
ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ ЗА РОМАНСКИ ЕЗИЦИ Г. С. РАКОВСКИ“  

 

МЕСЕЧНИ ЗАДАЧИ 

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2021Г. 

1 

Начало на занятията по проект „Осигуряване на 

обучение на талантливи ученици за участие в 

ученически олимпиади” в онлайн среда 

октомври 2021 МО по ЧЕ  

2 

Работна среща на пилотния екип от иновацията 

«Създаване на дигитални образователни ресурси за 

активно преподаване и учене» с цел планиране на 

работата през втората година на нeйното развитие. 

октомври 2021 Елена Кирова 

Николай Николов и 

пилотен екип 

 

3 

Участие в инициативата „Поход на книгата” октомври 2021 МО по БЕЛ – 

Теодора Вълева, 

Таня Христова 

 

4 Отбелязване на националния празник на Испания –

Día de la Hispanidа – видео презентации 

Конкурс за рисунка и изложба 

12.10. 2021 МО по испански 

език 

Ася Петрова 

 

5 Многоезично състезание – областен кръг 16.10.2021 МО по ЧЕ  

6 Отбелязване на седмицата на италианския език по 

света – различни инициативи по випуски 

18-23.10,2021 МО по италиански 

език 

 

7 Седмица на четенето. Представяне на любими книги 

от учениците 

21-25.10. 2021 МО по БЕЛ  

8 

 

Заседания на МО за обсъждане на резултатите от 

входното ниво и ефективността на методите и 

формите за обучение по отделните предмети. 

25 - 29 октомври 2021 Председателите на 

МО 

 

9 Работа с институции – посещение на Затвор Бургас 

от група ученици от 12 клас 

октомври 2021 Катя Иванова  

10 Посещение на Община Бургас във връзка с Деня на 

българската община 

октомври 2021 Катя Иванова, 

Виолета Тодорова 

 

11 Проекти в девети клас за запознаване на учениците с 

традициите на празника Вси Светии в англоезичната 

култура 

25-29 октомври 2021 Паулина Павлова 

  

 

12 Мобилност в Рипосто по проект «Без отпадъци, без 

загуби» 

25-31 октомври Р. Георгиева 

Д. Костова 

 

13 Участие в национален конкурс за рисунка, 

компютърна рисунка и фотография «Морето не е за 

една ваканция» 

октомври 2021 Ася Петрова  

14 Подготовка  на представителните отбори за участие в 

ученическите игри  

октомври 2021 МО по ФВС  

15 Създаване на Ученически Парламент и избор на 

ученически омбудсман 

октомври 2021 Катя Иванова и  

МО по ОНГО 

 

16 

ПС 

Тема:  

1. Тема: Същност на компетентностния 

подход. Прилагане на компетентностния 

подход в учебната работа по отделните 

предмети (споделяне на личен опит) 

октомври 2021 Е. Кирова и 

колегите, които са 

преминали обучения 

за прилагане на 

компетентностния 

подход в 

образованието 

 

17 Онлайн обучение за приложението Google sites във 

връзка с изготвянето на професионално портфолио 

октомври 2021 Нора Кондева   

18 Обучение по Дейност 3 – проект „Равен достъп до 
училищно образование в условията на кризи“ 

октомври 2021 С. Андонова  

19 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 

октомври 2021 УКС 

К. Мишинова 

Класни 

ръководители 

 

 


