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За дейността на екип по ключови компетентности по 
природни науки и екология

(Човекът и природата, Биология и здравно образование, 
Физика и астрономия и Химия и опазване на околната среда)

за учебната 2016/2017 година

I .  Състав на методическото обединение:
1. Председател -  Анна Вапцарова -  ст.учител прогимназиален етап
2. Членове:

Маринела Петрова -  ст.учител гимназиален етап 
Иван Бенков -  гл.учител

I I .  Основни задачи :
1. Повишаване качеството на учебновъзпитателната работа.
2. Спазване на ДОИ и ДОС, постигане на общообразователния минимум.
3. Усвояване на ключови компетентности по природните науки и екология.
4. Успешно представяне на учениците на ДЗИ.

I I I .  Методически дейности :

1. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти чрез 
участие в обучения -  училищно и на регионално ниво

- РУО -  „Разработване на тестове"
- на училищно ниво:
- „Приложение на новия закон за предучилищното и училищно 

образование"
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„Учителско и ученическо портфолио-технология за оценяване на 
постиженията и дейността на учителя и ученика"

- срок : по график. отг.: ПС от МО

2. Методическо съвещание на тема „Промени в учебното съдържание по 
Човекът и природата -  пети клас".

срок : 12.2016г. отг.: преде, на МО
3. Приемственост на обучението по природни науки между начален и 
прогимназиален етап чрез обмен на опит между ПС и провеждане на уроци 
в четвърти клас от преподаватели от прогимназиален етап.

срок : 05 .2017г. отг.: преде, на МО

IV . Организационни дейности

1. Приемане план за работа на предметната комисия;
срок : 14.09 .2016г. отг.: преде, на МО

2. Анализ на проведените входни нива по предмети.
срок: .10 .2016г. отг.: преподавателите

3. Участие в Националната програма „Осигуряване на съвременна 
образователна среда" по модул „Подобряване на условията за лабораторна 
и експериментална работа по природни науки"

срок:30 .11 .2016г. отг.:предс. На МО
4. Мотивиране на учениците за по -  активно участие в консултациите по 
предмети.

срок: постоянен отг.: преподавателите
5. Участие в проекта на МОН „Твоят час"- при възможност.
6. Обогатяване на папката с тестове за подготовка за ДЗИ.

срок : постоянен отг.: преде, на МО
7. Използване на задачи от тип „PISA" в работата по предмети.

срок : постоянен отг.: преподавателите
8. Участие в подборния кръг на съзтезанието по ключови компетентности

срок : 4 .11 .2016г. отг.: преде, на МО
9. Мотивация и подготовка на ученици за участие в олимпиадите по 
предмети;

срок: м. Март отг.: преподавателите
10. Опазване и обогатяване на Материалната база на кабинетите по 
предмети;

срок: постоянен отг.: преподавателите
11. Провеждане на консултации между преподавателите по различните 
предмети е цел задълбочаване на междупредметните връзки.

срок: постоянен отг.: преподавателите
12. По -  широко използване на възможностите на информационните 
технологии в обучението по предмети;

срок: постоянен отг.: преподавателите
13. При възможност -  участие в разработването на проект.

отг.: преподавателите
14. Анализ на резултатите от ДЗИ.



срок:23.06 .2017г. отг. преподавателите
15. Анализ на резултатите изходните нива и обучението по предмети за 
учебната година.

срок:30.06 .2017г. отг. преподавателите
16. Изготвяне на отчет за работата на Методическото обединение на 
педагогическите специалисти по природни науки и екология.

срок:30 .06 .2017г. отг.:предс. на ПК

Председател на МО . . . . . . . . .........
/ Анна Вапцарова/


