
Иновации в действие 

2019/2020 

учебна година



Иновативни

решения за 

успешно и 

желано

училище

Начало на проекта - 2018/2019 

учебна година

Описание на проекта:

● Прилагане на ИКТ технологии 

в обучението и интерактивни

методи на обучение по всеки

учебен предмет от учебния

план.

● Основната цел на иновацията

е да се повиши мотивацията

за учене и успеха на 

учениците на НВО в VІІ клас 

при приема им след основно

образование.



Основни 

Задачи

● Създаване на училищна 
„банка“ с електронни 
ресурси; 

● Квалификация на 
всички учители за 
работа с облачни 
платформи;

● Обучение на учениците 
за работа в облачни 
платформи.



Началото…



Преминаване към 

използване 

електронен 

дневник за

всички

паралелки в 

цялото училище

● Обучение на пед. 
специалисти за работа с 
елекронен дневник 
АдминПлюс, Офис 365 и 
Google Drive; 

● Снимки;
● Обучение на учениците

за работа в Офис 365 в
часовете по ИТ.

https://oubotevbg-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/oubotev_oubotev_bg/EmMigwk1hIRLi9y5r0ql1mUBdYb9fJVxnuS2InXcuhiWJg?e=XOTLsX


Изпълнение на 

проекта…



Създаване на „банка“ с учебни ресурси

от всички учители в училище в Офис 365

БАНКА начален етап

БАНКА прогимназиален етап

https://oubotevbg.sharepoint.com/:f:/s/teachers/EmkfywXsJyRKsLWsSpTrGxgBapQQyb54rFSi4WEX_k601w?e=fnJoui
https://oubotevbg.sharepoint.com/:f:/s/-2/EtBgqR9M9EZLtFIOkh56ZDoByO1R65j1k7XFC6tsepCsiQ?e=IeY2Re


„Седмица на изследователите“ за 

учениците от ІV клас

В периода 03.06.19 г. - 07.06.19 г. Учениците

от ІV клас посетиха следните обекти: 

градската библиотека в гр. Раковски, 

градския парк в гр. Раковски, Историческия

музей в гр. Пловдив, Природонаучния музей 

в гр. Пловдив и Планетариума в гр. Пловдив. 

Учениците и техните родителите бяха

разделени в изследователски групи за 

търсене на поставени “загадки”, “пъзели”, 

измервания и задачи, в които да приложат 

практически придобитите знания по всички

учебни предмети в ІV клас - БЕЛ, АЕ, 

математика, ЧО, ЧП, музика, изобразително

изкуство и ФВС.

Всички ученици, които през 2018/2019 уч. 

година бяха в ІV клас – 73  ученици, 

участваха в “Седмица на изследователите”. 

Предвиждаме поетапно включване на 

учениците, които ще бъдат в ІV клас през

всяка учебна година, считано от 2018/2019 г.



Снимки и информация за
дейността -

http://oubotev.bg/page-51.html

„Седмица на 

изследователите“ за 

учениците от ІV клас

http://oubotev.bg/page-51.html


Обратна връзка…
Проведена онлайн анкета с родителите, чрез използване на 

електронен формуляр – Microsoft Forms.

Въпроси:

1. Има ли нужда от електронния дневник? (Да/Не); 

2. Колко често проверявате оценките и отсъствията на 

децата си в електронния дневник? (При всяко получено 

съобщение на мобилното приложение на 

дневника/Веднъж месечно) 

3. Моля, споделете Вашите препоръки и мнения с нас.

Над 50% от отговорите са съответно “Да” на 
първия въпрос и “При всяко съобщение от 
мобилното приложение”, затова считаме
иновация ни за успешна, спрямо
родителите през 2018/2019 учебна година.



Проведена онлайн анкета с всички учители. 
Въпроси: 

1. Има ли нужда от електронния дневник? 
(Да/Не); 

2. Според вас, чрез електронния дневник подобри
ли се оперативността и отчетността, свързана с 
документацията и информацията в училище? 
(Да/Не); 

Обратна връзка…

Над  50% от отговорите са “Да” и считаме
иновацията за успешна, по отношение на 
учителите за 2018/2019 учебна година. 



Подобряване на 
ангажираността
на учащите към 
образователния 
процес.

Премахване на 
скуката и 
еднообразието 
от учебните 
часове. 

Бързо и 
ефективно 
управление на 
комуникацията 
с родителите.

Изградени умения 
за създаване на 
динамична, 
творческа и 
сигурна среда в 
класната стая.

Активно 
включване на 
родителите в 
образователните 
и възпитателните
дейности в 
училище.

Резултати…

http://oubotev.bg/page-28.html
http://oubotev.bg/index.html
https://oubotevbg-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/oubotev_oubotev_bg/EuLoDxRJQCNImr1hhZ4e-OsBAy9so3thL9pXASDJ7wnVvg?e=xdC1V3


Благодарим за 

вниманието!

Филм „Приказка за едно голямо 

училище в едно малко градче“

https://www.youtube.com/watch?v=oE2tHJFSEq0

