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НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“ МОДУЛ 1 И 2 

„МОБИЛНОСТ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И МУЛТИПЛИЦИРАНЕ НА ДОБРИ 

ИНОВАЦИИ И ФОРУМИ ЗА ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“ 

През учебната 2021-2022 година ОУ „Отец Паисий“, с.Добротица, общ. Ситово сключи 

договор и работи по НП „ Иновации в действие“. Национална програма Иновации в 

действие дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез 

посещение на място на учители и ученици от иновативни училища-партньори от цялата 

страна.Групата от четири училища, в която се намира нашето училище:  Общинско 

иновативно училище Основно училище "Свети Климент Охридски", гр. Попово, 

обл. Търговище, Второ средно училище "Никола Йонков Вапцаров"иновативно обл. 

Монтана,  гр. Монтана и Основно училище "Васил Левски" обл. Пловдив,  гр. Хисаря. 

Изпълнение на дейности по НП „Иновации в действие“: 

В периода от 14 март 2022г.  до 17 март 2022 г. учители и ученици от основно училище 

„Отец Паисий“, съвместно с колеги и ученици от Второ средно училище "Никола 

Йонков Вапцаров",  гр. Монтана и Основно училище "Васил Левски",  гр. Хисаря, 

посетихме Общинско иновативно училище ОУ "Свети Климент Охридски", 

гр.Попово.Целта на програмата е споделяне на добри иновативни практики по 

различните учебни дисциплини. Колегията заедно с учениците наблюдавахме урок по 

Човекът и обществото в трети клас „…“ Децата ни пренесоха в света на 

Каталуния.Слизайки от самолета, пихме кафе, за да разберем къде е стадионът „Барса“, 

която беше една от основните цели. Пътувайки по улиците на Барселона срещнахме 

матадори. на един от площадите заедно се пренесохме в испанските танци и така 

стигнахме до любимия стадион на отбора „Барса“ за нас беше истинско удоволствие да 

наблюдаваме футболен спектакъл, след което се прибрахме в България и нарисувахме 

нашите впечатления.Урокът по английски език във втори клас „The big bad wolf“ бе 

представен по интерактивен начин чрез използване на тъч скрийн монитор. 

Гостувахме  във Второ средно училище "Никола Йонков Вапцаров" гр. Монтана в периода  от 

31.05 до 02.05.2022 година.Възпитаниците от четвърти и пети клас са част от иновациите, а 

предметите с различен метод на преподаване са български език и литература, математика, 

човекът и обществото, география и икономика и история и цивилизации.  

Наблюдавахме иновативен урок по История на тема „ Древните евреи“с междупредметни 

връзки БЕЛ и музика. Петокласниците ни пренесоха в света на евреите, представиха ни тяхната 

култура, традиции и религии и придадоха настроение с еврейски песни. Нагостиха ни с 

кулинарни изделия приготвени от техни ученици и учители. 



 
На 01.06 наблюдавахме иновативен урок в 4 клас – „Пред картата на България“. Чрез стихове, 

легенди и песни за България, учениците представиха невероятен урок издигащ духа на 

българина. 

В кабинета по География наблюдавахме урок на тема „ Планетата Земя – форма, движения и 

размери“. Учениците използваха технологии за виртуална реалност. С приложението 

Kahootпетокласниците се състезаваха и обобщиха знанията от часа. Имахме възможността да 

наблюдаваме слънчевата система и млечния път чрез VR очила. Осъществиха се 

междупредметни връзки по математика и английски език. 

На 02.06. имахме възможността да наблюдаваме  иновативен  урок по математика, който се 

осъществи с междупредметни връзки по изобразително изкуство и английски език на тема 

„Събиране и изваждане на десетични дроби“. Учениците  бяха разделени на два отбора. 

Решавайки  и оцветявайки задачите на работен лист, по указаната легенда отборите си откриха 

картинката, зад която се криеше името на отбора. Последните задачи бяха на английски език. 

на учениците им се раздадоха „снежни топки“ с десетични дроби, които да кажат на английски 

език  и да сравнят кое е по-голямото число. Играбинго беше финалната задача. 

Иновативните уроци се реализираха в много добре оборудвани кабинети, които предразполагат 

учениците, за да обогатяват своите знания. 

За учениците от гостуващите училища беше изготвена специална програма – посещаване на 

забележителности в града и игри в игротеката на училището. 

Създадените контакти и обмяната на опити между училищата партньори са добро начало за 

бъдеща съвместна работа и приятелства. на учениците също се предоставя поле за творчество и 

изява. Емоциите изживени по време на гостуването ще се запечатат в съзнанието на всички. 

Цели на програмата: 

Обща цел: Подкрепа за създаване на култура на иновациите в училищата в страната, за 

креативно мислене, нововъведения в полза на развитието и постиженията на учениците 

като се създават условия на педагогическите специалисти да анализират, да 

експериментират чрез пряк обмен и популяризиране на своите иновативни практики и 

продукти. 

Конкретни (специфични) цели: 

 Създаване на контакти между училища, вписани в Списъка на иновативните училища и други, 

които имат сходни предизвикателства, решения и идеи за промяна. 

 Създаване на иновативно пространство между училища в партньорство с общи цели, 

възможности и желание за обмен на нововъведения. 

 Създаване на условия за партньорство за иновации: Изграждане на уеб базирано пространство 

за обмяна на информация, публикуване и изпълнение на програми за иновации и представяне 

на иновативни продукти. 

 Информираност и публичност за провеждащите се иновации в българските училища. 

Дейности по програмата: 

Обмен на иновационни практики (мобилности) – споделяне на опит на място между 

училищата. Иновативните училища извършат двустранно сътрудничество за обмен на 

иновационни практики помежду си – като създават връзка чрез електронната 



 
платформа и реализират взаимни посещения на място в другото училище на 8 учители 

и ученици (иновативно с иновативно училище). 

Реализирането на мобилността за обмен на иновации между училищата съдържа 

следното, в зависимост от вида на иновацията и целите на сътрудничеството: 

 училищата да демонстрират пряко иновациите на място в двете училища – партньори и да 

включват всички участници в иновативните процеси по подходящ начин; 

 иновативните процеси и продукти да бъдат представяни в своето пряко приложение в 

училищния живот и своето развитие, да се споделят и демонстрират предизвикателствата и 

постиженията в реална среда; 

 иновациите в училищата да се обменят в действие и на място – в учебни часове, в извънкласни 

занимания, в междучасия, в местата извън училище, където се провеждат иновативни уроци, по 

време на заседания на педагогически съвети, на обществени съвети, ред родителски общности и 

на други места; 

 партньорите да са равностойни при обсъждането и прилагането на иновациите при обмена в 

училищата; 

 да се покаже работата на професионалните екипи от различни педагогически специалисти; 

 да се демонстрират стъпките на намеренията и на напредъка при приложенията на иновациите 

от партньорите; 

 учениците да се включват активно в иновативните процеси със своивръстници. Партниращите 

училища организират публични изяви с участието на родители и образователната общност за 

мултиплициране на иновациите и опита. Партниращите училища осигуряват съвместен продукт 

от мобилността за популяризиране на иновациите – презентации, видеофилми, книжни 

издания, електронни уроци и др. 

 


