия 

1. Александра Веселинова Обществени науки 

   

2. Бойко Киров Обществени науки 

3. Борянка Николова Изкуство и спорт 

4. Валентин Петров Чужди езици, Изкуство и спорт 

5. Виктория Николова Природо-математически науки 

6. Габриела Алексиева Чужди езици 

7. Галина Йотова Чужди езици 

8. Галя Аралова Природо-математически науки 

9. Даниела Касапинова Природо-математически науки 

10. Даниела Макшутова Природо-математически науки 

11. Даниела Маринова Природо-математически науки 

12. Даниела Шошова Чужди езици 

13. Дечко Христов Чужди езици 

14. Дориана Крайнова Чужди езици 

15. Емилия Христова Български език и литература 

16. Здравка Пужева Природо-математически науки 

17. Йоанна Каварджикова Чужди езици 

18. Йорданка Николова Чужди езици 

19. Кирил Райков Изкуство и спорт 

20. Костадинка Ноткова Чужди езици 

21. Людмила Петрова Чужди езици 

22. Маргарита Илчева Български език и литература 

23. Марияна Станкова Български език и литература 

24. Мила Дамянова Изкуство и спорт 

25. Николета Васева Изкуство и спорт 

26. Пламен Дилков Обществени науки 

27. Радка Кънчева Природо-математически науки 

28. Ралица Ранчова Природо-математически науки 

29. Станка Дечева Обществени науки 

30. Стела Танева 
Български език и литература 

Обществени науки 

31. Таня Петкова Природо-математически 

32. Цветелина Попова Обществени науки 

 

Работата на МО „Общообразователно направление“ през учебната 2021/2022 г. се проведе 

в съответствие с изготвения План за дейността на обединението и се реализира в 

присъствена, електронна и хибридна форма, изпълнявайки следните основни цели и 

задачи: 



3 
 

Задача 1: Участие на МО в организиране на учебно-възпитателния процес и 

училищния живот: 

1. Избор на ръководство на МО с председател – Г. Аралова и секретар – Д. Маринова.  

Сформиране на 5 ПК по: 

- БЕЛ с председател Ст. Танева, 

- ЧЕ с председател К. Ноткова, 

- Обществени науки с председател Пл. Дилков, 

- Природо-математически науки с председател Д. Касапинова, 

- Изкуство и спорт с председател Б. Николова. 

 

2. Изготвен и приет план за работата на МО през учебната 2021/2022 г. въз основа на 

разработени планове за работа на ПК. 

 

3. Подготвени, проведени и протоколирани 6 заседания на МО: 3 работни срещи през 

първи срок за избор на ръководство, ПК, план на ПК и на МО; отчет, анализ и 

методически препоръки от проведено входно ниво по общообразователните предмети; 

изготвяне на учителско електронно портфолио и 3 работни срещи през втори срок за отчет 

и анализ на резултатите от първи учебен срок и формат на методико-дидактическа 

разработка на урок по общообразователен предмет; създаване на собствен сайт и анализ 

на влиянието на ОРЕС върху учебния процес, ученици, учители и родители; отчет на 

резултатите от матурите, НВО и учебната година. 

3.1. Презентиране на обобщените резултати, анализ и методически препоръки от 

проведеното входно ниво по общообразователните предмети; 

3.2. Презентиране на обобщените резултати, анализ и препоръки от учебно—

възпитателната работа през  първия учебен срок; 

3.3. Обобщение и анализ на резултатите от проведените НВО и ДЗИ по предмети; 

3.4. Обобщение на резултатите, анализ и препоръки от учебно-възпитателната работа през 

учебната 2021/2022 година. 

 

4. Уеднаквяване и изготвяне на скали за оценяване на изпитни батерии за входно ниво, 

приравнителни, поправителни изпити и изпити за СФО – Ст. Дечева, Цв. Попова 

 

5. Участие в септемврийските съвещания на РУО по отделните общообразователни 

предмети – членове на МО; 

 

6. Участие и организиране на родитело-учителски срещи: 

6.1. Организирана и проведена онлайн родителска среща за 9Д клас – Р. Ранчова; 

 

6.2. Участие в плануваните родитело-учителски срещи в гимназията за 8-12 клас – 

членове на МО; 

7. Активно участие на членовете на МО като председатели и/или членове в работата на 

постоянни и временни комисии и работни групи:  

7.1. Комисия за борба и превенция на противообществените прояви на малолетни и  

непълнолетни ученици – Пл. Дилков, М. Дамянова, Б. Николова; 

7.2. Комисия по Етика – Ем. Христова, М. Станкова, К. Ноткова, Й. Каварджикова, 

Ст. Дечева; 

7.3. Комисия за гражданска защита и действия при пожари, бедствия и аварии - Пл. 

