


 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ  

ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В СПИСЪКА НА ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА 

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

 

 След проведено обсъждане в екипите на учителите от начален етап предлагаме 

да бъде подаден формуляр за кандидатстване  за включване в Списъка на иновативните 

училища с описаната по-долу иновация. 

 Иновацията включва проектно базирано обучение в дейностите за занимания по 

интереси в 3 и 4 клас, чрез използване на иновативен метод - дизайн мислене, 

прилагане на игровизация. Иновацията ще се осъществява и чрез провеждане на 

„зелени часове“, извън училищната среда и привличане на външни ресурси – 

специалисти от различни административни, обществени, културни институции, 

представители на местния бизнес и родители. 

 Учениците ще опознават различни исторически, археологически обекти в 

родния край; екологични проблеми; развитие на бизнеса; получават информация за 

здравословен начин на живот и традиционни празници. Търсят информация от 

различни източници и разработват проекти, чрез които ще популяризират исторически 

и културни забележителности и традиции в родния край; ще генерират идеи за 

екологичен и здравословен начин на живот; ще проектират и презентират бизнес идеи и 

продукти; ще развиват дигитални умения, умения за работа в екип. Чрез проектно 

базираното обучение и дейностите по проекта учениците ще получат ранна кариерна 

ориентация за сфери и бизнеси, характерни за региона.          

 Иновацията е с продължителност 2 години. 

 СТРУКТУРА НА ДЕЙНОСТИТЕ 

 В 10 последователни дни, ІV - І седмица от месеца, по 2 часа дневно - в часовете 

за ЗИ, ще се изпълнява по една мисия 

 Всяка група ще има 4 мисии – „Археолог“, „Историк“, „Етнолог“, „Еколог“ в 4 

клас, „Предприемач“, „Природолюбител“, „Здраве“ и „Озеленител“ в 3 клас. 

Часовете за всяка мисия ще бъдат разпределени по дни и дейности както следва: 

 1 и 2 ден:въвеждане в темата чрез използване на разработени дигитални ресурси; 

включване на външни ресурси – археолог, еколог, етнолог и др. Разпределение на 

екипи и поставяне на задачи 

 3 ден:„Зелен час“ – посещение на обекти, свързани със съответната мисия 

 4 и 5 ден:Изследователска дейност и  систематизиране на събраната информация 

 6 и 7 ден:Игрови дейности  

 8 и 9 ден:Изработване на проектни продукти 

 10 ден:Представяне на резултата от екипната работа 

 Дейностите в 8, 9 и 10 ден могат да се  провеждат в партньорство с родителите 

 Иновацията ще допринесе за придобиване на ключови компетентности и 

личностни умения у учениците. 

 В процеса на реализиране на иновацията ще се утвърдят в по-голяма степен 

моделите на взаимодействие и ефективно партньорство с родителите и институции. 


