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ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА“ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”- КНЕЖА
гр.Кнежа ,обл.Плевен, ул.”М.Боев” № 5,тел/факс 09132/72-30/,e-mail:pgm knf®,mail.bg

УТВЪР,
ДИРЕКТ

/Нйщмл
ПЛАН
за дейността на методическото обединение на учителите в направление
задължителна професионална подготовка за учебна 2017/2018 година
I. Състав на методическото обединение
1. Николай Павлов Никовски - председател
2. инж. Нина Йотова Танчева
3. инж. Йоана Иванова Хичкова
4. инж.Цветелина Иванова Стойкова
5. инж. Нели Петрова Дамяновска
6. инж. Биляна Гергова Кръстева
7. инж. Нели Михайлова Аврамова
8. инж. Милица Любенова Драшанска
9. инж. Валентина Иванова Бучелска
10. Николай Иванов Вановски
11 .Нина Кирилова Цекова
II. Теми за квалификации
1. на училищно ниво:
„Приложение на ЗПУО и ДОС в обучението по професионална подготовка “
„Използване на съвременни учебно - технически средства в обучението по професионална подготовка“
„Свободен достъп за квалификация и преквалификация на възрастни”
„Създаване на интерес към защитените професии в ПГМЕТ, съобразени с профила на района и потребностите на пазара на труда.
2. на методическото обединение:
„Придобиване или повишаване на ПКС”
„Учебни планове по професионална подготовка за 8-те класове съгласно ЗУПО “

ДЕЙНОСТИ
1. Заседания на методическото обединение
№ Период на провеждане

Теми за обсъждане

Отговорник

Очакван резултат

Заседание № 1

1.

25.10.2017 г.

Запознаване членовете на МО с утвърдения План за
работата на МО „Професионално образование“ за
учебната 2016/2017 г.

2.

25.10.2017 г.

Безопасна работа в кабинетите по проф. подготовка и
работилниците по учебна и производствена практика

инж. Н. Танчева

Инструкции за безопасна работа,
попълване
на
необходимата
документация по охрана на труда

3.

25.10.2017 г.

Обсъждане на работата с ученици , техници за
обезпечаване на учебно- производствената дейност
във връзка с производствения план на ПГМЕТ.

инж. Н. Танчева
Н. Никовски
Н. Вановски

Качество и
продукцията

4.

25.10.2017 г.

Рекламна дейност на произволите на ПГМЕТ

инж. Нели
Дамяновска

Излъчване на презентация в
медиите и изработване на
рекламни брошури

Учебни планове по професионална подготовка за 8-те
класове съгласно ЗУПО

Учители ПП

Подпомагане
дейността
обучението по ПП в ПГМЕТ

Н. Никовски

Ефективна дейност на МО

количество

на

Заседание №2

1

20.12.2017

и

Зассгдание № 3

1.

11.01.2018 г.

Изготвяне на конспекти, изпитни варианти и
индивидуални практически задания за ДИ за СПК в
съответствие с ДОС и НИП.

2.

11.01.2018 г.

ИКТ в преподаването на учебните дисциплини по
професионална подготовка

3.

11.01.2018 г.

Определяне на специалностите в план- прием
2017/2018 година

4.

11.01.2018 г.

Рекламна дейност за представяне на професиите и
специалностите , изучавани в ПГМЕТ.

Председатели на
изпитни комисии
инж. Цв.Стойкова
Н. Цекова
инж. Н. Дамяновска
Н. Никовски

Членове на МО

Запознаване
с
цитираните
документи,обсъждане
на
примерни варианти
Спазване ЗПУО и ДОС

Гъвкавост в определянето на
професии
и
специалности
съобразени с пазара на труда
Популяризиране на професии
съответстващи на търсенето на
пазара на труда.

5.

11.01.2018 г.

Валидиране на проф. компетенции в направление
„ Машиностроене” и „ Електротехника” - рекламна
дейност

Членове на МО

Свободен достъп за квалифи
кация и преквалификация на
възрастни

Заседание №3
1.

27.04.2018 г.

Подготовка на МТБ, ученици и учители за провеждане
на квалификационните изпити по теория и практика
съобразно изискванията на нормативните документи

инж. Н. Танчева
Н. Никовски
Председатели на
изпитни комисии

Снабдяване
с необходимите
материали , инструменти и
приспособления , утвърждаване
на документацията за ДКИ

2. Направления на работата в МО
2.1. Методическа работа
2.1.1. Дейности
№

1.

2.

3.

1.

Дейност
Повишаване на квалификацията на ПС
Разработване и представяне на материали по темите, вкл.
В плана на заседанията на МО
• Презентация и брошури производи ПГМЕТ
Модели на учителското портфолио
• Варианти на изпитни задания по теория и практика

Период на реализиране

Отговорник

до. 10.2017 г.
до 10.01.2018г.
краят на месец март 2018

инж. Н.Дамяновска
Членове на МО
Председ. на ИК

до 30.07.2018 г.
Повишаване на ПКС или придобиване на допълнителна
професионална квалификация - проучване на възможности
за участие
Провеждане на обучение в МО във връзка с приложението до 31.03.2018 г.
в ОВП на ИКТ и интерактивни методи в професионалната
подготовка
Обмен на опит
Провеждане на открити уроци:
-представяне на урок по практика- стругарство
-представяне на урок по теория -Основи на
елекгротехниката

Първи учебен срок
Втори учебен срок

Членове на МО

Членове на МО

Николай Никовски
инж. Н.Дамяновска

Резултат

Представяне на
презентация, брошури,
изпитни задания

Повишаване на ПКС и
квалификацията на
учителите
Повишаване на
квалификацията на
учителите

Добри практики

2.