Дилков; 
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7.4. Комисия за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд – В. Петров, Д. 

Маринова; 

7.5. Комисия по безопасност на движението по пътищата – Д. Маринова, Мила 

Дамянова 

7.6. Комисия по интериор, реклама и прием – Г. Алексиева, Г. Йотова, Б. николова, М. 

Домянова; 

5.7. Комисия по отпускане на стипендии - Р. Кънчева, Г. Аралова, Й. Николова, Б. 

Николова; 

7.8. Комисия за иновации – Г. Аралова, Н. Васева; 

7.9. Временна комисия за оценка на труда на педагогическите специалисти и 

непедагогическия персонал за учебната 2021/2022 г. – Р. Кънчева, Г. Аралова; 

7.10. Работна група за актуализиране на Правилника на ПГД „Елисавета Вазова“ - Р. 

Кънчева, Ст. Дечева, Г. Аралова, Й. Николова, Пл. Дилков, М. Станкова; 

7.11. Работна група за  актуализиране на Годишния план на ПГД - Ем. Христова, Т. 

Петкова, В.  Николова, Г. Йотова; 

7.12. Работна група за актуализиране на Карта за ДТВ на педагогическите специалисти за 

учебната 2021/2022 г.  – Г. Аралова, А. Виденова 

7.13. Работна група за актуализиране на Плана за квалификация на педагогическите 

специалисти – Ст. Танева,  

7.14. Работна група за изработване на седмичното разписание – Д. Касапинова, Цв. 

Попова; 

7.15. Работна група за изготвяне на график за дежурствата – Д. Касапинова, Здр. Пужева 

 

Задача 2: Осъществяване на учебно-възпитателния процес в съответствие с новите 

учебни програми по общообразователните предмети 

1. Изготвени или актуализирани в срок и качени в електронния дневник тематични 

работни планове по отделните учебни предмети в съответствие с новите учебни програми 

- членове на МО 

2. Актуализирани, уеднаквени и изготвени в срок конспекти; билети и тестови батерии за 

входно и изходно ниво; поправителни, приравнителни изпити и изпити за самостоятелна 

форма на обучение в съответствие с новите учебни програми – Ст. Дечева, Цв. Попова 

3. Изготвен тематичен работен план за предмета Гражданско образование – 12 клас – Ст. 

Танева 

 

 

4. Разработени електронни и традиционни тестове и контролни работи – членове на МО 

5. Разработени онлайн уроци и презентации - членове на МО 

6. Използване на готови електронни ресурси - членове на МО 

 

Задача 3: Покриване на ДОС и успешно полагане на НВО и ДЗИ 

1. Подготовка на 53 ученици и участие на 51 ученици от набор 2006 г. в PISA 2022 – 

членове на ПК „Природо-математически науки“;  

2. Системна и целенасочена подготовка на учениците от 10-тите  класове за явяване на 

НВО по БЕЛ – М. Илчева, Ем. Христова, Ст. Танева; 

3. Подготовка на учениците от 10-тите класове за явяване на НВО по Математика - В. 

Николова, Р. Кънчева; 

4. Подготовка, провеждане и проверка на пробни матури по БЕЛ – 12 клас през април 

2022 г. Общ успех от пробната матура по БЕЛ - Добър (4.21) – Ем. Христова; 
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5. Активно  участие на членовете от МО в подготовката и провеждането ДЗИ за 12-тите 

класове и НВО – БЕЛ и Математика за 10 -тите класове;  

6. Резултатът от проведения ДЗИ по БЕЛ е Добър (4.19) при 87 явили се зрелостници, от 

които 4 със слаба оценка. Постигнатият успех е над средния  за страната Добър (4,09) – 

Ем. Христова. Общият успех по БЕЛ на випуск 2021 е бил Добър (4,22) при 48 явили се 

зрелостници. Издадени дипломи за средно образование 87 – Р. Кънчева; 

7. Резултатите от НВО са следните: 

- БЕЛ е  52,2 т.  (Регионално ниво – 52 т. и Национално ниво – 43 т.) за 93 явили се от 

общо 124 ученици (31 не явили се).  

