
Примерен седмичен график на педагогическия съветник за работно време в условия на дистанционна психологическа 

подкрепа 

 

Планиране на дистанционна психологическа подкрепа на деца и ученици от СУ „Отец Паисий“, гр. Кърджали 

Ден от 

седмицата/дата 

 

№/ 

брой 

 

Вид на дейността 

 

Час на 

провеждане 

 

Начин на 

провеждане 

Тема на 

занятието 

 

Ресурси 

Понеделник 

Вторник 

Сряда 

Четвъртък 

Петък 

       

   

1. 

Подготовка на 

стимулни 

материали и 

логистика на 

психологичната 

сесия 

 

 

 

9:00-10:00 ч. 

 

Телефонен 
разговор, 

През 
вайбър/вайбър 
на родител, 

През Фейсбук 
месинджър 

Оказване на 

подкрепа при 

евентуални 

затруднения и 

възникнали 

проблеми 

https://mail.mоn.bg/owa 
https://www.unicef.org/bulearia 
https://www.facebook.com/groups 
https://www.dechica.com/ 
https://wakelet.com 

 и др. 

   

2. 

Дистанционна 

работа/консултация 

с дете/ученик, 

родител, 

педагогически 

специалист 

 

 

 

10:00-10:30 ч. 

 

Телефонен 
разговор, 

През 
вайбър/вайбър 
на родител, 

През Фейсбук 

месинджър 

Оказване на 

подкрепа при 

евентуални 

затруднения и 

възникнали 

проблеми 

https://mail.mоn.bg/owa 
https://www.unicef.org/bulearia 
https://www.facebook.com/groups 
https://www.dechica.com/ 
https://wakelet.com 

и др. 

   

3. 

Дистанционна 

работа/консултация 

с дете/ученик, 

родител, 

педагогически 

специалист 

 

 

 

11:10-12:00 ч. 

 

Телефонен 
разговор, 

През 
вайбър/вайбър 
на родител, 

През Фейсбук 

месинджър 

Оказване на 

подкрепа при 

евентуални 

затруднения и 

възникнали 

проблеми 

https://mail.mоn.bg/owa 
https://www.unicef.org/bulearia 
https://www.facebook.com/groups 
https://www.dechica.com/ 
https://wakelet.com 

и др. 

https://mail.mоn.bg/owa
https://www.unicef.org/bulearia
https://www.facebook.com/groups/20403Q3749529633/
https://www.dechica.com/
https://wakelet.com/
https://mail.mоn.bg/owa
https://www.unicef.org/bulearia
https://www.facebook.com/groups/20403Q3749529633/
https://www.dechica.com/
https://wakelet.com/
https://mail.mоn.bg/owa
https://www.unicef.org/bulearia
https://www.facebook.com/groups/20403Q3749529633/
https://www.dechica.com/
https://wakelet.com/


  

4. 

Дистанционна 

работа/консултация 

с дете/ученик, 

родител, 

педагогически 

специалист 

 

 

 

12:00-12:40 ч. 

 

Телефонен 
разговор, 

През 
вайбър/вайбър 
на родител, 

През Фейсбук 

месинджър 

Оказване на 

подкрепа при 

евентуални 

затруднения и 

възникнали 

проблеми 

https://mail.mоn.bg/owa 
https://www.unicef.org/bulearia 
https://www.facebook.com/groups 
https://www.dechica.com/ 
https://wakelet.com 
и др. 

  

5. 

Дистанционна 

работа/консултация 

с дете/ученик, 

родител, 

педагогически 

специалист 

 

 

 

14:30-15:00 ч. 

 

Телефонен 
разговор, 

През 
вайбър/вайбър 
на родител, 

През Фейсбук 

месинджър 

Оказване на 

подкрепа при 

евентуални 

затруднения и 

възникнали 

проблеми 

https://mail.mоn.bg/owa 
https://www.unicef.org/bulearia 
https://www.facebook.com/groups 
https://www.dechica.com/ 
https://wakelet.com 

и др. 

  

6. 

Дистанционна 

работа/консултация 

с дете/ученик, 

родител, 

педагогически 

специалист 

 

 

 

15:30-15:50 ч. 

 

Телефонен 
разговор, 

През 
вайбър/вайбър 
на родител, 

През Фейсбук 

месинджър 

Оказване на 

подкрепа при 

евентуални 

затруднения и 

възникнали 

проблеми 

https://mail.mоn.bg/owa 
https://www.unicef.org/bulearia 
https://www.facebook.com/groups 
https://www.dechica.com/ 
https://wakelet.com 

и др. 

 

Телефони за контакт:  +359878693706 Л. Петкова 

     +359877621895 К. Стамов    

     +359887636647 

https://mail.mоn.bg/owa
https://www.unicef.org/bulearia
https://www.facebook.com/groups/20403Q3749529633/
https://www.dechica.com/
https://wakelet.com/
https://mail.mоn.bg/owa
https://www.unicef.org/bulearia
https://www.facebook.com/groups/20403Q3749529633/
https://www.dechica.com/
https://wakelet.com/
https://mail.mоn.bg/owa
https://www.unicef.org/bulearia
https://www.facebook.com/groups/20403Q3749529633/
https://www.dechica.com/
https://wakelet.com/

