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МЕСЕЧНИ ЗАДАЧИ 

НОЕМВРИ 2020 

 

 Честване на Деня на народните будители 

-Урок –презентация за нац. будители 

 

Конкурс за изработване на плакати и портрети 

на нар. будители 

ноември 2020 МО по ОНГО  

 

 

Ася Петрова 

 Подготовка на желаещите да участват в 

регионалното състезание по математика и ИТ 

«Св. Николай Чудотворец» и коледното 

състезание по математика 

ноември 2019 МО по 

математика и 

ИТ 

 Участие в първия кръг на състезанията по БЕЛ: 

„Любословие” и „Стъпала на знанието” (8 – 12 

клас) 

15 ноември 2020 МО по БЕЛ 

 Обобщителен урок в осми клас на тема 

«Собствен прочит на избран мит» 

15 ноември 2020 МО по БЕЛ 

 Отбелязване на Деня на толерантността  чрез 

различни проектни дейности под надслов «Да 

възпитаме толерантност чрез кино» по класове: 

гледане на филми с последваща дискусия в 

часовете на класа, създаваня на видео с  

интервюта с представители на «различните» 

хора: примерно деца с увреждания, бездомни, с 

различна ориентация и др. 

16.11.2020 УКС, 

учителите по 

философия, 

класни 

ръководители 

и психолог 

 

 Отбелязване на  Деня на благодарността по 

класове 

26.11.2020 МО по 

английски 

език 

 ПС:  

1. Информация за нивото на усвояване на 

базови компетентности от учениците и 

мерки с цел подобряване на 

образователните резултати. Обсъждане 

на резултатите от входните нива 

2. Информация за новата иновация на ПГРЕ 

и за участието в проект «Иновации в 

действие» 

3. Текущи проблеми и предложения на 

класните ръководители за наказания на 

ученици, съгласно ПД на ПГРЕ 

4. Тема: Какво е необходимо за плавно 

превключване към обучение в 

електронна среда 

 

5 ноември 2020 
 

Преподавател

ите 

Председатели

те на МО 

 

Н.Николов и 

преподавател

ите от екипа 

по проекта 

 

Класни 

ръководители 

 Участие с представителни отбори в Ученически 

игри – Общинско първенство 

ноември 2020 МО по ФВС 
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 Отбелязване на «Седмица на италианската кухня 

по света» 

ноември 2020 Е.Стайкова  

Марияна 

Димитрова 

 Създаване на кът Еразъм+ по проект «Културно 

наследство и изкуството на живота» 

ноември 2020 Д. Костова 

 Дейности по проект ANGE и участие в 

заключително събитие в Бордо, Франция (реално 

или виртуално) 

ноември 2020 Д. Костова 

 Включване на инициативата на мрежата SafeNet 

“Учител-будител във виртуалното пространство 

– 2020” чрез уроци в часа на класа 

ноември 2020 УКС 

Класни 

ръководители 

 Изготвяне на онлайн тестове по френски език с 

Гугъл формуляр 

ноември 2020 Вера 

Антонова 

З. Велчева 

 Използване на ИКТ в обучението по Български 

език и литература 

ноември 2020 Наска 

Железчева 

 Обмен на добри практики ноември 2020 Росица 

Пенчева и 

МО по ЧЕ 

 