- Математика е 32,6 т. (Регионално ниво – 42 т. и Национално ниво – 35 т.)   за 79 явили 

се от общо 124 ученици (45 не явили се); 

Издадени удостоверения за завършен първи гимназиален етап 124 - Р. Кънчева. 

 

Задача 4: Участие на училището в инспектиране от НИО (Национален инспекторат 

по образованието) и РУО – София, с цел оценка на качеството на учебно-

възпитателния процес 

 

1. Всички членове на МО изготвиха и представиха в срок методико-дидактически 

разработки на уроци по съответните общообразователни предмети за деня на 

инспектирането от НИО; 

2. Инспектирани бяха часовете по: 

- Английски език – К. Ноткова; 

- Немски език – Д. Крайнова; 

- Математика – Р. Кънчева, В. Николова; 

- История и цивилизация – Ст. Дечева; 

- Философия – Пл. Дилков 

- Химия и опазване на околната среда – Г. Аралова; 

3. Оценката от инспектиране на образователния процес в гимназията е Добър (80 %); 

4. Беше проведена планова тематична проверка по БЕЛ – 11 Г клас, с преподавател Ст. 

Танева от РУО София – град от експерт Събка Попова. Темата на урока е свързана с 

тематичната област от учебното съдържание „Обществото и властта” – обобщаващ урок  

съпоставка между две произведения – разказа „Андрешко” на Елин Пелин и сатиричния 

разказ „Приказка за стълбата” на Христо Смирненски. Целта на този тип урок е да 

подготви учениците за  писане на есе на тема, което отразява отношението между човека, 

обществото, държавата и властта с мото „Съвестта следва човека като сянка” по Имануел 

Кант и неговата концепция за нравствения императив. Оценката на РУО е Много добър. 

 

Задача 5: Разработване и използване на иновативни методи и подходи в учебно-

възпитателния процес и утвърждаване на ПГД „Елисавета Вазова“ като иновативно 

училище  

1. Използване на иновативни методи и подходи в образователно-възпитателния процес: 

1. 1. интегративен поход в обучението по: 

- БЕЛ - „Литература и кино“ – М. Илчева; 

- Математика и Информационни технологии - "Еднаквости в равнината" – Д. 

Касапинова и Здр. Пужева; 

- БЕЛ и Информационни технологии  - „Влияние на дигиталните технологии върху 

човека и околната среда“ – Здр. Пужева; 

- ЗБУТ и Информационни технологии  – „Създаване на CV като бланка“ – Здр. Пужева; 

- БЕЛ, Философия и Гражданско образование - общ дизайн на „творческа лаборатория” 

от тези три предмета, представен в Деня на отворените врати – Ст. Танева; 

- Химия и Информационни технологии – Д. Макшутова и Г. Аралова; 
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- Иновативен дизайн – модул1 „Зелени технологии в дизайна“ – Г. Аралова, Н. Васева 

 

1.2. проектно-базиран подход за разработване на ученически проекти по зададен проблем: 

- Д. Касапинова, Т. Петкова – ученически проекти за Деня на числото ПИ; 

- Г. Алексиева – проектни работи на ученици, представени в Деня на отворените врати; 

- Г. Йотова – проекти на ученици, представени в Деня на отворените врати; 

- Д. Крайнова – ученически проекти, представени в Деня на отворените врати; 

- Й. Николова - макети, рисунки, табла и курсови работи по Моден дизайн, представени в 

Деня на отворените врати; 

- Ст. Дечева – проекти “Тракийското културно наследство“, „Холокост“,  

- Ст. Танева -  проекти по Гражданско образование – 12 клас; 

- Р. Ранчова – проекти по физика, демонстрации/експерименти по електричество, 

радиоактивност, механика, топлообмен в Деня на отворените врати;  

- Цв. Попова – проекти „Модели на природни, земни форми и Слънчевата система“ ; 

- Д. Маринова – проекти „Клетка“, „Екосистеми“, „Биомодели на органи и системи от 

