
РЕЗЮМЕ НА ИНОВАЦИЯТА 

за Обединено училище „Иван Вазов“, 

населено място Любен Каравелово, 

община Аксаково, 

код по НЕИСПУО 400093, 

ОБЛАСТ ВАРНА 

Начало на предложената иновация- учебна 2020-2021 година 

Край на дейностите на предложената иновация-  учебна 2021-2022 година 

1. Мотиви за предложената иновация, свързани с обективни данни и анализи на 

състоянието и елементите на училищния живот - осигуряване на качествено и 

достъпно образование за  нашите ученици, развиване  на качества като креативност, 

адаптивност и отговорност при взимане на решения и реализиране на идеи.  

2. Цел на иновацията –  

Придобиване  конкретни умения за решаване на нестандартни задачи.  

3. Кратко описание на иновативния процес и иновацията за определения в 

проекта период – Заложени и реализирани по  32  факултативни учебни часа в две 

последователни учебни години в иновативен час „Зелена работилничка за учене“. 

Основен акцент бе работа по проекти: проучване чрез търсене, обработка и 

систематизиране на  информацията, разработване и представяне на собствен идеен  

проект. Надграждане и затвърждаване на знания, умения и отношения, насърчаване на   

предприемаческото мислене  и  подпомогане  изграждането на екологична култура у 

учениците.  Проявата  на инициативност и активност, умения за работа в екип, умения 

за изразяване на  личните  възгледи, споделяне на  индивидуална и групова 

идентичност,  проучване на  възможности и  избор на  начини за решение, да поемат 

рискове и да оценяват последиците, да имат обективна представа за себе си. 

 4. План за изпълнението за учебната 2022/2023 г. –  

Иновацията „Зелена работилничка за учене“ е приключила към настоящата учебна 

година. 



5. Възможност за разширяване на обхвата на иновативния процес – неприложимо 

за тази учебна година. 

7. Възможност за мултиплициране на училищния опит и добрите практики - 

неприложимо  

8. Информация за учениците, включени в иновативния процес – 

20 ученици от 2. клас през учебната 2020-2021 година/ 1 ученик – със СОП/  

9. Информация за квалификацията на учителите, включени в иновативния 

процес –  

1 учител - специалност  НУП с ИТ -   IV ПКС  

12. Информация за научни данни и доказателства, свързани с ефективната 

приложимост на предложените иновации –  

Съответствие с  Европейската рамка за развиване на ключовите компетентности.  

13. Описание на целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и 

емоционалното развитие на учениците – 

Повишаване  интереса към учебния процес за овладяване на компетентности чрез  

екипни дейности. 

14. Длъжностно лице от училището, за контакт:  

В. Донева – GSM: 0885944923 , време за контакт: 08:00 – 14:00 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 


