
Педагогическия екип по ключови 
компетентности /ПЕКК/ 

на учителите в начален етап 

   

Насърчаване на грамотността и повишаване на 
равнището ѝ с фокус върху развиването на ключови 

умения за 21-ви век в начален етап чрез учебното 
съдържание по различните учебни предмети и в 

различна образователна среда.



ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА НАПРЕДЪКА ИМ

1. В условията на ОРЕС;
2. Развиването на ключови умения за 21-ви век; 

3. Интердисциплинарни подходи, малки 
проекти и комбинирани уроци;
4. Целодневна организация на 
обучение.



* Умения
Проектно-базирано обучение

Интерактивно обучение, екипна работа и 
сътрудничество между учител, ученици 

и родители

Интердисциплинарен подход, малки 
проекти и комбинирани уроци

Подготовка за участие на 
ученици в състезания, 
олимпиади, конкурси и др.

- Всички участници в образователния процес 
за кратък период повишиха дигиталните си 
компетентности в контекста на ОРЕС: поредица 
от вътрешноучилищни квалификационни 
курсове за колегията; активна работа с 
родителската общност /онлайн родителски 
срещи и обучителни материали; в 3 и 4 клас 
поредица от часове /КМ, ЧК, самоподготовка/ за 
обучение на учениците;

Благодарности за Б.Илиева, М.Тенева …

- Всички участници работят с Classroom, Meet, 
формуляри, документи и др.гугъл приложения. 
Създадоха се вътрешни помощни групи сред 
родителите и учениците за взаимопомощ и 
подкрепа.

- По-голямата част от участниците спазваха 
Правилата за работа в ОРЕС, приети с 
решение на ПС.

- Комбинирани уроци  в извънучилищна 
среда - 4 по БЕЛ и БДП, в библиотеката на 
читалище “Н.Хикмет” - всички учители, 
координатор П.Хасабалиева;
- Всеки учител ежедневно осъществява 
междупредметни връзки;
-Екипите по класове често планират и 
изпълняват интердисциплинарни дейности 
- урок, самоподготовка, др.активност.
-Малките проекти в начален етап са 
основен похват за усвояване чрез 
преживяване на знания и умения и 
практическото им прилагане./ книжка за Л.
Каравелов, Рожден ден, Моят сандвич .., 
Слънчевата система, ферма за червеи, Как 
да стана космонавт, …
- Първи стъпки в проектно-базирано 
обучение- “Светът- многообразен и 
свързан,  и  ние- добрата част от 
него”, концепция, която  развиваме  в уроци 
по всички предмети  и дейности от ЦДО,в 
извънкласни дейности , чрез участие в НС към 
СБНУ /2.а- П. Робева/

- Училищни състезания и 
конкурси, посветени на 
Патронния празник - всички 
учители - координатор 
Председател ПЕКК

-Цикъл от състезанията към 
СБНУ  - 2, 3 и 4 кл. - всички 
учители; координатор Т.Николова
4 състез.общо-208 уч., с макс.
рез.-66 от 3 състезания

-Олимпиади за 4 клас: Ч.
Милушева
➔ Ключът на музиката: 

24 уч., класирани - 15;
➔ Знам и мога - 18 уч.,10 кл.
➔ Математика - 13уч., 

 Осигуряване на ЦДО за всички 
ученици - 100% посещаемост
Отлична екипна работа!!!



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  И ПОДКРЕПА НА ОБРАЗОВАТЕЛНОТО И 
ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

Пълна интеграция на всички ученици Успешна адаптация 
на децата в първи и 

пети клас

Извънкласни дейности

- Адаптация на учениците към мерките, 
свързани с COVID-19 в училище - беседи с 
учениците, ЧК, дежурства и обгрижване на 
децата;
- В изпълнение на дейностите по Приобщаващо 
образование се проведоха екипни срещи и 
последваща организация за:

4 ученици - ДП;
5 ученици - ОПЛР

- Изготвяне на психолого – педагогическа 
характеристика от класния ръководител при 
необходимост
- Контакти с ЦРДУ и Отдел Закрила на детето;
- Насърчаване на надарени деца - подкрепа за 
участия в конкурси, състезания, олимпиади; 
допълнителни ресурси;
- За първа година ученици от 4 клас участват в 
УП.
- Проект “Подкрепа за успех” - 3 групи за 
обучителни трудности в 3 и 4 клас.
- Консултации - онлайн и присъствено;
- Занимания по интереси;
- На този етап нямаме ученици в ОРЕС. 
Предоставяме възможност на тези, които 
боледуват краткотрайно и желаят да присъстват 
чрез мийт връзка като слушатели по време на 
учебните часове сутрин.

Продължава от миналата 
година проект “Плавен 
преход от ДГ към 1 клас”:
- 2 срещи с екипа на ПГ в 
ДГ”Снежанка”;
-1 публикация в тяхна 
платформа;
И.Чолакова, Ч.Милушева
 …. и от 4 към 5 клас: 
1. Проведени множество 
съвместни уроци по БЕЛ, 
ЧП, ЧО, КМ . Предстоят 
още.
2. Тематична родителска 
среща “Иновативни 
паралелки в 5 клас” - 
20.01.2021 г.