човешкото тяло“ 

- Г. Аралова – проекти: „Случайни открития в химията“, „Най-значимите открития в 

химията“, „Перспективи и предизвикателства пред химията на бъдещето“, 

„Образователни продукти „Въглеводороди“, продукти, изработени от точно определени 

материали, продукти от модул1 

 

1.3. дебат “Технологиите ще унищожат човешкото в света”, проведен като споделена 

практика по НП „Иновации в действие“ – М. Илчева; 

 

1.4. индивидуален подход – членове на МО 

 

2. Работа по спечелен проект „Иновативен дизайн“ и утвърждаване на ПГД като 

иновативно училище – Г. Аралова, Н. Васева, М. Илчева; 

3. Организиране, провеждане и участие в междуучилищна среща на ПГМЕТ – Ловеч, 

ПГОД „Евридика“ – Кърджали, ПГ „Св. Патриарх Евтимий“ - Асеновград по НП 

„Иновации в действие“ за споделяне на добри практики от иновация „Иновативен дизайн“ 

– Г. Аралова, Н. Васева, Д. Макшутова; 

4. Участие на ученици в обмен на добри практики с ПГОД „Евридика“ – Кърджали 

съгласно НП „Иновации в действие“ – Д. Макшутова 

 

Задача 6. Екипна работа в методичното обединение и между методичните обединения 

 

1. Създават се екипи в МО, които работят интегрирано и интердисциплинарно – членове 

на МО; 

2. Бяха създадени Екип по иновации и Екип по проекти, в които участват учители и от 

двете МО; 

3. Екипът по иновации спечели проект „Иновативен дизайн“ (22.07.2021 г.), състоящ се 5 

интегрирани интердисциплинарни модула; 

4. Екипът по проекти спечели проект „Еразъм +“, КД1 и „Еразъм +“, КД2; 

5. Съвместна работа на членовете на МО „Общообразователно направление“ с колегите 

им от МО „Професионално направление“ при разработване на проекти, научно-творчески 

и експериментални задачи, конкурси, състезания и фестивали; 

6. Подобряване на преподаването на чужд език по професията (ЧЕП) чрез сихронизиране 

на информацията с учителите по Професионална подготовка – В. Петров, Й. Николова, 

Й. Каварджикова; 
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7. Организиране, провеждане и участие в Първи междуучилищен конкурс «Млади таланти 

в интериорния дизайн» - Г. Аралова 

 

Задача 7. Работа в екипи за приобщаващо, гражданско, здравно, екологично и 

интеркултурно образование и личностно развитие на учениците 

 

1. Подготовка, организиране, участие и реализация на училищни събития съгласно 

Годишния план на ПГД: 

1.1. Отбелязване на Деня на Европейските езици (26.09.2022) с постери, викторини, 

картички – Г. Алексиева, К. Ноткова, Д. Крайнова, Г. Йотова, Й. Николова; 

1.2. Отбелязване на Международния ден на учителя (05.10.2022) с презентация и 

изработени 3D значки – Ем. Христова, Г. Аралова; 

1.3. Отбелязване на Деня на будителите с презентации и тематични рисунки (01.11.2022) – 

Н. Васева;  

1.3. Отбелязване на Международния ден за правата на детето (20.11.2022) – М. Станкова; 

1.5. Отбелязване на Световния ден за борба със СПИН (01.12.2022) с информационен 

клип, постер и рисунки – Д. Маринова; 

1.6. Отбелязване в Коледните и Новогодишни празници с картички и песни на различни 

езици – Г. Алексиева, К. Ноткова, Д. Крайнова, Г. Йотова, Й. Николова; 

 

1.7. Ден за почит към Апостола на Свободата (19.02.2022) с презентация – Ст. Дечева, Р. 

Ранчова; 

1.8. Отбелязване на 1 март с благотворителни инициативи и изготвяне на мартеници – Д. 

Маринова; 

1.9. Отбелязване на 3 март с презентация, картички и транспарант – Ал. Веселинова, Ст. 

