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План  
на МО Обществени науки и гражданско образование 

за учебната 2021/2022 година 
 
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 
Настоящият план за работа на Методическото обединение на учителите по  
обществени науки е изготвен от членовете на комисията и приет на нейна сбирка на 
07.09.2021 г. 
 
II. СЪСТАВ НА МО: 
Съставът на Методическото обединение включва учителите по история и цивилизации, 
география и икономика, философия и гражданско образование: 
 
Председател на МО: Христина Хаджиева, старши учител по история и цивилизации 
Членове: Гергана Ангелчова, старши учител по география и икономика 
 
III. ОСНОВНИ ЦЕЛИ: 
1.Утвърждаване на Методическото обединение като център на вътрешно   
квалификационна дейност и взаимопомощ. 
 
2. Повишаване качеството и ефективността на образователно - възпитателния процес . 
 
3. Обучение, възпитание и социализация, както и подкрепа за личностното развитие на 
учениците. 
 
4. Работа за формиране и развитие на умения, компетентности и ценности на всеки 
ученик и осигуряване на образователна среда, ориентирана към техните способности,  
основана на използването на различни информационни ресурси и библиотечно 
информационно обслужване. 
 
5. Работа за участие и добро представяне на учениците в състезания, олимпиади и ДЗИ. 
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6. Повишаване квалификацията на членовете на обединението чрез участие в 
организирани в училището и от центровете за подкрепа за личностното развитие 
различни квалификационни форми. 
 
IV. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 
1. Зачитане на ученика като активен участник в образователния процес. 
 
2.Насърчаване на интелектуалните способности на учениците и получаване на 
допълнителна подкрепа за личностно развитие. 
 
3.Да се формират знания, умения и компетентности за взаимодействие със социалната 
среда и да се стимулира комуникативно поведение. 
 
4. Да се насърчава участието на учениците в общо училищни мероприятия, проектни 
дейности, състезания и олимпиади. 
 
V. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ: 
 

Дейност Срок Отговорници 

1. Обсъждане и приемане на план на МО Септември 2021 г. Хр. Хаджиева 

2. Участие в квалификационни обучения   през годината Хр.Хаджиева 
Г. Ангелчова 

3. 113 години от обявяване на Независимостта 
на България 

Септември 2021 г. Хр. Хаджиева 
Г. Ангелчова 

4. Изготвяне, провеждане и анализ на 
входните равнища по предмети. 

Септември / Октомври 
2021 г. 

Хр. Хаджиева 
Г. Ангелчова. 
 

5. „Народните будители и аз“ Октомври 2021 г. Хр. Хаджиева 
Г. Ангелчова 

6. Мероприятия по случай  празника на 
училището 

Ноември / декември 
2021 г. 

Хр. Хаджиева 
Г. Ангелчова 

7. „Да правим добро“ - Коледни инициативи Декември 2021 г. Хр. Хаджиева 
Г. Ангелчова 

8. Организиране и провеждане на олимпиади Януари / Февруари 
2021 г. 

Хр. Хаджиева 
Г. Ангелчова 

9. 19.01. Освобождението на Пещера Януари 2021 г. Хр. Хаджиева 
Г. Ангелчова 

10. Обобщаване и изготвяне на доклад за 
резултатите от учебно възпитателния процес в 
края на първия учебен срок и набелязване на 
мерки за преодоляване на пропуските и 
грешките. 
 
 

Февруари 2022 г. Хр. Хаджиева 
Г. Ангелчова 

11. Отбелязване на годишнината от гибелта на 
Апостола „Живот посветен на народ и 
Отечество“ 

Февруари 2022 г. Хр. Хаджиева 
Г. Ангелчова 



12. Мероприятия в навечерието на 
националния празник: 
„ 3 март: най – българският ден“   

Февруари / Март  
2022 г. 

Хр. Хаджиева 
Г. Ангелчова 

13. Седмица на Обществените науки Април 2022 г. Г. Ангелчова 
Хр. Хаджиева 

14. 09.май – България и Европа. Изложба и 
викторина „Европейски столици“ 

Май 2022 г. Хр. Хаджиева 
Г. Ангелчова 

15. „Помни Героите“- 02.06. Ден на Ботев Май / Юни  
2022 г. 

Хр. Хаджиева 
Г. Ангелчова 

16. Провеждане на консултации и 
индивидуална работа с изоставащи и 
напреднали ученици. 

през учебната година Хр. Хаджиева 
Г. Ангелчова 

17. Отчитане и анализ на резултатите от 
учебно - възпитателния процес за учебната 
2021/2022 г. 
 
 

Юни / Юли 2022 г. Хр. Хаджиева 
Г. Ангелчова 

 

                                                                                             
 
 
                                                                       Изготвил: ………………………………………………….. 

 
                                                                          Председател на МО ОНГОР: Хр. Хаджиева 


		2022-11-18T14:04:55+0200
	PAVLINKA ANTONIEVA SHOPOVA-NACHKOVA




