
 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЕКИПА ПО 

КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА ЦОУД  

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 



Състав на Екипа за ключови компетентности на учителите в дейности за целодневна 

организация през учебната 2022-2023 година 

Председател: Лъчезар Илиев 

Протоколист: Антоанета Тенева 

Членове: 

1. Ивелина Колева 

2. Лъчезар Илиев 

3. Людмила Кехайова 

4. Виолета Кьосева 

5. Антоанета Тенева 

6. Недялка Тенчева 

7. Десислава Димитрова 

8. Неделина Станкова 

9. Снежана Бобачева  

СТРАТЕГИЯ В ДЕЙНОСТТА НА ЕКК: 

1. Непрекъснато повишаване на квалификацията и обогатяване на компетентностите в 

групите по целодневна организация за ефективно изпълнение на учебно-възпитателната 

работа. 

2. Осигуряване на достъпно, всеобхватно и качествено образование на учениците. 

3. Напредък и усъвършенстване на изоставащите и талантливите ученици. 

4. Активно взаимодействие с родителите. 

 

ОСВНОВНИ ПРИОРИТЕТИ: 

1. Акцент върху активната позиция на ученика в групата 

2. Поставяне на детето в центъра и съобразяване с всички образователни и възпитателни 

въздействия с неговата личност. 

3. Личностно развитие на учениците за постигане на по-добро качество на обучението в 

училище, както и за възможностите за практическо прилагане на получените знания, 

съобразени с европейските стандарти. 

4. Активно участие в различни спортни занимания. 

5. Социална ангажираност с доброволческа и благотворителна дейност. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ:  

1. Повишаване качеството на образователния процес. 

2. Формиране у учениците на култура за цялостна представа за света, обществото, 

социалните отношения и мястото на отделната личност като член на общността. 

 

 



3. Създаване на умения у учениците, свързани с практическото усвояване на 

изследователска нагласа към действителността, изразяваща се в любопитство и в търсене, 

в експериментиране на нови елементи на поведение в демократичното общество.  

4. Подпомагане личностното развитие на учениците. 

5. Популяризиране на предимствата на целодневното обучение. 

6. Насърчаване на творческо мислене и развитие. 

7. Стимулиране на физическата активност. 

8. Повишаване на здравната и екологична култура. 

9. Популяризиране на социалната ангажираност и доброволческите дейности. 

10. Формиране на личности с висока интелектуална подготовка, с широка обща култура и 

добра организация при самостоятелно овладяване на знанията. 

11. Превръщане на ученика в активен участник и партньор в общообразователния процес. 

12. Постигане на интелектуално израстване на учениците. Практическо приложение на 

техните знания, умения, навици и творчески изяви. 

13. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка на учителите в 

групите. 

14. Обмяна на идеи и опит за съвременни методи и форми на обучение между колегите. 

 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:  

1. Формиране на трайна мотивация за учене у учениците чрез разнообразни форми за 

надграждане на знания в съответствие с новите общообразователни стандарти. 

2. Изграждане и усъвършенстване на навици у учениците за самостоятелно и системно 

овладяване на научни знания. 

3. Осъществяване на ежедневна проверка на придобитите знания чрез индивидуална, 

фронтална проверка и наблюдение върху изпълнението на поставените задачи. 

4. Активно обучение чрез обмен на педагогически опит. 

5.  Създаване на делова и етична атмосфера на откритост и гласност при постигане на 

успехи и неуспехи, трудности и проблеми. 

6. Развиване на интелектуалните способности на учениците, тяхната индивидуалност и 

самостоятелност чрез търсене на ефективни технологии за обучение и възпитание. 

7. Изграждане на знания и умения на учениците за активно взаимодействие със социалната 

среда и участие в демократични процеси. 

8. Осигуряване на определено равнище на общообразователна и професионална подготовка 

на личността, адекватна на условията на пазарната икономика и правовата държава. 

9. Приобщаване на родителската общност към образователния и възпитателен процес. 

10. Уеднаквяване на изискванията на учителите в групите за ЦОУД с тези на 

преподавателите по съответните учебни предмети в прогимназиален етап. 

 



11. Координиране обмяната на добри практики между учителите.  

12. Прилагане на интерактивни методи в обучението и възпитанието на учениците.  

13. Мотивиране на учениците за участието им в извънкласни дейности.  

 

ПРИОРИТЕТ ЗА 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА : 

 Акцент върху активната позиция на ученика в групата.   

 Личностното развитие на учениците да бъде стимулирано в положителен аспект  

чрез по-добро качество на обучението, самоподготовката, заниманията по интереси и тези 

по активен отдих и физическа активност. 

 Активно участие в благотворителни и спортни мероприятия. 

  

ДЕЙНОСТИ 

Дейностите на Екипа за ключови компетенции на ЦОУД целят стимулиране на творческо 

мислене при учениците, изграждане на стратегии и трайна мотивация за самостоятелно 

овладяване и затвърждаване на научни знания. Целят още изграждане на състезателен 

характер и мотивация за физическата активност.   

Екипът залага на обмяна на добри практики на учителите, която цели използване на 

иновационни техните в различните учебни дисциплини, както и дейности за подобряване 

на комуникацията между учители и родители. Основен приоритет е ангажирането на 

родителя и привличането му като партньор в образователния процес.  

В плана е включена подготовката на учениците за Национално външно оценяване в 4 клас. 

Благотворителната дейност също е част от програмата. Заложена е подготовката за 

отбелязването на юбилейния патронен празник на училището. Дейностите завършват със 

състезание, което цели да мотивира учениците към по-добри спортни постижения и по-

висока мотивация. 

 

№ Дейности Отговорник 

1. м. септември 2022 г.  

 Разработване план за дейностите на ЦОУД Председателят на Екипа и 

учители в ЦОУД 

 Изготвяне на годишен тематичен план за часовете по 

занимания по интереси  

учители в ЦОУД 

2. м. октомври  

 НВО 4. клас- подготовка  Антоанета Тенева 

3. м. ноември  

 Възпоменателно факелно шествие „Не се гаси туй що 

не гасне“ по повод Деня на народните будители 

Лъчезар Илиев 

Виолета Кьосева 

 

4. м. декември  

 „Магията на Коледа“ 

 

НВО 4. клас- подготовка 

 

Антоанета Тенева 

Ивелина Колева 

Антоанета Тенева 

 



5. м. януари  

 НВО 4. клас- подготовка  Антоанета Тенева 

6. м. март  

 „Бели и червени, весели засмени“ 

 

 

 

Патронен празник на училището – „50 години 

„Шандор Петьофи“ 

 

НВО 4. клас- подготовка  

Десислава Димитрова 

Неделина Станкова 

Снежана Бобачева 

 

учители в ЦОУД 

 

 

Антоанета Тенева 

7. м. април  

 „Пъстър свят“- Великден 

 

 

НВО 4. клас- подготовка  

 

Недялка Тенчева 

Людмила Кехайова 

 

Антоанета Тенева 

8. м. май  

  

Ден на българската просвета и култура и 

на славянската писменост. 

 

Десислава Димитрова 

Неделина Станкова 

Снежана Бобачева 

 

 

Изготвил: 

Лъчезар Илиев – председател 

на ЕКК на ЦОУД 

  


