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Отчет 

на ПК по Философия  

за учебната 2019/2020 
 

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

Вяра Гунева  –            Систематизиране на информацията за нови научни                    

статии по проблеми на обучението по Философия. Организира 

извънучилищни форми на обучение . 

Миглена Дамянова – Систематизиране на информацията за всички  конкурси  

по философия, гражданско образование, религия и 

техния регламент. Информиране на медиите за 

изявите на учениците по Философия в МГ. 
 

II. Учебна-образователна дейност 

Миглена Дамянова - Философия- X клас, Философия- XI клас, Свят и 

личност- XII клас; 

Вяра Гунева- Философия-VIII клас и  Философия- IX клас. 

 
  ПРОЕКТНО – БАЗИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА :  

  "Необходими или случайни са събитията в света?-  X  клас , месец април  

  

III. Резултати 
 

 1. Олимпиада по гражданско образование XIII -та- национален кръг, 28 юни 

2020 г. 

1. Мария  Петрова - VI кл.   - X място - II  възрастова група ; 

 

2. Oбластен кръг на олимпиадата по гражданско образование - призови места: 

1. Мария  Петрова - VI кл.   - I място - II  възрастова група ; 

          2. Йоанна Стефанова - XII д кл.-  I място - III  възрастова група 

          3. Мария Любомирова - XI в кл. - II място - III  възрастова група; 

 

3. Oбластен кръг на олимпиадата по философия - участие на девет ученици -

призови места: 

1. Михаела Колева - XI а клас- I място 

2. Мария Николова -XII а клас- III място 

3. Траяна Боянова - X д клас-  III място  

 

4. Национална ученическа конференция по гражданско образование                     

" Семейство- училище- общество", март 2020,  гр. Добрич- Конференцията е 

част от Националния календар за изяви по интереси на деца и ученици за  

учебната 2019/2020 година         

          1. Даниел Петров- XII а кл.- I място- рисунка  

2. Йоанна Стефанова , Йоанна Александрова  -XII д клас- I място- проект 

“Споделено (НЕ) правилно, научено вярно”  

3. Ралица Витанова- XII д клас-  I място- есе 

          „Къде приключва обществото и къде започва човека“  
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4. София Енчева- XII д клас-  II място- есе  

           „Училище за Милосърдие“  

 

5. Четвърто Национално ученическо състезание по философско есе, гр.Велико 

Търново, април 2020: 

         1.  Михаела Колева- XI а клас- VI място- 93,5 т. 
        

6.  Рeзултати от ДЗИ- пет ученици мн.добър-  4,89 

 

        IV. Извънкласни и извънучилищни дейности 

 

1.Разработване и работа  по  проекти:         

         „Съдебната власт- информиран избор и гражданско доверие. Отворени 

съдилища и прокуратури.”   

 I място на конкурс за ученическо есе на тема „Законът и 

справедливостта“- Мелиса Замфирова- XI д клас ( 24.10.19) 

 Симулативен наказателен процес по приказка за Хитър Петър ‘’Хитрият 

бръснар’’ VI клас ( 24.10.19) 

 

2. Участие в мероприятия: 
 

-  Отборът по дебати на МГ (X клас) участва в междуучилищен турнир, 

посветен на 260 години от рождението на Фридрих  Шилер ( 12.11.19); 

 

 

-  По покана на РУ ''Ангел Кънчев" , катедра "Обществено здраве и 

социални дейности" участие в дискусия и споделяне на добри практики с 

ученици от Ха клас на МГ( 02.10.19) 

 

V. Научно-педагогическа и професионална квалификация на учителите 

 

1.Участия в семинари, конференции, повишаване на ПКС,кредити:    

          - Международна научна конференция, организирана от Регионална 

библиотека „Любен Каравелов“-Русе, доклад и публикация на тема „Идеите за 

еволюционно  развитие в речите на Демостен и Цицерон” ; 

 

- Вътрешноинституционална квалификация; 

 

          -   Участие в образователното предаване “Знание БГ” по БНТ2 по покана 

на г-жа Ралица Маринова. 

 

VI. Награди на учители 

             1. Грамота за успехи в преподаването по философия от 

Великотърновски университет  „Св. Св. Кирил и Методий”. ; 
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              2. Сертификат за значими постижения в Националната конференция по 

гражданско образование “Семейство- училище- общество”- гр. Добрич ; 

 

    3. Грамота на МГ "Баба Тонка" за участие в Национален конкурс "Най-

добра доброволческа инициатива 2019' '( 05.12.19) 

 
 

 

 

 

                                                                                               ИЗГОТВИЛ: 

                                                                                          М. Дамянова- Радойска 

 


