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Протокол № 5/1.03.2021 г. 

На ПУО - ЛЕ  

 

Днес, 1.03.2021 г . се проведе задедание на ПУО – Лидерски екип от 14,00 до 

15,30 ч. в MS Teams. Присъстваха всички членова на ЛЕ, както и менторът на екипа – г-

жа Грета Райковска. Заседанието протече със следния проект на дневен ред: 

 

1. Обратна връзка от проведеното заседание на ПУО „Иновативни учители“, 

съвместно с ПУО ЛЕ; 

2. Представяне на новите табла, визуализиращи умението „Комуникативност“; 

3. Обсъждане на трудностите, предизвикателствата и добрите практики, които 

колегите, преподаващи предмета умения и добродетели са споделили; 

4. Обратна връзка от г-жа Грета Райковска; 

5. Разни. 

   По първа точка от дневния ред, г-жа Минкова разказа за проведеното заседание 

на ПУО „Иновативни учители“ на 25.02.2021 г., съвместно с ПУО ЛЕ. На него бе 

представен запис от уебинар на тема „Бърнаут“ /първа част/ – какво представлява  този 

професионален феномен, като втората част на уебинара – как да се предпазим от 

бърнаут ще бъде представено на следващото заседание на ПУО „Иновативни учители“, 

планирано за след 2 седмици - на 11.03.2021 г. от 14:00 часа в учителската стая на 

училището. Уебинарът се водеше от психолог, г-жа Маня Стайкова. Та представи 

елементите на Burnout  и как се стига до него. Стигна се до извода, че Бърнаут е крайно 

състояние на емоционално изтощение с набор от симптоми, но не е диагноза. Бяха 

представени и обсъдени следните акценти на синдрома на професионалното прегаряне: 

А) ролята на коучинга за откриване и идентифициране на признаци на бърнаут; 

Б) същност на синдрома за професионално прегаряне; 

В) споделяне от колеги; 

Г) кога да направим стъпка назад и да осъзнаем, че няма как да продължим по този 

начин; 

Д) какво да направим за колега, който е в някоя от фазите на бърнаута, който обаче 

не търси помощ, защото не си дава сметка за това; 

Е) какво да направим, когато целият екип е в бърнаут; 

На практика на това заседание освен, че се изпълни плана на ПУО-то, то стана и 

като вътрешноинституционална квалификация на тема: „Превенция на Бърнаут“. 

 

 По втора точка от дневния ред бяха представени двете нови табла, 

разположени в административния корпус на училището, визуализиращи умението ни 

на фокус, а именно – комуникативното умение. 

 

По трета точка от дневния ред г-жа Минкова обобщи споделените 

трудностите, предизвикателствата и добрите практики от колегите, преподаващи 

предмета умения и добродетели. Общо взето трудностите, пред които колегите се 

изправят е адаптацията на учебния материал спрямо възрастовата група на учениците и 

липсата на достатъчно дидактически материали. Други споделени трудности са 
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трудното беседване в ОРЕС. Многото време за търсене на занимателни и интерактивни 

материали  по съответните теми, много време за самоподготовка. 

По четвърта точка от дневния ред г-жа Грета Райковска сподели 

възхищението си от работата на ЛЕ и на училището като цяло и каза: „Вие сте една 

мрежа от работещи учители. Направили сте страхотна симбиоза.“ 

След това зададе въпроса дали смятаме, че всичко, което правим е подпомогнато 

от участието ни в „Училища за пример“, при което, отговорът на всички от екипа 

беше положително утвърдителен. 

 

По пета точка от дневния ред г-жа Минкова каза, че е усетила нужда за 

сформиране но ново ПУО в училище, а именно ПУО на преподаващи учители в 7-

мите класове, тъй като на среща с класните ръководители на 7-мите класове са се 

открили проблеми като: преодоляване на образователните дефицити, мотивиране на  

учениците чрез кариерно ориентиране чрез множество извънкласни дейности. 

Насрочена бе дата за следващата ни среща с г-жа Г. Райковска – 26.03.2021 г. от 

13:00 ч. в СУ „Отец Паисий“ – град Самоков. 

 

С това дневният ред бе изчерпан и заседанието закрито. 

 

 

Протоколчик: Д. Христова 

 

 


