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О Т Ч Е Т Е Н  Д О К Л А Д  

                                              Лидия Петрова Хаджистоева - Йорданова 

 

  От учебната 2020/2021 Обединено училище  „Иван Вазов” с. Любен Каравелово е 

иновативно училище с постановление на Министерския съвет. Въведен бе  нов учебен предмет 

-  “Зелена работилничка за учене ”. Той беше съчетание от Околен свят, Компютърно 

моделиране, Технологии и предприемачество, Изобразително изкуство. Целевата група за 

провеждане на иновации бяха ученици от начален етап на основна образователна степен. 

  20 ученици   от 2. клас  изучаваха дисциплината в рамките на 2 последователни години, с 

надграждане на знанията и компетентностите им. Използва се интерактивна и адаптивна 

обучителна система,  проектен подход и "обучение чрез правене". Чрез провокиране на  

вродената детска  любознателност целяхме развитието на качества като креативност, 

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

умения за учене са полезни за всички училищни дисциплини. Приложената  иновативната 

обучителна система  е гъвкава и мотивираща за успех. Иновативният модел на учене разчупи 

традиционната и монотонна система и даде възможност на учениците да   развиват  своето 

логическо мислене, креативност  и самочувствие. И като резултат -   повиши се  успехът на 

участниците и интересът им към училищния живот и учебен процес. Придобиха  конкретни 

умения за решаване на нестандартни задачи,  справиха се с учебни предизвикателства, бяха 

решителни и отговорни. 

 Работата в екип  формира дисциплина, общителност, отговорност. Учениците се научават да 

мислят конструктивно, да откриват пропуски в аргументите на противника, да балансират 

между индивидуално и групово, да умеят да изслушват, да знаят кога да говорят, да уважават, 

да поемат отговорност. Голяма част от учениците, изпитващи  затруднения при овладяване на 

учебния материал, придобиха увереност и намериха поле за изява.  

Засили се доверието на родителите към училищната институция, комуникацията и   

сътрудничеството с тях бе на много по- добро ниво. 

Учебното съдържание беше представено в следните основни теми: 

 Еко теми 

 Екипна работа по проекти 

 Наблюдение в естествени условия – събиране на информация 

 Практически занятия 

В програмата  включих теми за въведение , с които децата  придобиха иновативни умения в 

училище, без нужда от платени кръжоци или школи.  

През 1-та година: учениците   работеха в изнесена среда,  придобиха навици за екипна работа. 

Развиха се творческото и критично мислене, насочено към психологическото и интелектуално 
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израстване на децата; проучиха природата и защитените местности в родния край, след което 

изработиха албум, в който систематизираха факти и данни и ги регистрираха чрез рисунки; 

отглеждаха декоративни рибки, с което демонстрираха грижовно отношение и анализираха 

ползата от домашните любимци. В екипната работа по проекти им беше поставена задача да 

съберат информация за видовете растения, да изработят табло, подготвиха разсад и засадиха 

пролетни цветя. С помощта на своите родители ,изработиха саксии от природни материали. 

 

През 2-та година: Решаваха  стандартни и нестандартни задачи. Учениците  знаят как и от къде 

да проучват информацията. Разработваха и представяха собствен проект. Идентифицират 

нужди и предизвикателства, които трябва да се решат, да се правят връзки и да се обединяват 

отделни елементи. 

Направиха билкова аптека. Разграничават диворастящи, селскостопански, градински и стайни 

растения. Свързват здравословния начин на живот с разнообразното хранене и с редуването на 

учене, спорт и отдих. 

Изработиха дървени хранилки за птици. Разграничава живите организми от неживите тела по 

жизнените процеси хранене, растеж и размножаване . 

Изработиха саксии от цимент и боядисаха стари автомобилни гуми,  с които украсиха 

училищният двор. Формираха положително отношение към заобикалящата ни среда и 

екологично съзнание и поведение.  

 Учениците посещаваха училище с желание, намаляха отсъствията, бяха по-концентрирани и 

по- спокойни. Включиха се във всички дейности с интерес, но и родителите подкрепиха 

иновативната дейност и с радост участваха в часовете. 

  Мисията на всеки учител  е  да пали искрата на знанието у всяко дете. Да открива и развива 

потенциала му. Да насърчава творческите му заложби  и да отваря различни врати пред него. А 

училището  е  мястото, в което учениците намират отговори на актуални и значими за тях 

проблеми. С педагогически такт, търпение  и любов, с нов поглед към образованието,  да 

насърчаваме  учениците да бъдат активни, знаещи и можещи. Защото утрешния свят е в техните 

ръце. 

Лидия Хаджистоева 

 

Приложение: 

 Презентация от проведеното обучение 
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