МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ “ИКОНОМИЧЕСКИ НАУКИ”

Методическо обединение “Икономически науки” в НТБГ се стреми да предоставя на
учениците от гимназията качествена професионална подготовка, за да им осигури успешна
реализация на пазара на труда. За постигането на тази цел ръководството на гимназията и
членовете на обединението работят за изпълнение на следните основни задачи:
-

осигуряване на преподаватели по икономически дисциплини (теория и практика) с
богат педагогически и практически опит и непрекъснато повишаване на тяхната
квалификация;

-

участие на преподавателите в разработване на учебни планове за нови
специалности във връзка с измененията на потребностите на работодателите и
особеностите на пазара на труда;

-

участие на преподавателите при актуализиране на учебни програми на МОМН и
издаване на нови учебни помагала по специални предмети в съответствие с
изискванията на националните изпитни програми и държавните образователни
изисквания за овладяваните в гимназията специалности и професии;

-

придобиване от учениците на съвременни теоретични знания и практически
умения в областа на икономиката, управлението, администрацията и правото на
основата на актуална информация и съвременни методи на преподаване;

-

активно участие на всички ученици в учебно-тренировъчни банки, фирми и други
формирования в зависимост от придобиваната от тях професия, за формиране у
тях на творческо и критично мислене, умения за работа в екип,
конкурентноспособност и лидерство;

-

задълбочаване и развитие на връзките и сътрудничеството между методическите
обединения в гимназията за обединението на членовете на колектива около общи
идеи и ценности;

-

изграждане и развитие на връзките и сътрудничеството с други професионални
гимназии, висши училища – УНСС, ВУЗФ, НБУ и други, и стопански организации –
партньори, родителска общност и др.;

-

проучване и анализ на положителния
международен опит в областта на
професионалното образование и своевременното му прилагане в учебния процес
на НТБГ.

Методическото обединение, като се основава на дългогодишните традиции и опита на
преподавателите в гимназията, непрекъснато обогатява и затвърждава своите позиции като
водещо в сферата на професионалното образование в България. Дейността на неговите
членове е насочена към прилагане на най-добрите образователни практики с цел обогатяване
и затвърждаване облика на гимназията като динамично развиваща се модерна образователна
институция – лидер сред икономическите средни училища в България и в чужбина.

