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                                     ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”                   

КЛУБ  „МЛАД ПЕДАГОГ“ 

 

  

ГОД И Ш Е Н  П Л А Н  З А  Д Е Й Н О С Т ТА   

НА КЛУБ „МЛАД ПЕДАГОГ“ 

2022/2023 

Задача 
Срок за 

изпълнение 
Отговорници 

Приоритет 1 Автономност: проявена в самоинициативност, самоконтрол, себеуважение. 

 Дейност 1.Владеене на умения от студентите и докторантите за планиране, организиране, изпълнение, контрол и оценка на 

клубната дейност, съответстваща на тяхната специалност и професионално направление; 

 

Задача 1.1. Установяване на модел на работа, взаимодействие и обмен на информация 

и обратна връзка. Подготовка на  база данни на членовете на общото събрание и 

управителен съвет на КЛУБ „МЛАД ПЕДАГОГ“ 

до 23.05.2023 г. 
Управителен 

Съвет  

Задача 1.2. Създаване на публични отношения, участие на членовете на колективния 

върховен орган в срещи с други клубове. Подготовка и провеждане на Управителни съвети 

свързани с дейността на клуба 

до 23.05.2023 г.  
Управителен 

Съвет  

Задача 1.3. Провеждане на най-малко едно общо събрание в рамките на изпълнение на 

годишния план за дейността. 
Краен срок до        

23.05.2023 г. 

Управителен 

Съвет 

Задача 1.4. Изготвяне и приемане на  отчетния доклад на управителния съвет за изтеклата Краен срок до        

23.05.2023 г. 

Управителен съвет 

Общо събрание 
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година.   

Приоритет  2 Гъвкавост:  способност да се устоява на противодействието и адекватна реакция в бързо 

променящата се ситуация; 

 Дейност 2.1. Стимулиране на позитивното и конструктивно-творческото мислене чрез съчетаване на съвременните 

образователни технологии и подходи (личностноориентиран, конструктивистки и  компетентностен); 
 

Задача 2.1.1. Организиране на работни/информационни срещи, срещи с преподаватели, 

практици и специалисти; - 8 броя 

При 

организационна 

възможност до  

23.05.2023 

Управителен съвет  

Задача 2.1.2. Организиране на лектории- 4 броя 

При 

организационна 

възможност до 

23.05.2023 г. 

Управителен съвет  

Задача 2.1.3. Провеждане на кръгли маси по дискусионни теми-1 брой 

При 

организационна 

възможност 

до23.05.2023 г. 

Управителен съвет  

 Дейност 2.2. Утвърждаване политика на мобилност между отделните клубове във факултета и университета. Развитие 

на лидерски умения и партньорства с други организации; 
 

Задача 2.2.1. Провеждане на еднодневна работна среща между отделни клубове във 

факултета и университета– 3 бр. 

При 

организационна 

възможност до 

23.05.2022 г. 

Управителен съвет  

Задача 2.2.2. Провеждане на съвместни лектории- 2 бр. 

При 

организационна 

възможност до 

23.05.2022 г. 

Управителен съвет  

Задача 2.2.3 . Провеждане на съвместни кръгли маси по дискусионни теми – 1 бр. 

При 

организационна 

възможност до 

23.05.2022 г. 

Управителен съвет  

Приоритет 3 Оригиналност: умело съчетаване на трайно иновативното с новопарадигмалното,  надскачащо 

традиционната рамка;  

 Дейност 3.1. Създаване на условия за стимулиране на научноизследователска дейност сред студентите и 
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докторантите, Изграждане на компетентности за справяне с предизвикателствата в професионалната им сфера. 

  

Задача 3.1.1 Участия в научни конференции-1 брой 

При 

организационна     

възможност до 

23.05.2023 

Управителен съвет  

Задача 3.1.2  Организиране на педагогически екскурзии;  

 

При 

организационна     

възможност до 

23.05.2023 

Управителен съвет 

Задача 3.1.3 Участие в подкасти 
При 

организационна     

възможност до 

23.05.2023 

Управителен съвет 

Приоритет 4 Емпатийност: способност за съпреживяване, съчувствие и съдействие в отношенията с Другия.  

 Дейност 4.1. Активиране форми на доброволческа дейност. 

 

Задача 4.1.1 Участия в благотворителни инициативи-2 броя 

При 

организационна     

възможност до 

23.05.2023 

Управителен съвет  

 

 

 

 

 

УТВЪРДИЛ: ………………………….. 
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