Дечева, Г. Аралова; 

1.10. Отбелязване на 8 март с постер със стихове на три поетеси – М. Илчева; 

1.11. Отбелязване на Деня на числото ПИ (14.03.2022) с презентации, викторини, 

състезания, макети и математически кулинарни изненади – Т. Петкова, Д. Касапинова, 

Р. Кънчева; 

1.12. Отбелязване на Международния ден на франкофонията (20.03.2022) с маратон по 

четене Le Petit Prince, френски филми със субтитри, табла и рисунки на платно и картон 

„Париж през моите очи“  и на дреха, макет на Айфеловата кула – Й. Николова; 

1.13. Отбелязване на Международния ден на вода (22.03.2022) с тържество, клип, рисунки 

във вода, тематичен интериор – Г. Аралова, Д. Маринова, Г. Йотова; 

1.14. Отбелязване на Деня на Космоса и космонавтиката (12.04.2022) – Р. Ранчова; 

1.15. Изключително активно участие и атрактивно представяне на всички членове на МО в 

Деня на отворените врати на ПГД (16.04.2022), като част от рекламната кампания на 

гимназията; 

1.16. Отбелязване на Световния ден на Земята (20.04.2022) с клип и засаждане на растение 

– Г. Аралова, Д. Маринова; 

1.7. Отбелязване на Деня на Европа (09.05.2022) с презентации, постери, картички – Ст. 

Дечева, Ал. Веселинова, Г. Алексиева, К. Ноткова, Г. Йотова, Д. Крайнова, Л. 

Петрова, Й. Николова; 

1.18. Организиране, провеждане и участие в изпращане, абитуриентски бал и дипломиране 

на Випуск 2022 – Д. Касапинова, Ем. Христова, Д. Маринова; 

1.19. Организиране и провеждане на спортен празник на гимназията (19.05.2022) – Б. 

Николова, М. Дамянова, К. Райков, членове на МО; 

1.20. Тържествено отбелязване на Деня на Светите братя Кирил и Методий, българската 

азбука, просвета и култура и на славянската книжовност (24.05.2022) – Ст. Танева, Г. 

Алексиева, Р. Ранчова, М. Станкова, Н. Васева; 
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1.21. Отбелязване на Международния ден на детето (01.06.2022) с картички, рисунки 

върху асфалт, селфи-рамка и благотворителна кампания за фондация „Нашите недоносени 

деца“ – Л. Коларова, Г. Аралова, Ал. Веселинова, М. Станкова, К. Ноткова; 

1.22. Отбелязване на Деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на 

България (02.06.2022) с рецитиране на Ботево стихотворение от учители и ученици – М€ 

Илчева, М. Станкова; 

1.23. Отбелязване на Международен ден за опазване на околната среда (05.06.2022) с клип 

и плакат – Г. Аралова; 

1.24. Всички училищни дейности и инициативи бяха технически подпомагани и 

озвучавани от колегите Д. Макшутова, Б. Николова, М. Дамянова, К. Райков, В. 

Петров, Пл. Дилков; 

 

2. Дейности, инициирани от ПГД „Елисавета Вазова“: 

 

2.1. Организиран и проведен Първи училищен конкурс „Зная цифрите на числото ПИ“. 

Излъчен е рекордьор – Михаил Георгиев (8В клас) със запомнени най-много цифри – Т. 

Петкова, Д. Касапинова, Р. Кънчева; 

2.2. Организиран и проведен Първи междуучилищен конкурс „Млади таланти в 

интериорния дизайн“ – Г. Аралова 

 

3. Участие на ученици от гимназията в извънучилищни дейности: 

3.1. Посещение на театрални постановки на столични театри – М. Станкова, Ал. 

Веселинова, Й. Каварджикова; 

3.2. Ученически екскурзии с учебна цел до Пловдив – Т. Петкова, Ст. Дечева, Г. 

Аралова; 

3.3. Посещения на кинопрожекции на френски и италиански филми като част от фестивала 

„Срещи на младото европейско кино“– Й. Николова, Г. Йотова; 

 

4. Участие в Регионални инициативи 

4.1. Участие на ученици от 8В и 10А клас в проект „Образованието фундамент за 

формиране на личността“, модул „България в световната история“, организиран от 

Столична община, район „Триадица“.  

