
Приложение 

ПЛАН-ГРАФИК 

за реализиране на дейностите по проект „Мисловни карти”  

в Трето основно училище „Братя Миладинови” 

през учебната 2020 – 2021 год. 

№ Дейности Тема Срок Отговорни лица 

1.  Планиране на 

проектните дейности 

1.1. Изготвяне на анализ на резултатите от 

въвеждането на метода „Мисловни карти” в 

образователния процес през втората година от 

работата по проекта. 

м. септември М. Пиргова, 

Е. Москова 

1.2. Представяне на анализа за работата по проекта 

през втората година пред Педагогическия и 

Обществения съвет 

м. септември Директор,  

Главен учител, 

 

1.3. Планиране на разходите по реализацията на 

проекта за третата учебната година от неговото 

прилагане 

м. септември Директор, 

счетоводител 

1.4. Планиране в методическите обединения на 

вътрешноквалификационни дейности  за споделяне 

на практики, презентации и др., в паралелките, в 

които ще продължи работата по проекта или в 

които ще бъде въведена 

м. септември Главен учител 

Председатели на МО; 

Преподаватели, 

работещи по проекта 

1.5. Заповед на директора за сформиране на екипа 

от преподаватели, които ще работят по проекта 

м.септември Директор 

 

2.  Реализация на проекта 2.1.Разработване, провеждане и анализ на входни 

диагностични тестове в иновативните паралелки по 

м.октомври  Ем. Москова, К. 

Щранкова, М. 



предметите, по които ще се прилага иновацията 

„Мисловни карти”, за установяване нивото на 

компетентности.  

Пиргова, А. Халачев,  

  2.2. Въвеждане и прилагане на метода в 

определените паралелки – във ІІ „б” по околен свят, 

в ІІІ „б” по човекът и природата, в ІV „б” по човекът 

и природата, в VІ „б” по БЕЛ в часовете за 

разширена подготовка и в часа на класа, в часовете 

на ресурсния учител и в часовете за самоподготовка 

в съответните ГЦОУД. 

м. ноември - май К. Щранкова, М. 

Пиргова, Е. Москова, 

А. Халачев, Кр. 

Стоева, М. Гебрелиева, 

М. Василева, Д. 

Джамбазова, Д. 

Узунова, Л. 

Грозданова 

  2.3.Практическо представяне на Метода в открити 

уроци и/или занимания в иновативните паралелки  

м. декември -  

м. април 

 

К. Щранкова, М. 

Пиргова, Е. Москова, 

А. Халачев, Кр. 

Стоева, М. Гебрелиева, 

М. Василева, Д. 

Джамбазова, Д. 

Узунова, Л. 

Грозданова 

  2.4.Разработване на критерии за оценяване на 

напредъка по отделните предмети в иновативните 

паралелки 

м. ноември – 

декември 

М. Пиргова, Е. 

Москова, К. Щранкова, 

А. Халачев, Кр. 

Стоева, М. Гебрелиева  

  2.6. Провеждане на текущи диагностики в 

иновативните паралелки за установяване на 

напредъка в резултат от прилагането на иновацията  

м. ноември - м. 

май 

М. Пиргова, Е. 

Москова, А. Халачев, 

Кр. Стоева 

  2.7. Анализ на резултатите от проведените текущи 

диагностики в иновативните паралелки 

м. ноември - м. 

май 

М. Пиргова, Е. 

Москова, К. Щранкова, 

А. Халачев, Кр. Стоева 

  2.8. Провеждане на изходяща диагностика в 

иновативните паралелки за установяване на 

напредъка в резултат от прилагането на иновацията  

м. май - юни М. Пиргова, Е. 

Москова, К. Щранкова, 

А. Халачев, Кр. 



Стоева,  

  2.9. Анализ на резултатите от проведените 

изходящи диагностики в иновативните паралелки и 

представянето им пред МО 

м. май - юни М. Пиргова, Е. 

Москова, А. Халачев, 

Кр. Стоева 

  2.10. Разработване на анкети за установяване на 

степента на удовлетвореност на учениците от 

иновативните паралелки, техните родители и на 

преподавателите от прилагането на Метода. 

м. ноември – 

м.април 

К. Щранкова, М. 

Пиргова, Е. Москова, 

А. Халачев, Кр. 

Стоева, М. Гебрелиева, 

М. Василева, Д. 

Джамбазова, Д. 

Узунова, Л. 

Грозданова 

  2.11.Провеждане на анкетно проучване за 

установяване на степента на удовлетвореност на 

учениците от иновативните паралелки, техните 

родители и на преподавателите от прилагането на 

Метода. 

м. май К. Щранкова, М. 

Пиргова, Е. Москова, 

А. Халачев, Кр. 

Стоева, М. Гебрелиева, 

М. Василева, Д. 

Джамбазова, Д. 

Узунова, Л. 

Грозданова 

  2.12. Участие в НП „Иновации в действие” и 

проекти на МОН за споделяне на добри практики – 

представяне на проекта пред училища-партньори 

м. октомври К. Щранкова, М. 

