
 

 

 

 

ПЛАН 
 

ЗА 

ДЕЙНОСТТА  НА ЕКИПА ПО КЛЮЧОВИ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ПО ПРИРОДНИ НАУКИ 

 

 

 

 
през учебната 2022-2023 година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Списък на членовете на ЕКК: 

Фирдес Смаил 

Теодор Манолов 

Снежана Ташева 

Виолета Казакова 

Мария Тодорова 

 

І.Общи положения: 

Настоящият план е изготвен от председателя на екипа по ключови 

компетентности. Резултатите от изпълнението му се отчитат в края на учебната година.  

 

ІІ. Основни цели: 

1. Повишаване качеството на обучението и подготовка на учениците. 

2. Повишаване квалификацията на учителите на училищно ниво. 

3. Професионална ориентация на учениците. 

 

ІІІ. Основни задачи: 

1. Усвояване на учебното съдържание според Държавните образователни изисквания. 

2. Провеждане на квалификационни форми на училищно и извънучилищно ниво, с 
цел подобряване методиката на преподаване, проверка и оценка на знанията. 

3. Формиране на положително отношение към природни и общочовешки ценности у 
учениците и стимулиране на техните прояви и добродетели. 

4. Интерактивно-ориентирано обучение по природни науки. Компютърът в 
обучението. Използване на интернет. Работа с проекти, есета по физика, химия, 
биология, география и др. 

5. Засилване на здравно-екологичните аспекти на обучението. 

6. Разработване на конкретни мерки и дейности за приобщаване на родителите на 
учениците от уязвимите групи към образователния процес и засилена работа с тези, 
които не подкрепят образованието на техните деца. 

7. Задълбочаване на междупредметните връзки и прилагане на единни педагогически 
изисквания към учениците при подготовката им за постигане на необходимите 
професионални компетенции.



ІV. Общи дейности и мероприятия: 

 

 

1. Приемане на плана на ЕКК по природни науки и избор на нов протокoлист 

Месец. Септември 

/председател: Ф. Смаил/ 

 

2. Обсъждане на резултатите от входните нива на учениците. Мерки за 

преудоляване на пропуските 

Месец. Октомври 

/учител: В. Казакова / 

 

3. Мултикултурното в обучението по история и география 

Месец. Декември 

/учител: С. Ташева/ 

 

4. Отчет за дейността на екипа по ключови компетентности  

по природни науки за Ι срок 

Месец. Февруари  

/ учител: Ф. Смаил / 

 

5. Забавна математика 

Месец. Март 

/учител: В. Казакова/ 

 

 

6. Актуални проблеми в обучението по компютърно моделиране и 

информационни технологии 

Месец. Април 

/учител: Т. Манолов / 

 

 

 



7. Развиване на уменията за сравняване в обучението по химия чрез работни 

листове за самостоятелна работа 

Месец. Май 

/учител: М.Тодорова/ 

 

8. Отчет за дейността на екипа по ключови компетентности  

по природни науки 

Месец. Юни 

/председател: Ф.Смаил / 

 