Михаил Георгиев (8В клас) отличен с грамота в категория рисунка; 

Елена Енчева (10А клас) и Владислав Стефанов (8В клас) отличени с грамоти за 

презентация; 

Ст. Дечева и Ал. Веселинова – грамоти за висок професионализъм като преподавател по 

история 

4.2. Изложба „Вино и любов“  на ученици от 8Г клас, организирана от American Corner 

Center на Столична библиотека – Н. Васева; 

4.3. Участие на ученици от 8Б и 9Б клас в дискусия и работилница за изработване на 

колажи с изрезки от списания на тема „Съвременната жена“, организирани от Френския 

културен център, София – Г. Йотова; 

4.3. Подготовка и участие на представителните отбори по волейбол (девойки – 11-12 

клас), футбол (младежи 11-12 клас) и шахмат (8-10 клас) в районните турнири по 

програмата „Училищен спорт“ – М. Дамянова, К. Райков, Б. Николова. Спечелени 

отборни II-ри места за трите спорта. 

 

5. Подготовка и участие в Национални и Международни състезания, конкурси и 

фестивали: 

5.1. Подготовка и участие на ученици от гимназията в Национален конкурс за поезия „…и 

мисля аз, че ти си Тя“. Няма класирани ученици – М. Станкова; 
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5.2. Подготовка и участие в Национален конкурс „Карантината търси талант“, 

организиран Детска секция към Президентски клуб – България. Онлайн конкурс 

„Емоции“. Няма класирани ученици. Участвалите ученици са отличени с грамоти – М. 

Станкова; 

5.3. Подготовка и участие в Национален литературен конкурс „Вярата, без която не 

можем…“. Няма класирани ученици – М. Станкова, Ем. Христова 

 

 

5.5. Подготовка и участие на ученици от 8, 9 и 10 клас в Национално състезание по чужди 

езици „Аз мога – тук и сега“, Девин – Г. Алексиева, К. Ноткова 

Класирани ученици: 

Йоана Джонгова – 8Г клас 

Ния Иванова – 8Д клас 

Стилян Граматиков – 9Г клас 

5.6. Подготовка, участие и защита на постери и презентации в Празник на химията 2022 

– „Химията – от колбата, през компютъра към бъдещето“ (2 постера, 16 презентации). 

Резултатите са: 

III място за научен постер на Анета Паскалева (9В клас) – К. Бисолнакова, Г. Аралова; 

Поощрителна награда за постер на Мариета Желязкова (9Г клас) – Г. Аралова; 

Поощрителна награда за презентация на Мария Стоянова (8Г клас) – Г. Аралова 

5.7. Подготовка и участие на ученици от 8 и 9 клас в Национален конкурс за детска 

рисунка „Св. Трифон Зарезан“ – Н. Васева 

III място (грамота и статуетка) за Мая Димитрова (8Г клас) за рисунка 

 

Задача 8. Персонализиран подход към даровити ученици, ученици със СОП, ученици 

в риск и застрашени от отпадане 

 

1. Подготовка на ученици и разработване на материали за общинските кръгове на 

олимпиадите по общообразователни предмети: 

1.1. БЕЛ: участвали 20 ученици; класирани за областен кръг 4 ученици; 

1.2. Английски език: участвали 12 ученици; 3 класирани за областен кръг; 

1.3. Математика: участвали 8 ученици; няма класирани за областен кръг; 

1.4. Биология и здравно образование: участвали 3 ученици; няма класирани за областен 

кръг; 

1.5. Физика и астрономия: участвали 8 ученици; 1 класиран за областен кръг; 

1.6. Химия и опазване на околната среда: участвали 6 ученици; няма класирани за 

областен кръг 

 

2. Подготовка и участие в областните кръгове на олимпиадите по общообразователни 

предмети: 

2.1. БЕЛ (мин.71 т. за допускане до Национален кръг): 

Виктория Йонидова (12Б клас) – 47,5 т. 

Александра Боровишки (12А клас) – 45,5 т. 

Дарина Лилова – 44,5 т. 

Кристина Попова (12А клас) – 38 т. 

2.2. Английски език (мин. 90 т. за допускане до Национален кръг): 

Ния Иванова (8Д клас) – 85 т. 

Яна Микова (9Г клас) – 73,5 т. 

Мария Кирилова (8Д клас) – 72 т. 

2.3. Физика и астрономия: 

Самуил Йорданова (8Г клас) – 1,5 т. 
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3. Участие в национални програми и проекти на МОН 

 

3.1. Проект „Занимания по интереси“ с координатор М. Илчева: 

Беше сформиран 1 функциониращ клуб „Gaming Design” – „Разработка на видеоигри“ – В. 

