
 

Модул 1 „Мобилност за 
популяризиране и 

мултиплициране на добри 
иновации“, 2022 г. 

„Сред формите на релефа“- изнесено 
практическо занятие сред природата на 
Белоградчишките скали и пещера Венеца.  

Втората работна среща по проекта в периода 
09 – 11.05 2022 г., на която домакин бе  ОУ 
„Любен Каравелов“, Видин, започна с кон-
церт в актовата зала и виртуална разходка из 
старопрестолния Видин. В нея участваха уче-
ници и учители от СУ “Кирил и Методий”, с. 
Нова махала, общ. Батак, ОУ “Кирил Хрис-
тов”, Стара Загора и ОУ “СВ. св. Кирил и Ме-
тодий” , гр. Бургас.  

 

 

 

 

 

 

По време на срещата се проведе дискусия 

“Предизвикателства пред съвременния учи-

тел при обучение в дигитална среда“  с всич-

ки участници.  

Представено бе практическо занятие на група 
за занимания по интереси - IV клас на тема: 
“Хранене и здраве“. Учениците, разделени на 
екипи, извършваха разнообразни дейности, 
свързани с жизнените процеси.  

 

ОУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ Видин 

ул.“Любен Каравелов“ 29; тел.094/923 125  

email:  office@lk-vidin.eu  

НП „Иновации в действие“ 

МОН 

 

В периода  27-29.04.2022 г. екип от  
6 учители и 2 ученици от ОУ „Любен 
Каравелов“ осъществи посещение в ОУ 
„Кирил Христов“, Стара Загора с цел 
споделяне на опит на място и двустранно 
сътрудничество за обмен на иновационни 
практики. Срещата започна с тържестве-н 
концерт и представяне на участниците, 
като всяко учебно заведение презентира 
историята на училището и населеното 
място, успехите на учениците и учителите 
си и иновациите, с които участва. 

 

В новоизградения SТЕМ център учениците от 
ФУЧ „Природна академия“, V клас участваха в 
мултидисциплинарен урок „Водата - уника-
лен компонент на планетата Земя“, подгот-
вен и проведен с участието на 6 учители по 
различни предмети. Те експериментираха, де-
монстрираха и доказваха, че животът се е заро-
дил във вода и е невъзможен без нея.   

Проведен бе и  семинар на тема “Ролята на 

иновативната образователна среда за насърча-

ване креативност и активно учене” 

 

mailto:office@lk-vidin.eu


Бинарен мултидисциплинарен урок 
„Нашата земя е тъй безкрайна, а се сбира 
цялата в сърце ми“ - Iб и IIа клас. Беседа 
върху промените в класните стаи , писане в 
пясъчници с перо и на таблет. 

 

 

 

 

 

 

„Географски   калейдоскоп“ - Vклас. 
Приложение на дейностния подход чрез 
задаване на екипна работа и решаване на  
ситуационни задачи чрез използване на 
разнообразни източници на информация. 

 

 

 

Бинарен мултидисциплинарен урок „Бал 
на цифрите с капитан Голямото число и 
царица Математика“ Iа клас. Учениците 
преодоляваха предизвикателства чрез 
пъзел с приказка в LearningApps и 
словесни задачи в Wordwall. 

 

 
 

 

 

Иновативен урок-игра „Игри на волята 
и знанията в света на математика-
та“- III д клас. Разнообразие от дейнос-
ти: ръчно изработване на книжка и 
спорт. 

 

 

„Кръгла маса“ в обсъждане на идеи за добри 
практики се включиха Мария Цоловска, старши 
експерт по организация на средното образование и 
Митко Пеев – старши експерт за обучение в 
начален етап, като представители на РУО – Стара 
Загора. 

 

 

Акцент в работата бяха откритите иновативни 
уроци.   

Срещата завърши с раздаване на 
сертификати 

 

 


