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Айсел Ахмед

ГОДИШЕН ПЛАН
на методическото обединение на учителите
по Български език ,Чужди езици и Майчин език
ЗА УЧЕБНАТА 2020/ 2021 ГОДИНА

ЧЛЕНОВЕ НА ОБЕДИНЕНИЕТО:
Мергюл Кямил
Юлвие Мехмед
Ерджан Незир
Севинч Салиева
Сафие Расим
Сениха Хюсеин

ЦЕЛ НА РАБОТАТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ:
Осъществяване на ефективно обучение, възпитание и социализация и
постигане на чуждоезикова компетентност в съответствие с Държавните
образователни изисквания.

ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО:
Постигане на добри резултати в подготовката на учениците чрез прилагане
на иновативни форми и методи на работа;
Взаимодействие между учителите, преподаващи български ,чужд и майчин
език за постигане необходимите компетенции на учениците;
Развиване на дигиталните компетентности чрез употребата на мултимедийни
технологии с цел да се извлича, оценява, създава ,представя и обменя
информация;
Възпитаване на
готовност за междукултурно общуване, основано
едновременно на самоуважение, уважение и толерантност към различията;
Мотивиране желанието за овладяване на бъларския,чуждия и майчин език и
търсене на подходящи стратегии за учене, включително и чрез използване на
разнообразни автентични материали, на технически средства и на новите
технологии за информация и комуникация;
Доразвиване на езиковите и естетическите способности на учениците чрез
участието им в училищни и извънучилищни дейности;
Изграждане на умения и нагласи у ученика за осмисляне на процеса на учене
като непрекъснат и за цял живот, за реалистична оценка и самооценка, за
значението на индивидуалната работа и на работата в екип.
Усъвършенстване на квалификационната дейност на учителите от
методическото обединение.

ДЕЙНОСТИ ПО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ:
1. Запознаване с новите учебни програми и Указанието на МОН за настоящата
учебна година.
Срок: 09.2020 г.
Отг.: преподавателите
2. Отбелязване на Европейския ден на езиците.
Срок: 25.ІХ.2020г.

Отг.: преподавателите по ЧЕ
3. Приемане на плана на МО по БЕЛ и АЕ
Срок: октомври
Отг.: председателя на МО
4. Организиране, провеждане и проверка на входното ниво на
учениците по БЕЛ и чужди езици. Анализ на резултатите в МО и
набелязване на мерки за преодоляване на пропуските.
Срок: IX,X, -2020г.
Отг.: преподавателите
5.Провеждане на „Седмица на четене“
Срок: октомври
Отг.: председателя и преподавателите на МО
6. Подготовка и представяне на празника „Halloween”
Срок: 31.Х.2020г.
Отг.: С.Расим, С.Салиева
7. Провеждане на консултации и работа с изоставащи ученици за
недопускане на слаби резултати в обучението им. Работа с изявени
ученици с цел развиване на езиковите им компетентности.
Срок: IX.2020-VI.2021г.
Отг.: преподавателите
8.Посещение на театрална постановка
Срок: IX.2020-VI.2021г.
Отг.:преподавателите
9.Актуализиране на критериите за оценяване на учениците по БЕЛ и чужди езици.
Срок: септември-октомври 2020
Отг.: преподавателите
10.Участие в курсове, семинари и други форми за повишаване на
квалификацията на учителите по БЕЛ и чужди езици.
Срок: IX.2020-VI.2021г.
Отг.: преподавателите
11.Запознаване с нововеденията в чуждоезиковото обучение и по БЕЛ.
Срок: постоянен
Отг.: преподавателите

12. Изготвяне и представяне на мултимедийни презентации от учениците
по теми от учебното съдържание
Срок: IX.2020-VI.2021г.
Отг.: преподавателите
13. Организиране и провеждане на вечер на езиците:
Срок: м.ІV. 2021г.
Отг.:С.Салиева,
С. Расим, С. Хюсеин
14. Участие с подходящи ученически материали при издаване
на в-к “Паисиевски глас”.
Срок: 05.2021г.
Отг.: преподавателите
15.Отбелязване Деня на Европа
Срок: май
Отг.: Сениха Хюсеин
16. Организиране, провеждане и анализ на НВО и ДЗИ
Срок: 05-06.2019г.
Отг.: преподавателите
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Картотека
на
МО по БЕЛ/ЧЕ/МЕ
1.План на МО
2.Протоколи
……………………………………………
3.Консултации –час,ден,място на провеждане
5.Анализи за входно,междинно и изходно ниво,класна работа
№1,2/обобщен анализ/
6.Учебни програми по БЕЛ,АЕ и МЕ
7.Критерии за оценяване на писмена работа
8.Материали от проведени семинари в МО на теми;
…………………
9.Проведен открит урок от преподаватели от МО;
/материали/……………
10.График за контролни и класни работи
11.Посетени уроци от директора на СУ „Христо Ботев“/материали/
12.Други материали
…………………………………………………………………….