Представяне на информация от участие в квалификация
за обучител като експерт в дуална форма на обучение

учебна година

инж. Цв. Стойкова

3.

Работа с млади или новоназначени ПС от МО: инж.
Бучелска, инж. Драшанска

Учебна година

инж. Стойкова
Н. Никовски

4.

Организиране и провеждане на олимпиади и национални
състезания по професионална подготовка:
• Олимпиада по техническо чертане
• „ Най- добър техник в машиностроенето”

•

5.

Учебна година - при
събиране на група

Организиране и провеждане на курс по
електробезопасност за възрастни

1.

инж. Милица Драшанска

2.
3.

инж. Нели Дамяновска
инж. Нели Аврамова

Машини и апарати в
хранителната
промишленост
Информатика и ИТ
Информатика и ИТ

февруари- април 2018 г.
февруари- март 2018 г.

декември 2017-март 2018

Състезание по електроенергетика

2.1.2. теми за самообразование на ПС от МО
Тема за самообразование
№ Учител

инж. Н. Танчева
инж. Цв. Стойкова
инж. Н. Танчева
инж. Цв. Стойкова
инж. Н. Аврамова
инж.Н. Дамяновска
инж. Б. Кръстева
Н. Вановски
Н. Вановски

Представяне на
презентация с цел
повишаване на
квалификацията на
учителите
Подкрепа и помощ при
разработване на
тематични разпределения,
изпитни варианти.
Протоколи от участие в
различни нива и
класирания
Протоколи от участие в
различни нива и
класирания
Протоколи от участие в
различни нива и
класирания
Издаване на
удостоверение по
електробезопасност

Поредна година, за която
работи по темата

Очакван резултат от
работата по темата за
самообразование

Първа- Университет по
хран. Технологии гр.
Пловдив
Втора- ТУ Габрово
Втора- ТУ Габрово

Подобряване на ОВП

Краен срок за
представяне на резултата
от работата по темата
през настоящата година
30.06.2018 г.

Подобряване на ОВП
Подобряване на ОВП

30.06.2018 г.
30.06.2018 г.

2.2. Организационна
№
1.

Дейност
Обсъждане на нормативните документи, свързани с ОВП
по предметите от МО. Проучване на изменения в
нормативни актове. Актуализиране на разработени
материали.

Период на реализиране
20.09.2017 г.

Отговорник
Председател МО

Резултат
Спазване на нормативната
уредба

2.

3.

4.
5.
6.

Участие в екипи за разработване на проектни предложения
на училищно, регионално, национално или международно
ниво
Изготвяне на предложения до ръководството - заявки за
различни материали, промени в документи в институцията.
Изработване на тематични разпределения, отговарящи на
изискванията за съдържание и структура.
Разработване и предварителен контрол на материали за
провеждане на различните видове писмени изпитвания.
Организация и провеждане на входящо равнище

При наличие

Председател МО

Осъвременяване е
обогатяване на МТБ

до 12.10.2017 г.

Членове на МО

до 14.09.2017 г.

Членове на МО

постоянен

Членове на МО

до 12.10.2017 г.

Членове на МО

Поддържане и
обогатяване на МТБ,
обезпечаване но ОВП
Спазване на нормативната
уредба
Спазване на нормативната
уредба
Установяване на нивото
знанията и уменията на
учениците.
Подобряване на ОВП

Анализ на проведени писмени изпитвания (входящо,
постоянен
Членове на МО
изходящо, текущи)
27.04.2018 г.
8. Анализ на ефективността на използваните методи в ОВП
Членове на МО
Подобряване на ОВП
постоянен
9. Контрол и анализ за провеждането на практическата част
Членове на МО
Подобряване но ОВП
от УП
постоянен
10 Анализ на ефективността на работа с учениците, срещащи
Членове на МО
Подобряване на ОВП
затруднения при усвояването на УС
постоянен
11 Анализ на резултатите от обучението на учениците по
Членове на МО
Подобряване на ОВП
предметите от МО
Работа по модернизацията на работното място, систематизиране на наличната МТБ, методически и дидактически материали
Работа
по поддържане или оборудване на кабинета
постоянен
1.
Членове на МО
Поддържане и
обогатяване на МТБ
постоянен
2. Създаване, попълване и систематизиране на банка с
Членове на МО
Всеки член на МО да
електронни уроци, презентации - по теми или направления
представи по 1
електронен урок или
презентация
постоянен
3. Създаване и допълване на банка с материали за
Членове на МО
Подобряване на ОВП
диагностициране (вкл. проверка и оценка) на учениците
постоянен
4. Създаване на интерактивни продукти (презентации и др.)
Членове на МО
Подобряване на ОВП
за подобряване работата с учениците
постоянен
Членове на МО
5. Проучване, представяне и приложение в работата на
Подобряване на ОВП
материали във връзка с подобряване на ОВП
Работа с изявени ученици, както и с ученици, имащи образователни затруднения
по график
1 . Подготовка за олимпиади и състезания на различно ниво и
Членове на МО
Професионална изява на
различен формат (вкл. онлайн).
учениците
7.

2.

Работа с учениците, срещащи затруднения при усвоярйнето

постоянен

Членове на МО

Подобряване на ОВП

Председател МО на учителите в направление ПП: . .dcAS./......
/Николай Никовски/

Настоящият план е приет на заседание налГедагогическият съвет с Протокол № 25/ 14.09.2017 година и утвърден със Заповед № № РД17-775 /14.09.2017 г. на Директора на ПГМЕТ „Христо Смирненски” - Кнежа.

