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ОТЧЕТ 

на Обединено училище „Иван Вазов“, 

населено място с. Любен Каравелово, 

община Аксаково, 

код по НЕИСПУО 400093, 

ОБЛАСТ ВАРНА 

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

Училищната иновация е със срок 2 години, за периода от 15.09.2020 до 30.05.2022 и 

съдържа: 

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

състоянието и елементите на училищния живот.  

  Желанието за включване на иновативната  дисциплина “Зелена работилничка за учене 

” бе продиктувано от стремежът ни за  осигуряване на качествено и достъпно 

образование за  нашите ученици. Чрез провокирането  на  детската  любознателност да  

спомогнем за 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.  Внедряването на  иновативната обучителна система е 

различен  и мотивиращ  за успех начин за развитие на учениците.  

2. Цел на иновацията  

 Въведен бе  нов учебен предмет за учениците от 2. клас. “Зелена работилничка за учене 

” като факултативен учебен час. Той е съчетание от Околен свят, Компютърно 

моделиране, Технологии и предприемачество, Изобразително изкуство.  Учениците   

изучават дисциплината в рамките на 2 последователни  учебни години, с надграждане 

на знанията и компетентностите им. Използването  на  интерактивна обучителна 

система, проектен подход и "обучение чрез правене"   цели  подобряване на  логическо, 
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креативно мислене  и самочувствието на учениците . И като резултат - да се повиши 

успехът на участниците и интересът им към училищния живот и учебен процес. 

Учениците да придобият конкретни умения за решаване на нестандартни задачи, да се 

справят с учебни предизвикателства, да бъдат решителни и отговорни.  

3.Подробно описание на иновативния процес и иновацията за учебната 2021/2022 г.; 

   За учебната 2021/2022 година бяха заложени и реализирани 32  факултативни учебни 

часа. Основен акцент бе работа по проекти, съобразно целите на иновацията. Моделът 

„Учене чрез правене“ бе реализиран в проектни дейности като: изработване на дървени 

хранилки за птици, изработване на саксии от цимент, саксии от гуми, билкова аптека, 

рисунка върху керемида „Четири сезона“, проекти „Млад еколог“ и „Опазване на околната 

среда“, засаждане на цветя в двора на училището. При реализиране на конкретните  цели за 

отделните учебни часове водещо бе решаване на стандартни и нестандартни задачи, 

проучване чрез търсене, обработка и систематизиране на  информацията, разработване и 

представяне на собствен идеен  проект.  

4.План за изпълнението през учебната 2021/2022 г. и кратко описание на неговото 

изпълнение. 

Учебна 2021/2022 година бе втората година от иновацията. Планът за изпълнение 

включва надграждане на  знанията и уменията чрез изследователски дейности, 

разработване  на проекти, които да  затвърдят  знания и  умения, да насърчат  

предприемаческото мислене  и  подпомогнат изграждането на екологична култура у 

учениците.  При работата в часовете се подпомага проявата  на инициативност и активност, 

поглед в бъдещето, решителност и постоянство за постигане на целите; желание за 

мотивиране на други хора и оценяване на техните идеи; съпричастност и грижа за хората и 

за света, поемане на отговорност и прилагане на етични подходи. Способността да се 

изработва визия за бъдещето и да се превръщат идеите в действия. В края на участието си в 

иновацията, участниците от групата демонстрираха умения за изразяване на  личните  

възгледи, споделяне на  индивидуална и групова идентичност, да проучват възможности и 

да изберат начини, да поемат рискове и да оценяват последиците, да имат обективна 

представа за себе си. 

5. Съответствие на иновацията с принципите и целите на националните и европейските 

образователни приоритети, както и със заложените цели в проекта  

  За учениците проектът развива компетентности, приоритетни за Европейската референтна 

рамка: Акцент върху: Умения за учене; Дигитална компетентност; Математическа 

компетентност и основни компетентности в природните науки и технологиите; Развитие на 

творческите умения. За учителите: Подобрява тяхната квалификация, съгласно одобрената 

Европейска Рамка за Дигитална Компетентност на Преподавателите.  Проектът съответства 



на следните Национални образователни приоритети и цели:  Подобряване на качеството на 

образованието;  Въвеждане на система за продължаваща квалификация и кариерно развитие 

на педагогическите специалисти.  

