
 
 

УТВЪРДИЛ: ................ 

Л. Дерменджиева, директор 

 

ПЛАН-ГРАФИК 
за реализиране на дейностите по проект „Креативност, мотивация, иновации“ за 

учебната 2017/2018 година 

 

№ Дейност 

 

Кратко описание Срок Изпълнител 

1. 

 

Планиране 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планиране на 

квалификационни 

дейности за 

учителите 

 

 

 

 

 

Представяне на проекта за 

иновации през всички 

педагогически специалисти 

До 10 

септември 2017 

г. 

Екипът, 

разработил 

проекта 

Заповед за сформиране на 

учителския екип 

 

До 14.09.2017г. 

Директорът  

 

Възлагане на часове за 

проектнобазирано обучение 

със Списък - Образец №1 за 

учебната 2017/2018г. 

До 15.09.2017г. Директорът 

 

Изготвяне и утвърждаване 

на тематични разпределение 

на часовете по ПБО  

До 15.09.2017г. Преподавателите 

по групи 

1. Анкетиране на 

преподавателите 

2. Изготвяне на план за 

квалификационна дейност 

на учителите, с приоритетно 

избрани квалификационни 

курсове, имащи отношение 

към иновацията. (облачни 

технологии в 

преподаването и ученето, 

ефективна комуникация с 

родители, безопасност във 

виртуалния свят) 

До 15.09.2017г. Директорът, 

Председател на 

Комисията по 

квалификационна 

дейност 



 

Планиране на 

сътрудничество с 

външни 

организации 

1. Национална мрежа за 

децата; 

2. Център за безопасен 

интернет; 

3.  Читалище „Просвета“; 

4. Общински исторически 

музей; 

5. Институт за прогресивно 

образование. 

 

Целогодишен 

 

 

 

Преподавателите 

по групи 

 

Директорът 

2. Анализ и оценка 

на МТБ, 

подобрения с цел 

подобряването ѝ 

повишаване 

мотивацията за 

учене. 

1. Оценка на състоянието на 

МТБ 

2. Обновяване на класните 

стаи; 

3. Оформяне на тематични 

кътове във фоайетата; 

4. Позитивни утвърждения 

по стъпалата от партера до 

третия етаж; 

5. Реновиране на части от 

училищния двор; 

6. Поставяне на барелеф на 

светите братя Кирил и 

Методий; 

 

До 05.09.2017г.  

 

Целогодишен 

 

 

 

Заместник-

директорът по 

АСД 

 

 Директор, 

педагогически 

съветник 

 

 

3. Осъществяване на 

интегративни  

(междупредметни) 

връзки в часовете 

за ПБО.  

Провеждане на бинарни 

уроци. 

Представяне на проекти на 

български и английски език  

 

Великден - празникът на 

упованието и вярата в 

доброто 

 

Месец януари 

2018 г. 

 

 

 

Месец март 

2018 г. 

Маркова – 

Сърбов (БЕЛ – 

Изобр. изкуство) 

Маджирова 

Динева 

Маркова 

Попаркова 

Божикова, Агов 

4. 

 

Споделяне на 

добри практики. 
Открити уроци: 

„Човекът и природата – 

Отечество любезно...“ 

 

,,Златното момиче“ – 

нормите и ценностите в 

традиционната фолклорна 

общност“ 

 

Представяне на традиционен 

празник 

 

"Един ден в Царевград 

Търнов" 

 

м. октомври 

2017 г. 

 

 

м. декември 

2017 г. 

 

 

 

м. март 

2018 г. 

 

м. март 

2018 г. 

Маркова 

 

 

 

Попаркова  

 

 

 

 

Попаркова 

 

 

Пашалиева 



Изнесени уроци: 

В парка 

В зоопарка 

 

Пречиствателна станция 

 

 

В музея 

 

В Сопот и Калофер 

 

м. октомври 

2017 

 

м. януари 2018 

 

м. февруари 

2018 

 

м. юни 2018 

Агов, Божикова, 

Динева, 

Маджирова 

 

Агов, Божикова 

 

Попаркова, 

Маркова 

 

Попаркова, 

Маркова 

 

Участие в конференции, 

форуми: 

Иновации в обучението и 

познавателното развитие – 

участие с доклади. 

Месец август 

2018, град 

Бургас 

 

 

 

месец ноември 

2018, град  

Банско 

Дерменджиева 

Маркова 

Динева 

Попаркова 

Божикова, Агов 

Маджирова 

Пашалиева 

Работни срещи, обсъждане, 

рефлексия 

В края на 

първия и 

втория учебен 

срок 

Преподавателите 

по групи 

 

5.   Резултати 1.Банка с учебни материали; 

2.Снимки, табла, дипляни, 

книжки. 

3. Презентации; 

4. Проекти; 

5. Сценарии;  

6. Табла; 

7. Макети; 

8. Реклама ва училището на 

български и на английски 

език 

В края на 

учебната 

година 

Преподавателите 

по групи 

 

Резултати за 

педагогическия 

персонал 

(2017/2018) 

1. Компетентности за 

използване на 

иновативни методи на 

преподаване; 

2. Умения за работа по 

проекти; 

3. Уверено използване на 

технологиите за 

решаване на учебни 

задачи; 

  



4. Рефлексия и 

саморефлексия; 

5. Споделяне на добър 

педагогически опит. 

Резултати за 

учениците 

(2017/2018) 

1. Ученикът да намери свое 

оригинално решение при 

изпълнение на поставените 

задачи. 

2. Да изгради съзнателно 

отношение (самопознание) 

към своите знания и 

възможности. 

3. Да преживее радост и да 

има повишено самочувствие 

от участието си и личния си 

принос в учебния процес. 

4. Да се научи да работи в 

екип, да цени чуждото 

мнение, да споделя 

отговорността. 

5. Да се формират умения за 

извличане на информация. 

7. Да се представят знания и 

умения пред публика. 

8. Да се повишат 

комуникативно-речевите 

умения на учениците. 

9.  Умения за рефлексия и 

саморефлексия. 

  

 

 