Петров 

3.2. Проект „Равен достъп в условия на криза“ – осигуряване на техника за ученици и 

учители (52 лаптопа) – Д. Макшутова 

3.3. Национална програма „Отново заедно“  - кандидатстване, критерии за подбор на 

ученици, формиране на групи от ученици за „синя ваканция“, осъществяване на проекта – 

Р. Кънчева, К. Ноткова, В. Петров, Т. Петкова 

3.4. Кандидатстване по Национална програма «Ученически олимпиади и състезания» - 

модул1 за създаване и утвърждаване на Национален конкурс «Млади таланти в 

интериорния дизайн» - Г. Аралова 

3.5. Участие в проект ,,Еразъм +‘‘, КД1 - гр. Брага, Португалия за обмен опит и 

опознаване на португалската култура – Д. Макшутова, Й. Каварджикова 

3.6. Работа по Постановление 46 на МС/19.03.2020 г. за обогатяване на спортната МТБ 

на гимназията – Б. Николова, М. Дамянова, К. Райков 

 

4. Провеждане на консултации в присъствена и/или електронна среда по 

общообразователните предмети с ученици със СОП и ученици с образователни 

затруднения – членове на МО 

5. Работа в екипите за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците 

– членове на МО 

6. Осигурено допълнително (компенсаторно) обучение за ученици, пропуснали учебни 

занятия по здравословни причини или карантинирани – членове на МО 

 

Задача 9. Поддържане и повишаване на професионалната квалификация и 

кариерното развитие на учителите 

 

1. Въвеждаща вътрешно институционална квалификация „Създаване на собствен сайт“ – 

обучител Д. Касапинова; обучаеми –Д. Маринова, Й. Николова, В. Николова, М. 

Илчева, М. Станкова, Ст. Танева, М. Дамянова, Б. Николова, К. Райков, Пл. Дилков, 

Г. Аралова, Ал. Веселинова, Й. Каварджикова 

 

2. Продължаващи институционални квалификации: 

2.1.  ,,Коучинг“ (1 квалификационен кредит), обучител „Стартегия ЕООД“, гр. 

Сандански, 11-12.09.2021 г.; обучаеми – членове на МО; 

2.2. „Изграждане на умения за насърчаване на личностното развитие на учениците. 

Ефективни техники за управление на класа, оценка на резултатите и измерване на 

постиженията” (1 квалификационен кредит); обучител „Стартегия ЕООД“, гр. Сапарева 

Баня, 24-25.05.2022 г.; обучаеми – членове на МО; 

 

 

2.3. Участие в творческо-методически семинар „Да разрушим стените” в рамките на 

международния проект”Shifting Walls: European History Through The Eyes of The Young”  

2019-1-DE03-KA201-059960q 10.06.2022 г., с Функционален директор проф.д-р Мария 

Стойнева „Св.Климент Охридски”, Координатор на проекта г-н Арним Хотман, СУ 

„Културинг, Берлин, Германия, Лектори от Германия и Гърция, Модератор и водещ 
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семинара Николина Цветкова (сертификати) – Ст. Танева, К. Ноткова, Ст. Дечева, Ал. 

Веселинова; 

2.4. "Сертифициране на учители за Microsoft Innovative Educator Expert"- Microsoft; 

обучител – Христина Дачева; обучаем – Д. Касапинова (удостоверение); 

2.5. „Новите възможности с Google и Microsoft”, 30.11. - 03.12.2021, обучаеми – Ал. 

Веселинова; 

2.6. Повишаване на квалификацията в АМТИИ „Проф. А. Диамандиев“, Пловдив – В. 

Петров; 

2.7. Участие в уебинари „Разработка на видеоигри“; обучител ARC Academy; обучаем – 

В. Петров; 

2.8. Участие в уебинари за учители по английски език – В. Петров; 

2.9. Обучение „Проектна работа в обучението по английски език“ – Г. Алексиева; 

2.10. Обучение „Macmillan Education Winter Fair“ (сертификат); обучител Macmillan 

Education; обучаем  – Г. Алексиева; 

2.11. Обучение „Exploring grammar at different speeds and depths“ (сертификат)  ; обучител 