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

7. Мултиплициране на училищния опит и добрите практики  

За учебната 2021/2022 година училището кандидатства с два нови  иновативни проекти, но 

за съжаление те не бяха одобрени като иновативни от комисията по разглеждане на 

кандидатурите.  

8. Информация за учениците, включени в иновативния процес  

 В иновативния процес бяха  включени 20 участници. Учениците от целевата група 

принадлежат към ромския етнос, като повечето от тях живеят в семейства с нисък социален 

статус, малограмотни родители с непостоянна работа. Голяма част от учениците изпитват 

затруднения при овладяване на учебния материал, повечето от тях не умеят да се изразяват 

правилно на български език. 

Индикатори за измерване на постиженията на иновацията 

- намален брой извинени и неизвинени отсъствия спрямо изминалата учебна година на 

учениците, участващи в иновативния процес; 

- повишени образователни резултати на учениците, обхванати в иновативния процес 

спрямо предходна учебна година; 

- участия във  вътрешноучилищни и общински конкурси   и изложби; 

- участия в  благотворителни и дарителски базари с изработени от учениците предмети/ 

извън иновативните проектни дейности/;  

9. Информация за квалификацията на учителите, включени в иновативния процес  

   Пряко участие в работата с учениците взе 1 учител в начален етап на основна  

образователна степен.  Притежава висше образование - специалност  Начална училищна 

педагогика с ИТ –  старши учител в начален етап, с  IV ПКС. Опит в реализирането на 

проекти - С грижа за всеки ученик, Успех, Занимания по интереси, Подкрепа за успех.  

10. Състояние и приложимост на материално-техническата база на училището в полза на 

предвидените иновации, осигурена сигурност и безопасни условия на обучение  

 Дейностите  по иновацията бяха реализирани в училището при спазване на безопасни 

условия на  обучение. Материалната осигуреност за изпълнение на различните проектни 

дейности бе за сметка на училището, без допълнително финансиране. Използвани бяха 

възможностите на МТБ като компютърен кабинет, класна стая,  дворни площи.  



11. Информация за съответствие с изискванията в ДОС за организацията на дейностите в 

училищното образование, за общообразователната подготовка и за учебния план ; 

Иновацията  отговаря на НАРЕДБА № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование. 1  учебен час седмично/ 32 часа годишно  по предмета “Зелена 

работилничка за учене” Броят часове е съобразен с изискванията на Наредбата за допустим 

брой допълнителни часове. Този час е един от часовете за факултативна подготовка на 

класа, от Раздел “В” – ФУЧ. 

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

предложените иновации -  Реализирана иновация е в съответствие с  Европейската рамка за 

ключовите компетентности. В това отношение иновацията ни е ефективна в направления 

Умения за учене, Обществени и граждански компетентности, Инициативност и 

предприемачество , Дигиталните компетенции; Опазване на природата — стратегия на ЕС 

за биологичното разнообразие до 2030 г. Политика в областта на околната среда: общи 

принципи и основна рамка на ЕС .  

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

емоционалното развитие на учениците, с изключение на тези, които внушават 

нетолерантност, верски убеждения и тяхното практикуване; 

 Мисията на нашето училище е утвърждаването му като място, в което учениците намират 

отговори на актуални и значими за тях проблеми. С педагогически такт, креативност и 

съвременни обучителни средства да насърчим учениците да бъдат активни, знаещи и 

можещи.  Въвеждането  на нов предмет, базиран върху изпълнение на  проектни дейности,   

провокира вродените у всяко дете любознателност и желание за вписване в обществото. 

Целта е  повишаване  интереса на учениците към учебния процес и активно приобщаване  

на  родителите като партньори в образованието. Овладяването на различни компетентности  

е от жизненоважно значение за всеки съвременен младеж. Екипната работа засилва  

чувството за принадлежност към класа и училището, допринася  за утвърждаване на 

ценности като взаимопомощ, отговорност, толерантност и съпричастност във 

взаимоотношенията. Подпомага изявата на ученици с по- ниски образователни резултати 

като повишава тяхното самочувствие и увереност. Приобщаването на учениците към общи 

проекти засилва тяхната самооценка и удовлетвореност от постигнатите резултати. 

14. Училищните учебни планове и програми в случаите на чл. 70, ал. 4, т. 1 и 4 –  

Разработена учебна програма за иновативен ФУЧ „Зелена работилничка за учене“ за период 

от 2 учебни години. 

Веска Донева 
Директор на ОбУ „Иван Вазов“ 


