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І. Система за работа в ПК по направления, както следва:  

Ирина Андонова -  председател на предметната комисия по руски език;  

През учебната 2019 - 2020 г. обучението по руски език се осъществяваше в 

часовете по ЗП (ХІ, ХІІ кл. като ІІ ЧЕ) и ООП (ІХ кл.и Х като ІІ ЧЕ). Ново 

предизвикателство беше   работата с деца със СОП.  

 

ІІ. Учебно-образователна дейност 

И през тази година урочната и извънурочна дейност беше свързана със 

запознаване с нови научни статии за обучението по руски език, изготвяне на 

табла, нагледни материали, презентации и тестове по теми, участие в конкурси, 

изнасяне на интегративни уроци.  

Бяха изнесени следните  уроци: 

1. „Легко ли изучать русский язык“ – IХ кл. 

2. „Руският език в семейството на славянските езици“ – Х кл.“  

Уроците бяха посветени на Деня на европейските езици и езиковото 

многообразие. 

25 септември 2019 г. – IX- а+в    

26 септември 2019 г. –  IX-б+г кл. , X-а+д кл. , X-б+в кл.   

3. „Встречаем весну!“ – ХII - а+д кл.,   XII - б+в кл. 

4. „ Рождественский стол в Германии и России“ /с Ася Кулева/ –  

17 декември 2019 г.  X-а+д кл.,   X-б+в кл.  

Учениците пресъздадоха характерни български и руски  обичаи, приготвиха и 

дегустираха традиционни за празника руски и немски ястия, изпълниха песни 

на руски и немски език, включиха се в интерактивни игри. 

 

III. Резултати 

1. Олимпиада по руски език: 

А. На  08 януари 2019 г. в МГ беше проведена олимпиада по руски език.  

Участваха ученици от ІХ, Х и ХІІ клас. До областен кръг бяха  допуснати трима 

ученици, които показаха следните резултати на областния кръг:  

- Евгений Христофоров Кандур от ІХ-а клас -  I място. 

- Цветомир Викторов Арабаджийски  от Х-в кл.  -  III място. 

- Александра Викторова Арабаджийска  от ХII - г кл.-  III място.  

 Допуснат до националния кръг:  Евгений Христофоров Кандур  IX – а кл. 

На 27 юни 2020 г. се състоя националният кръг на Олимпиадата по руски език. 

Представителят на МГ получи 58 т. /от възможни 60 и се класира на  II-ро 

място. 

 

2. ДЗИ  

Никол Павлова от XII- В кл. се яви на ДЗИ по руски език - Мн. добър ( 5,13).  

 

 



  

IV.  Извънкласна и извънучилищна дейност 

Учениците от МГ, изучаващи руски език, се включиха в редица мероприятия и 

инициативи, някои от които онлайн: 

- през октомври 2019 г. всички заинтересовани бяха запознати с възможностите 

за дистанционно обучение към Институт Пушкин в Москва и получаване на 

сертификат за владеене на руски език ;  

- през януари 2020 г. се запознаха с възможностите за обучение в Русия по 

различни програми.  

- На 07 март 2020 г. се присъединиха към инициативата на „Березка“ и 

празнуваха Масленица 

- Никол Павлова, Ана-Мария Богданова, Теодор Недев и Йоанна Стефанова 

участваха в поздравителния клип на МГ, посветен на майските празници, като 

изпълниха стихове, посветени на Деня на Победата. 

- Никол Павлова  кандидатстваха за обучение в Русия по програма 

RUSSIA.STUDY. и ще продължи обучението си в Московския авиационен 

институт 

- Евгений Кандур участва в редица проекти и състезания, в които зае призови 

места: 

1. I-во място в Международния конкурс за есе на тема „Помни меня!“, посветен 

на 75-годишнина от Деня на Победата 9 май. 

2. I-во място на националния финал на Конкурса за млади рецитатори „Живая 

классика“. 

3. Участие в Международен проект „День победы на разных языках“, излъчен 

по руския канал НТВ. 

4. Участие във викторина на тема „День народного единства“. 

 

V.  Квалификационна дейност 

І.  Вътрешноинституционална квалификация – 33ч. 

1. Обучение с пликери – 27.11.2019 г. – 4 часа. 

2. Работа в средата на Тeams – 17.03.2020 г. - 2 часа.  

3. Настройки на Outlook – 18.03.2020 г. – 2 ч. 

4. Създаване на тестове с Forms – 20.03.2020 г. – 2 ч. 

5. Работа с бележниците на учениците в One Note  и Тeams/1– 23.03.2020 г. - 3 ч. 

6. Работа с бележниците на учениците в One Note  и Тeams/2– 08.04.2020 г.- 3 ч.  

7. Психологически аспекти на работата с ученици със СОП –30.06. 2020 г. – 1 ч. 

8. Създаване на учителско портфолио – 01.07.2020 г. – 8 часа 

9.Създаване на ученически картон в електронен вид –02.07.2020 г. – 8 ч.  

 

II. Продължаваща квалификация. 

1. „Методика на обучението по БДП за 8 – 12 клас“  

За обучението с продължителност 32 ч. са присъдени 2 квалификационни 

кредита. 

                                    
 

 Председател на ПК по руски език: ......................................... 

( Ирина Андонова, старши учител по руски език ) 