Viv Lambert; обучаем - Г. Алексиева 

2.12. Участие в уебинар "Тайната на формиращото оценяване в присъствена и онлайн 

среда"; обучител фондация „Заедно в час“; обучаем – Здр. Пужева, Д. Касапинова 

2.13. Участие в няколко онлайн обучения за работа и прилагане на новите платформи за 

подготвяне на дипломирането на випуск 2022 – Р. Кънчева 

2.14. Участие в уебинар „Аз-ефективност и емоционална интелигентност“, ИМКА, 

Габрово  (05.05.2022 г.) – Г. Аралова; 

2.15. Участие в образователен онлайн семинар „Инвестираме в нашата планета“, посветен 

на Деня на Земята (26.04.2022 г.) на Образователна инициатива "Космическо училище", 

Институт за космически изследвания и технологии – БАН – Г. Аралова 

2.16. Обучение във френския институт с редакторката на изд. "Cle International" Анник 

Атерер на тема "Новите технологии и новите методи на обучение по френски език" – 

27.04.2022 (сертификат) Formation à la rencontre CLE International de Sofia (Bulgarie) le 

mercredi 27 avril 2022: UTILISER LES NOUVELLES TECHNOLOGIES, DE NOUVELLES 

MODALITÉS D'APPRENTISSAGE – обучаем Й. Николова 
 

3. Участие в открити педагогически практики, онлайн семинари и тренинги, 

организирани от РУО – София:  

3.1. „Прилагане на компетентностния подход в обучението по математика при подготовка 

на учениците за НВО в X клас“, обучител РУО – София, обучаеми – Д. Касапинова, Р. 

Кънчева, В. Николова 

3.2. Обучителен онлайн семинар „Иновация и интеракция в обучението по БЕЛ“, 

15.04.2022 г.; обучител – РУО-София; обучаеми – М. Станкова, Ст. Танева 

 

3.3. Участие в онлайн Кръгла маса по Философия „Опазване на духовното наследство на 

човечеството“, организатор РУО-София и  СУ ”Климент Охридски” - Философски 

факултет; Пл. Дилков 

3.4. Участие в открита педагогическа практика по Италиански език – 9 клас на НУКК 

(Национален учебен комплекс по култура) – Г. Йотова 
 

4. Споделяне на добри практики по проекти: 

4.1. „Подкрепа за успех“ 

Демонстрационни експерименти на ученици от клуб „Знание чрез експерименти“ в 68 СУ 

„Н. Обрешков“ – Г. Аралова 

4.2. „Иновативен дизайн“ 
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Презентиране на продукти, създадени в модул 1 „Зелени технологии в дизайна“ на 

ученици от 11А и 11В клас на междуучилищна среща на иновативни и неиновативни 

училища в България по Национална програма „Иновации в действие“ – Н. Васева, Г. 

Аралова 
 

5. Участие в конференции, семинари, фестивали, медии и институционални работни 

групи: 

5.1. Доклад-презентация на II Национална конференция „SMART STEM образование и 

иновации“, отличен с първо място за презентиране на иновативен подход на обучение – Г. 

Аралова; 

5.2. Устна презентация на 49 Конференция на учителите по химия с международно 

участие  - Г. Аралова; 

5.3. Участие в репортаж на БТВ – новините – М. Илчева; 

5.4. Разговор за хибридната форма на обучение в публицистичното предаване 

„Алтернатива“ – М. Илчева; 

5.5. Участие в работна група към МОН  за промяна на учебните програми по БЕЛ - първи 

гимназиален етап и изготвяне на становище до Министъра на образованието и науката – 

М. Илчева 
 

Задача 10. Оказване на методическа помощ на новопостъпили учители и учители с 

малък педагогически опит 
 

Новопостъпилите учители: Кирил Райков, Бойко Киров и Ралица Ранчова имаха свои 

ментори в лицето на колегите Б. Николова, Цв. Попова и В. Николова. 

Колегите с по-малък педагогически опит: Ал. Веселинова, М. Станкова, Й. Каварджикова, 

Д. Крайнова, Д. Христов бяха подпомагани от колегите Ст. Дечева, Г. Йотова и Й. 

Николова. 

Отчетът на МО „Общообразователно направление“ е изготвен въз основа на отчетите на 

членовете на МО. 

27.06.2022 г.        Изготвил: Г. Аралова 

София       Председател на МО „Общообразователни предмети“ 