- Откриване на уч.година.
- Поредица от посещения в 

читалищната библиотека за 
седмицата на четенето - октомври 
2020 г.;

- Поредица от дейности послучай 
Патронния празник: 6 конкурса и 
състезания, литературни четения от 
родители и учители за 1 клас 
https://docs.google.com/document/d
/1y7eJXg41hSEiaE2xUarVS5Vm9XPSdn
yW/edit

- видео поздравление  - участват 
всички ученици - ноември 2020 г. 
https://drive.google.com/drive/folde
rs/1Q7YAXbiWkNbEC3Z7hqZUx8ockNIZ
5awc

-  Онлайн Коледни празници и 
инициативи по класове.

- Конкурс по краснопис послучай 
23.01.-Ден на краснописа.

https://docs.google.com/document/d/1y7eJXg41hSEiaE2xUarVS5Vm9XPSdnyW/edit
https://docs.google.com/document/d/1y7eJXg41hSEiaE2xUarVS5Vm9XPSdnyW/edit
https://docs.google.com/document/d/1y7eJXg41hSEiaE2xUarVS5Vm9XPSdnyW/edit
https://drive.google.com/drive/folders/1Q7YAXbiWkNbEC3Z7hqZUx8ockNIZ5awc
https://drive.google.com/drive/folders/1Q7YAXbiWkNbEC3Z7hqZUx8ockNIZ5awc
https://drive.google.com/drive/folders/1Q7YAXbiWkNbEC3Z7hqZUx8ockNIZ5awc


* Професионално развитие на учителя

Вътрешна квалификация в рамките на нашия ПЕКК:
- ЦДО в начален етап в контекста на ЗПУО и допълнителните 
противоепидемични мерки, свързани с COVID-19.
- Обновяване и адаптиране на учителското портфолио.
- Адаптиране на ученическото портфолио спрямо нуждите и 
възможностите на всеки клас и в контекста на Наредба №8.

Вътрешна квалификация с помощта на ПЕКК Хуманитарен и …:
- Споделяне на добри педагогически практики- електр. ресурси, подходи, 
уроци, взаимодействие с родителите - М.Тенева;
- Съвместна работа на екипа за повишаване дигиталните компетенции на 
учениците /3 и 4 кл./ и на родителите  за преминаване в ОРЕС - Б.Илиева, 
И.Чолакова, кл.ръков. и учители ЦДО.
 

- Наставничество: Съвместни дейности с младши учител Д. Мънина, относно 
педагогическото взаимодействие в ЦДО в четвърти клас - Ч.Милушева;
- Представяне на добра дигитална практика - „Повишаване на дигиталните компетентности 
в сферата на образованието “ октомври 2020 г. - Ч.Милушева и урок на П.Робева;
- Оказване на методическа помощ на колегите, проверени от ст.експерт НЕОО В.Атанасова - 
П.Робева, Ч Милушева;
- Ежеседмични онлайн срещи на ПЕКК;
- Съвместно планиране и обсъждане в екипите и в ПЕКК.

Д.Панайотова, В.Сотирова, Н.Панчев - придобито V ПКС



Външна проверка

  ОЦЕНЯВАНЕ
В хода на проверката по 90% от 
критериите оценката е положителна. 
Проверяващият експерт проучи лично в I 
клас и чрез анкета във II,III и IV кл. 
учебните постижения на учениците по 
БЕЛ. В първи клас 100% от учениците са 
усвоили механизма на четене, което е 
положителен резултат в условията на 
начално ограмотяване и при 1-месечен 
период на ОРЕС. За II,III и IV кл. 
обобщените резултати за развитие на 
уменията за четене и писане са:

Високо ниво Средно ниво Под средно ниво Ниско ниво 

38% 55% 7% /СОП/ 0,1% /СОП/

Уроците на двама от проверените четирима колеги ще бъдат включени в открити 
практики по математика /на В.Сотирова/ и по Самоподготовка /на Н.Панчев/.
Електронни ресурси на Д.Мънина ще бъдат популяризирани на тези практики.

I клас на г-ца И.Чолакова и г-жа П.
Хасабалиева



* Изводи, предложения

Считаме, че ОРЕС беше проведено пълноценно и не се отчита 
изоставане на учениците, защото се провеждаше ефективна учебна 
дейност както в сутрешните часове, така и по време на 
самоподготовка, когато учениците изпълняваха заданията си 
съвместно с учителя следобяд. Родителската общност изрази 
задоволство от качеството на работа по време на ОРЕС.

Мотивация на учениците: Децата са щастливи в 
училище, идват с голямо желание - нямаме 
неизвинени отсъствия. Вдъхновени от 
постиженията си в ОРЕС и отличното си 
представяне на състезанията и олимпиадите, 
учениците са готови да се учат във всяка 
образователна среда, но най-желана от тях е 
присъствената в  училище.

Предложение: Да се обмисли възможността за организиране 
на извънкласни дейности за напреднали по математика, 
български език и др.