Пиргова, Е. Москова, 

А. Халачев, Кр. 

Стоева, М. Гебрелиева, 

М. Василева, Д. 

Джамбазова, Д. 

Узунова, Л. 

Грозданова 

3.  Анализ и оценка на 

резултатите от 

въвеждане на 

иновативния метод 

3.1. Обобщен анализ на резултатите от проведените 

диагностики по учебните предмети околен свят, 

човекът и природата, БЕЛ ИУЧ, в иновативните 

паралелки,  за установяване на напредъка в резултат 

м. юни К. Щранкова, М. 

Пиргова, Е. Москова, 

А. Халачев, Кр. 

Стоева, М. Гебрелиева 



от прилагането на иновацията през учебната 2020 - 

2021 год., на работата на ресурсния учител с 

учениците, нуждаещи се от допълнителна подкрепа 

и отчитане на ефекта от приложението му при 

осъществяване на дейностите в ЧК в V „б”клас. 

3.2. Обобщаване на резултатите от проведеното 

анкетно проучване за установяване на степента на 

удовлетвореност на учениците от иновативните 

паралелки, техните родители и на преподавателите 

от прилагането на метода. 

м. юни К. Щранкова, М. 

Пиргова, Е. Москова, 

А. Халачев, Кр. 

Стоева, М. Гебрелиева, 

М. Василева, Д. 

Джамбазова, Д. 

Узунова, Л. 

Грозданова  

3.4. Изготвяне на информации за прилагане на 

иновацията в училището през 2019/2020 учебна год. 

до Обществения съвет по образование към 

училището и родителската общност 

м. октомври – м. 

май 

Главен учител 

4. Информиране на 

обществеността и 

всички заинтересовани 

страни за протичането 

на иновативния процес в 

училище 

4.1. Информиране на родителската общност за 

дейностите по проекта чрез информации на сайта и 

фейсбук групата на училището 

 

м. ноември - юни Преподаватели, 

прилагащи 

иновацията,  служител 

„Качване на данни” 

 

4.2. Участие на преподавателите, въвеждащи 

иновацията, във форуми и конференции за 

представяне на проекта и за споделяне на опит 

м. ноември – м. 

юни 

Директор, 

преподаватели, 

прилагащи иновацията 

4.3. Отразяване чрез местните медии на работата по 

проекта 

м. ноември – м. 

юни 

Комисия за връзки с 

обществеността, 

преподаватели, 

прилагащи иновацията 

5. Резултати за училището 

за учебната 2020 – 2021 

год. 

5.1. Банка с учебни материали – планове на уроци м. ноември – м. 

юни 

Зам. директор, 

М. Пиргова, Е. 

Москова, К. Щранкова, 



А. Халачев, Кр. 

Стоева,  М. Гебрелиева 

5.2. Изготвени материали, отразяващи иновативния 

процес 

м. ноември – м. 

юни 

Преподаватели, 

прилагащи иновацията 

5.3. Създаден богат архив от снимков и видео 

материали, и електронни продукти, отразяващи 

иновативния процес 

м. ноември – м. 

юни 

Преподаватели, 

прилагащи иновацията 

6.  Резултати за учениците 

от въвеждане на метода 

през учебната 2020 – 

2021 год. 

6.1. Създадена позитивна нагласа за учене; 

 

  

6.2. Подобрени умения за възприемане на учебното 

съдържание; 

  

6.3. Подобрени индивидуални образователни 

резултати; 

  

6.4. Формирани умения за решаване на проблемни 

ситуации, за организиране на класни 

инициативи; 

  

6.5. Повишен интерес към учебния процес и от 

ученици, които срещат трудности при 

усвояване на учебното съдържание; 

  

6.6. Повишена самооценка и по-висока степен на 

удовлетвореност от индивидуалния напредък; 

  

6.7. По-голяма увереност по време на учебния 

процес и творческа активност; 

  

6.8. Повишено доверие и уважение към учителите.   

6.9. Създадена позитивна атмосферата в часовете.   

7. Резултати за учителите 

от въвеждане на метода 

през учебната 2020 – 

2021 год. 

7.1. Повишени педагогически компетентности;   

7.2. Обогатен ресурс от методи на преподаване;    

7.3. Придобити умения за по-ефективно 

организиране на подготовката и провеждането 

на  извънкласни изяви, родителски срещи; 

  

7.4. Формирани умения за решаване на различни   



казуси в часа на класа; 

7.5. Формирани умения за организиране на 

училищни събития; 

  

7.6. Повишена степен на удовлетвореност от 

работата и повишена мотивацията за прилагане 

на иновативни методи.  

  

7.7. Подобрени взаимодействия и комуникацията на 

преподавателите със семействата на учениците; 

  

7.8.Създадени възможности за споделяне на 

професионален опит между педагогическите 

специалисти в училището и с преподаватели от 

други учебни заведения. 

  

 


