НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
„ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“
Бенефициент: ОУ „Любен Каравелов“ - град Видин, 2022 г.

Модул 1 „Мобилност за
популяризиране и мултиплициране
на добри иновации“
През учебната 2021/2022 г. ОУ „Л. Каравелов“ е
включено в Списъка на иновативните училища и
работи по НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“.
Партньори по програмата са ОУ „Кирил Христов“ –
Стара Загора, СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – град
Бургас и СУ „Кирил и Методий“ – с. Нова махала,
община Батак.
В периода 27-29.04.2022 г. екип от 8 участници / 6
учители и 2 ученици/ реализира посещение в Стара
Загора с цел споделяне на опит на място и
двустранно сътрудничество за обмен на
иновационни практики.

Директорът на ОУ „Кирил
Христов“ – Стара Загора
Господин Балъкчиев и
неговият екип посрещнаха
участниците с кратка
музикално-танцова програма
с участието на възпитаници
на училището.

В конферентната зала се
проведе представяне на
участниците като всяко учебно
заведение презентира историята
на училището и населеното
място, успехите на учениците и
педагозите, иновациите, с които
участват.
Гостите се запознаха с
училищния екип и
преподавателите, които работят
с иновативните паралелки.

Специални акценти в програмата бяха
откритите иновативни уроци:
Бинарен мултидисциплинарен урок
„Бал на цифрите с капитан
Голямото число и царица
Математика“ в Iа клас представиха
началните учители Дарина Делчева и
Юлия Пенчева в екип с логопеда Калин
Маганджиев. Учениците „се
пренесоха“ в Космоса, където
преодоляваха предизвикателства,
демонстрирани чрез пъзел с приказка в
LearningApps и словесни задачи в
Wordwall, за да спасят извънземното Ру.

Иновативен урок-игра с
мултидисциплинарна насоченост
„Игри на волята и знанията в
света на математиката“,
представен от Мариета Янакиева в
IIIд клас, впечатли с
разнообразието на дейностите – от
творческата подготовка на ръчно
изработени книги до активности от
физическото възпитание и спорта

„Географски калейдоскоп“ започна с
видео-поздрав като закачлива прогноза за
времето от водещият от bTV Борислав
Лазаров. По оригинален начин г-жа
НедкаАтанасова демонстрира
приложението на дейностния подход в
обучението чрез задаване на екипна
работа на учениците, на които са
поставени ситуационни задачи с
използване на разнообразни източници
на информация.
Бинарен мултидисциплинарен урок
„Нашата земя е тъй безкрайна, а се
сбира цялата в сърце ми“ с участието на
ученици от Iб и IIа клас с преподаватели
Теменужка Христова и Яна Иванова.
Учениците беседваха върху промените в
класните стаи и учебния процес, като
писаха отначало в пясъчници с перо, а
завършиха с таблети и мултисензорен
екран.

На 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.
Срещата завърши с раздаване на
сертификати.

Посрещане с хляб и мед според
българската традиция, концерт в
актовата зала „Стефан Еленков“,
виртуална разходка из Видин и
приветствие от директора г-жа
Любка Найденова – така започна
работната среща по НП „Иновации в
действие“, на която домакин бе ОУ
«Любен Каравелов» град Видин.
Наши гости в периода 09-11.05.2022г
бяха 12 учители и 4 ученици от ОУ
„Кирил Христов“ – Стара Загора, СУ
„Св. св. Кирил и Методий“ – град
Бургас, и СУ „Кирил и Методий“ – с.
Нова махала, община Батак.

«Хранене и здраве» практическото занятие на група за
занимания по интереси
„Приятели на природата“ - IV клас
с ръководител главен учител
Петра Борисова.
Учениците, разделени на екипи,
чрез математически код получават
жизнените процеси, решават ребус
за органите на храносмилателната
система, моделират от пластилин
макет на храносмилателна система.
Съставят изречения от разбъркани
думи, изработват постер за хигиена
и правила при хранене .

Дискусия на тема: „Предизвикателства пред съвременния учител при обучение в дигитална среда“

Учениците от ФУЧ „Природна академия“ V клас участваха в мултидисциплинарен
урок на тема „Водата - уникален
компонент на планетата Земя“.
• Екип „Еколози“ с ръководител гл. учител
Сашка Маринова, изследват свойството
на водата като разтворител и правят
извод как дишат водните животни.
• Търсят защитени организми в Червената
книга
на
България.
Представят
презентация за редки и защитени
организми в района на гр. Видин по
поречието на р. Дунав. Проучват
процентното съдържание на вода в
организмите и изработват постер за
съдържанието на вода в човешкия
организъм и признаците за дехидратация

Екип „Лаборанти“ с ръководител ст.
учител Мариола Петрова извършват
експерименти, свързани с процесите
нагряване, изпарение, охлаждане и
втечняване. Наблюдават преходи между
агрегатните състояния на водата и
изработват мисловна карта.
Обясняват и демонстрират
образуването на облаци и валежи.
Измерват и сравняват pH на вода и
водни разтвори.
Демонстрират аномалията на водата
при замръзване и правят изводи за
уникалните и свойства.

Екип „Пътешественици“ с ръководител
ст. учител Борислав Борисов подреждат
пъзел на река Дунав и представят на
карта елементите на реката.
Мислено пътешестват и стигат до град
Силистра като записват три обекта,
които биха посетили.
Посочват мерки, които според тях
могат да се реализират в родния край,
за да се компенсира недостигът на вода.

Екип „Художници“ със ст. учител
Андрей Трифонов прилагат различни
изобразителни техники и сглобяват
обща картина на рекаДунав. Резултат
„РЕКА В ДВИЖЕНИЕ“

Екип „Програмисти“ под ръководството
на ръководителя направление «ИКТ»
Татяна Микова създават образователна
игра с изучаваната от тях програма
SCRATCH. На интерактивна дъска в
облак от думи с магическа пръчка се
„улавят“ думите, свързани с вода.
Часът завърши с игра „Колелото на
късмета“, в която бяха включени
въпроси, свързани с темата.

„Сред формите на релефа“

Изнесено практическо
занятие сред природата на
Белоградчишките скали. Ст.
учител по география и
икономика Борислав Борисов
запозна учениците и
педагогическите специалисти
с ролята на външните земни
сили при формирането на
релефа.

Пещерно-изследователска
експедиция в пещера Венеца
Участниците в срещата разпознават
пещерни образувания; определят
пещерите като среда на живот на
растителни и животински видове;
описват използването на пещерите
за лечение, производство на вино,
туризъм, изкуство; назовават
дейности на човека, които
нарушават равновесието в
природата.

На кръгла маса „Добри практики за
формиране на ключови компетентности
по природни науки“ и
семинар на тема „Ролята на иновативната
образователна среда за насърчаване на
креативност и формиране на умения за
активно учене у учениците“ бяха
обсъдени възможностите за промяна в
начина на преподаване, за използване на
иновативни и интерактивни методи, за
активно взаимодействие с участниците в
образователния процес и персонализация
на резултатите на учениците.
Срещата завърши с връчване на
сертификати на участниците.

Общият извод, до който достигнаха участниците в дейностите
по Национална програма «Иновации в действие» - 2022:
Прилагането на иновациите и осъвременяването на методите на преподаване
допринася за формиране на по-висока мотивация за учене,
до по-осмислено и трайно знание.

