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ОТЧЕТЕН ДОКЛАД  

ЗА СВЪРШЕНА РАБОТА 

 
 

за възнаграждение на учител за извършване на дейност като ръководител на група по Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до 

училищно образование в условията на кризи“ за изпълнение на Дейност – 4 – обучение на образователни медиатори и родители за 

придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.) през 

учебната 2021/ 2022 година, съгласно Допълнително споразумение № 75/01.10.2021 г. 

 

Долуподписаният (ата) Юлияна Миткова Макакова, заемащ (а) длъжността старши учител по математика 

 

в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ село Смилян) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, 

 

че за периода 05.10.2021 г. – 10.10.2021 г. действително съм провела обучение по 

Дейност 4 – Обучение на родители/образователни медиатори 
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Общ брой часове: 8 астрономически часа      Издадени сертификати: 18 броя 

 

№ Дата Група 
Тема на преподаденото 

учебно съдържание 
Час Брой часове 

Брой 

родители 

Брой 

издадени 

сертификати 

1 
05.10.2021 г. 

вторник 

Обучение на 

родители 

Въведение в образователната 

платформа Google Workspace 

от 17:30  

до 19:40 часа 

2 астрономически 

часа 
5 5 

2 

09.10.2021 г. 

събота 

 

Обучение на 

родители 

Въведение в образователната 

платформа Google Workspace 

от 09:00 

до 11:10 часа 

2 астрономически 

часа 
5 5 

3 

09.10.2021 г. 

събота 

 

Обучение на 

родители 

Въведение в образователната 

платформа Google Workspace 

от 11:20 

до 13:30 часа 

2 астрономически 

часа 
4 4 

4 
10.10.2021 г. 

неделя 

Обучение на 

родители 

Въведение в образователната 

платформа Google Workspace 

от 09:00 

до 11:10 часа 

2 астрономически 

часа 
4 4 
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