ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ ЗА РОМАНСКИ ЕЗИЦИ „Г. С. РАКОВСКИ“ - БУРГАС

МЕСЕЧНИ ЗАДАЧИ
Месец ОКТОМВРИ
Начало на занятията по проект „Осигуряване на обучение
на талантливи ученици за участие в ученически
олимпиади” в онлайн среда
ПС
Тема:
1. Информация за работата на ПГРЕ в условията на
КОВИД -19 с цел набелязване на мерки за
ефективно решаване на проблеми
2. Информация за новия проект по програма Еразъм+
на тема Patrimoine et Art de vivre (Културно
наследство и изкуството на живота); информация
за предстоящи дейности по екологичния проект
Zéro déchet, zéro échec; информация за
възможностите за кандидастване по К1 на Еразъм+
3. Предложения за комисия за изработване на
Стратегия на ПГРЕ за периода 2020-2024
4. Тема: Перспективите пред ПГРЕ „ШГ. С.
Раковски” като иновативно училище – новият
учител в клас – трудности и предизвикателства
за работа в условията на КОВИД-19;
„приобщаващият учител”
Отбелязване на националния празник на Испания –Díadela
Hispanidа – видео презентации

Седмица на италианския език по света – «L'italiano tra
parola e immagine: graffiti,illustrazioni, fumetti»

октомври
2020

МО по ЧЕ

октомври
2020
Ръководство

Д. Костова
Н.Николов

12.10. 2020

19-25
октомври
2020

Седмица на четенето. Представяне на любими книги от
учениците
Посещение на Н. П. Посланика на Кралство Испания

19-23.10.
2020
23.10.2020

Заседания на МО за обсъждане на резултатите от
входното ниво и ефективността на методите и формите за
обучение по отделните предмети.
Проект в девети клас за запознаване на учениците с
традициите на празника Вси Светии

до края на
октомври
2020
до
31.10.2020

Участие в национален конкурс за рисунка, компютърна
рисунка и фотография «Морето не е за една ваканция»

октомври
2020

МО по ИТ
МО по
испански – Д.
Бинкова
М. Вълчева
Р. Пенчева
Ася Петрова
Елисавета
Стайкова
Марияна
Димитрова
МО по БЕЛ
МО по
испански език
Председатели
те на МО
Коста
Влъчков
Ася Петрова

Подготовка на представителните отбори за участие в
ученическите игри /при отпадане на епидемичната
обстановка/
Подготовка за Деня на народните будители. Изготвяне на
информация за ЧК /Вазов/

октомври
2020

МО по ФВС

до 31
октомври
2020
октомври
2020

МО по БЕЛ

Провеждане на онлайн изследвания сред учениците в
осми клас и/или фокус групи в другите випуски за оценка
на разпространението и нивото на тормоз в училище,
както и на рисковите фактори, застрашаващи живота на
учениците
Обмяна на опит и приобщаване на новоназначените октомври
педагогически специалисти
2020
Обучение за изготвяне на професионално портфолио
октомври
2020
Директор:
Р. Георгиева

УКС
К. Мишинова
Класни
ръководители
Председатели
те на МО
Елена Кирова

