ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ” – ВАРНА
гр. Варна, ул. “Козница” № 1, тел. 052 74 16 42, e-mail: paisii_varna@abv.bg , www.ou-paisii.com

ПРОГРАМА НА ДЕЙНОСТИТЕ
ПО ПРОЕКТ „ЕФЕКТИВНА КЛАСНА СТАЯ“
рег. № 2017-1-BG01-КА101-035588
Програма „Еразъм +“, КД 1 „Образователна мобилност за граждани“,
сектор „Училищно образование“

2017 / 2018 година
№

дейност

1.

Преглед на новите утвърдени
програми и държавни
стандарт за I, II, V, VI клас –
дигитални компетенции в
разл. области
Преглед на проектите на
учебни програми и
държавните стандаарти за III,
IV и VII клас – дигитални
компетенции в разл. области
Запознаване с новите
електронни учебници

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Изготвяне на презентация за
България; подготвяне на
таблица /на флипчарт/ за
статистически данни за
сравнение на
образователните системи на
участниците от ЕС по
няколко критерии /на
английски език/- за
дискусионна сесия
Изготвяне на презентация за
представяне на българската
образователна система /на
английски език/;
кореспонденция с
обучителната организация
Инсталиране демо версии на
необходимия за обучението
софтуер
Участие в структуриран курс
"Ефективно използване на
ИКТ в образованието" в
Италия
/вкл. транспорт – 2 дни/

изпълнител/
отговорник

дата/
срок на
изпълнение

място на
изпълнение

предназначение/
целева група/
аудитория

Силвия
Григорова,
Искра
Неделчева

до
20.06.2017г.

Методичен
кабинет

-

Силвия
Григорова,
Искра
Неделчева

до
30.06.2017г.

Методичен
кабинет

-

Силвия
Григорова,
Искра
Неделчева
Силвия
Григорова

до
05.07.2017г.

Мултимедийна
зала

-

до
10.07.2017г.

Компютърен
кабинет/
Методичен
кабинет

участници от ЕС
в структуриран
курс „Ефективно
използване на
ИКТ в
образованието“

Искра
Неделчева

до
10.07.2017г.

Компютърен
кабинет/
Методичен
кабинет

участници от ЕС
в структуриран
курс „Ефективно
използване на
ИКТ в
образованието“

Искра
Неделчева

до
14.07.2017г.

Компютърен
кабинет

Силвия
Григорова,
Искра
Неделчева

16.07.2017г.
–
24.07.2017г.

Италия

европейска
мобилност

Вътрешноучилищна
квалификация – „Споделяне
на добри европейски
практики“ /презентация за
мобилността, съпоставка на
европейските образователни
системи, добри практики и
др./
Вътрешноучилищна
квалификация – „Споделяне
на добри европейски
практики“ /представяне на
придобитите дигитални
компетенции, новия софтуер
и възможностите му/

Силвия
Григорова

08.11.2017г.

Учителска
стая

всички
педагогически
специалисти

Искра
Неделчева

15.11.2017г.

Учителска
стая/
мултимедийна
зала

всички
педагогически
специалисти

10. Вътрешноучилищна
квалификация - тренинг
„Ефективна класна стая“ внедряване на новите
дигитални компетенции по
различни учебни предмети възможности и приложение
на софтуера
11. Междинен доклад до РУО –
Варна за осъществената
мобилност
12. Кръгла маса „Ефективна
класна стая“ - работна среща
за споделяне на опита от
образователната мобилност

Силвия
Григорова,
Искра
Неделчева

13.12.2017г.

Компютърен
кабинет,
мултимедийна
зала

всички
педагогически
специалисти

Искра
Неделчева

21.12.2017г.

Силвия
Григорова

17.01.2018г.

Учителска
стая

13. Открит урок по английски
език във II / III клас

Искра
Неделчева

до
23.02.2018г.

14. Открит урок по ТП/ ИИ
в I клас

Силвия
Григорова

до
23.03.2018г.

Кабинет по
английски
език
Класна стая

15. Провеждане на анкета за
самооценка на участниците за
удовлетвореност от
проведената мобилност и
постигнати цели на проекта;
анализ на резултатите
16. Провеждане на анкета сред
останалите учители в
училище за удовлетвореност
на нуждите, очакванията и
интересите им, принос за

Силвия
Григорова,
Искра
Неделчева

до
20.04.2018г.

Силвия
Григорова

до
27.04.2018г.

8.

9.

-

колегия от
ОУ "Добри
Войников",
III ОУ "Ангел
Кънчев",
РУО - Варна,
дирекция "ОМД"
при община
Варна,
неправителствени
организации,
медии
учители,
ученици,
родители
учители,
ученици,
родители

Методичен
кабинет
-

Методичен
кабинет/
он-лайн
анкетиране

всички учители

подобряване на
непосредствената работа и
постигнати цели на проекта;
анализ на резултатите
17. Провеждане на анкета сред
родителската общност за
проучване мнението на
родителите за
удовлетвореността им от
обучението на децата им;
анализ на резултатите
18. Секция на проекта в
училищния сайт/обновяване
на информацията след
съответните дейности/

Искра
Неделчева

до
27.04.2018г.

Искра
Неделчева

постоянен
01.09.2017 –
30.06.2018

-

-

по договор

-

-

-

учители,
ученици,
родители

-

учители,
ученици,
родители

19. Изготвяне на отчети към НА - Силвия
ЦРЧР
Григорова
Искра
Неделчева
20. В дългосрочен план:
- анализиране, проучване на
Силвия
пазара и планиране на
Григорова
обогатяване на МТБ,
закупуване на софтуери и др.
- методически разработки от Искра
всички учители;
Неделчева
- интегриране на електронни
тестове и проучвания/анкети
при организация и управление
на училището;
- интегриране на електронни
тестове и проучвания/ анкети
в обучението на учениците

Класни стаи

до 2020

до 2020

родители

ИСКРА НЕДЕЛЧЕВА
ЗДУД, Координатор училищен проект „Ефективна класна стая“ в ОУ „Отец Паисий“ – гр. Варна

СИЛВИЯ ГРИГОРОВА
Директор на ОУ „Отец Паисий“ – гр. Варна, ръководител на училищен проект „Ефективна класна стая“

