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ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ ЗА РОМАНСКИ ЕЗИЦИ „Г. С. РАКОВСКИ“ –

БУРГАС 

 

МЕСЕЧНИ ЗАДАЧИ 

ОКТОМВРИ 2022г. 

 

Родителски срещи по класове  10 октомври 2022 

18:30 ч. 

Класните ръководители 

Начало на занятията по проект 

„Осигуряване на обучение на талантливи 

ученици за участие в ученически 

олимпиади” 

октомври 2022 МО по ЧЕ 

ПС 

Тема: Фактори и модели за повишаване 

на мотивацията за учене. Учене чрез 

четене, преживяване, сътрудничество, 

емпати. 

 

октомври 2022  

Катя Иванова 

 

 

 

„Поход на книгата” 3-7 октомври 2022 МО по БЕЛ – Тани 

Костадинов, Таня Христова, 

Камелия Славейкова 

Работна среща на всички партньори по 

проекта „Културното наследство и 

изкуството на живота“ в Бургас 

3-8.10.2022 Д. Костова, В. Антонова, Ст. 

Андонова, А. Петрова, В. 

Добрев 

Отбелязване на деня на българския 

програмист – представяне на мултимедийни 

материали 

4.10.2022 МО по ИТ 

Световен ден на учителя.  5.10.2022 МО по БЕЛ 

Международен форум Generation Label 

France Education 

6-7.10.2022 П. Якимова 

Вътрешноквалификационен семинар за 

използване на интерактивни плакати  

до 10.10 2022 МО по АЕ 

Киното и приобщаващото образование – 

заедно срещу дискриминацията 

10.10.2022 Д. Костова, К. Мишинова, 

участниците в проекта 

Отбелязване на националния празник на 

Испания –Día de la Hispanidа – видео 

презентации 

Конкурс за рисунка и изложба 

12.10. 2022 МО по испански език 

 

 

Ася Петрова 

Многоезично състезание – областен кръг 15.10.2022 МО по ЧЕ 

Отбелязване на седмицата на италианския 

език по света – различни инициативи по 

випуски 

17-22.10.2022 МО по италиански език 

Виртуално обучение за работа с камера по 

проект „Киното в училище“ 

17-24.10.2022 Д. Костова, Ст.Андонова 

Регистрация за участие в състезанието по 

творчесо писане на английски език – 9-12 

клас 

до 20.10.2022 МО по АЕ 

Седмица на четенето. Представяне на 

любими книги от учениците 

21-25.10. 2022 МО по БЕЛ 
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Запознаване на учениците с националната 

програма „Моята книга“ на издателство 

Пиърсън – 9-12 клас 

октомври 2022 МО по АЕ 

Анализ на резултатите от проведените 

контролни работи за проверка на входното 

ниво на учениците 

до 21 октомври 

2022 

Всички МО 

Заседания на МО за обсъждане на 

резултатите от входното ниво и 

ефективността на методите и формите за 

обучение по отделните предмети. 

до 28.10. 2022 Председателите на МО 

Проекти за запознаване на учениците с 

традициите на празника Вси Светии в 

англоезичната култура 

24-28 октомври 

2022 

МО по АЕ и изкуства 

  

Участие в национален конкурс за рисунка, 

компютърна рисунка и фотография 

«Морето не е за една ваканция» 

октомври 2022 Ася Петрова 

Подготовка  на представителните отбори за 

участие в ученическите игри  

октомври 2022 МО по ФВС 

Подготовка за Деня на народните будители. 

Изготвяне на табла, посещение на 

паметници на будителите в Морската 

градина и др. 

28.10. 2022 МО по БЕЛ, ОНГО и 

изобразително изкуство 

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 2022 УКС 

К. Мишинова 

Класни ръководители 

 


