
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 
гр. Павликени, ул. „Илия Златев” № 2, тел: 0610 - 5 27 41 

e-mail: klimentohridski@abv.bg &
П Р О Т О К О Л

№ 5 от 25 януари 2023 г., гр. Павликени

Днес 25 януари 2023 г. от 17,30 часа се проведе извънредно заседание на 
Педагогическия съвет. Присъстваха 37 члена от общо 39 члена. По уважителни причини 
отсъстват: г-жа Ренета Георгиева и г-жа Ина Неделчева -  в отпуск по болест.

Заседанието протече при следния дневен ред, обявен и приет от ПС с 37 гласа "ЗА".

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на Проекта за включване на училището в списъка на иновативните 
училища от учебната 2023/2024 година

По т. 1 от дневния ред

Г-жа Невена Пенкова запозна ПС с Проекта за включване на училището в списъка на 
иновативните училища - планирани дейности, иновативни методи, включени ученици и 
педагогически специалисти, продължителност, взаимодействие с родители и институции, 
ресурси и др. -  Приложение

След кратко обсъждане предложеният проект бе подложен на гласуване, както следва: 
Брой гласове „за“ - 37 
Брой гласове „против“ - 0 
Брой гласове „въздържал се“ -  0

ПС одобри за кандидатстване представения Проект за включване на училището в 
списъка на иновативните училища от учебната 2023/2024 година за четири учебни години.

Р Е Ш Е Н И Я :

Решения по 1т.

Заседанието бе закрито в 17,45 часа

mailto:klimentohridski@abv.bg


Приложение

ПРОЕКТ за включване в списъка на иновативни училища от 2023/2024

Планираме включване на иновативни дейности в часовете за ЗИ в групите за 
ЦОУД в начален етап, съдържащи иновативни методи на преподаване: Проектно 
базирано обучение с прилагане на метода Дизайн мислене и Игровизация

Изборът е следствие от:

- Констатираните положителни резултати от проведените до момента
дейности

- Темите са съобразени с възрастовите и индивидуални интереси

- Часовете за ЗИ се провеждат в блок от два учебни часа

- Надграждат се знания, умения и се прилагат практически

- Възможност за промяна на средата на обучение

- Включване на индивидуални и екипни дейности

Проектно базирано обучение с прилагане на метода Дизайн мислене и Игровизация се 
аргументира от факторите, както следва:

- Работата по проект, способства за формиране на комуникативни умения и 
критично мислене, развива познавателната способност, формира добри 
междуличностни отношения

- Дизайн мисленето включва интегриране на знания, инициативност и 
предприемчивост, креативност, дигитални умения, създаване на продукти, 
проучвателска, изследователска дейност, търсене и намиране на решения, формира 
умения за контрол и самооценка

- Игровизацията, съответства с възрастта на учениците; атрактивен и 
ефективен подход при възприемане, изпълнение и представяне на краен продукт

Провеждане на „зелени часове“ извън училище и наблюдение в реална среда

Включване на външни ресурси за съвместни дейности с представители на науката 
и бизнеса за ранно кариерно ориентиране и партньорство

Фокусът е в групите за ЦДО при I - 1Уклас, поради:

- необходимост от изграждане на ключови компетентности

- постигнати резултати от проведените до момента проектни и иновативни 
дейности

- изградени партньорски взаимоотношения с родители



Ще бъдат включени около 150 ученици и 9 или 10 учители, ръководители на групи за 
ЦОУД. Броя на родителите зависи от поставената задача

Педагогическите специалисти ще имат възможност да се включат в съответни на 
избраните методи обучения за повишаване на квалификацията

Иновацията е с продължителност 4 учебни години

През учебните години в начален етап ще се изпълнят общо 8 мисии, насочени към ранно 
кариерно ориентиране и една мисия в 8 части, свързана с българските традиции и обичаи.

I. клас -  Мисия „Пазител на традициите“ в 4 части

И. клас -  Мисии: Здраве, Природолюбител, „Пазител та традициите“ в 2 части

III. клас -  Мисии: Предприемач, Озеленител, Историк, „Пазител на традициите“

IV. клас -  Мисии: Еколог, Археолог, Етнограф, „Пазител на традициите“

Всяка мисия/част от мисия се провежда в рамките на 10 дни през месеците ноември, 
декември, март, април.

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. Разпределение по 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 резултати от екипната работа 

Дейностите в 8, 9 и 10 ден ще бъдат в партньорство с родители

Очаквани резултати - повишено качество на образование чрез:

Интегрирани знания, формирани компетентности и практически умения 

Осъществено ранно кариерно ориентиране 

Създадени партньорства с родители и институции 

Подобрена училищна среда

Увеличени електронните ресурси, създадени и използвани в училището

Увеличен брой на учениците, включени в активна интелектуална и емоционална дейност

Подобрени образователните резултати

Повишена квалификация на педагогическите специалисти


