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ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ СЪС 

ЗАСИЛЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ 

„ИВАН ВАЗОВ”, ГРАД ДИМИТРОВГРАД, 

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД, ОБЛАСТ ХАСКОВО 

 

 

 

 
 

 

 

С решение №584 от 20 август 2020г. на МС за приемане на списък на иновативните училища в 

Република България ПМГ „Иван Вазов“, Димитровград е прието като иновативно училище. 
 

ТЕМА НА ИНОВАЦИЯТА - „Въвеждане на иновативни методи на преподаване по роден език за 

две учебни години с цел повишаване на мотивацията за учене, чрез разработване и провеждане на 

четири интердисциплинарни уроци“. 

 

НАШАТА ИНОВАЦИЯ 

 

Ще стартираме нашата иновация с две от четирите паралелки на X клас през учебната 2020/2021 

година. Планираме да работим с 45 ученици от Xб клас с профил „Природни науки“ и Xв клас с 

профил „Икономическо развитие“ в часовете на обучение по български език и литература, 

английски език – първи чужд език, и немски език и руски език като втори чужд език. 

Продължителността на иновацията предлагаме да бъде в рамките на две последователни учебни 

години 2020/2021 и 2021/2022, като всяка следваща година надгражда знанията и уменията им. 

Съвременните технологии и електронни ресурси заемат все по-важно място в образователния 

процес по БЕЛ и чуждите езици. Електронните ресурси и новите технологии са важна част от 

обучението и са едновременно предизвикателство и необходимост. Съвременният учител 

разполага с множество възможности да създава свои продукти и да ги споделя във виртуалното 

пространство. Създадените продукти, които ще се ползват в часовете, дават допълнителен стимул 

на учениците за учене. Използваните платформи за разработване на уроци са средство за различно, 

по-атрактивно представяне на учебното съдържание, за създаване на интерактивна среда и 

мотивация за учене.  

При изпълнението на иновацията, ще направим следното: 

 ще създадем и обучим екипа от преподаватели, които ще преподават по съответните 

предмети; 

 ще използваме проектно базирано обучение с цел повишаване на мотивацията за учене; 

 ще използваме обучителни методи, които обхващат едновременно различни учебни 

предмети – интердисциплинарни уроци; 

 ще използваме съвременни интерактивни методи на преподаване в часовете по български 

език и литература и чуждите езици; 

 ще използваме интерактивните платформи и приложения: Kahoot, Book creator, Voice pipe 

и Office 365; 
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Предимствата на внедряване на иновацията и резултатите, които смятаме да постигнем са: 

 учениците са в центъра на процеса на обучение като активни участници и откриватели на 

нов опит, а учителите – са съветници и помощници. 

 повишава се качеството на образователния процес и мотивацията за учене; 

 подобряване на уменията за общуване на роден и чужд език; 

 задълбочаване знанията на учениците по конкретна тема и провокиране на интереса им към 

предметите; 

 планиране на работата съобразно с набелязаната цел; 

 индивидуална работа, обсъждат по двойки,  работа в екип;  

 повишаване на ангажираността на учениците и подобряване на техните компетентности; 

 осъзнаване на своите силни и слаби страни; 

 поемане на отговорност за изпълнението на поставената задача; 

 решаване на проблеми и преодолявне на конфликти; 

 повишаване на критичното и аналитично мислене и творчество на учениците; 

 придобиване и усъвършенстване на soft skills; 

 повишаване капацитета и професионалното развитие на учителите; 

 създаване на база данни с положителни практики; 

 реализирано ефективно сътрудничество с външна организация за развитие на иновативния 

процес; 

 разширяване използването на интерактивните платформи и приложения: Kahoot, Book 

creator, Voice pipe и Office 365 за обучение; 

 повишаване на дигиталните компетентности на учениците 

Повишаването на интереса към обучението ще измерим с: -повишаване на успеха на учениците в 

разделите и темите на проведените уроци с 5 %; -брой създадани крайни продукти - есета, 

електронна книжка; -увеличаване на учениците, които желаят да се явят на НВО след X клас по 

желание по английски език с 10 %; -брой разработени и проведени интердисциплинарни уроци; -

получена външна качествена оценка от експерт от РУО. 

 

ЕКИП ОТ УЧИТЕЛИ, които ще работят по проекта „Иновативно училище“ 

 

Христина Михайлова – старши учител по немски език 

Галина Караиванова – старши учител по английски език 

Мариана Пенева – старши учител по български език и литература 

Мария Маврудова – учител по руски език 

Ваня Маринчева - старши учител по български език и литература 

Ерхан Еюб – учител по английски език 

Боряна Христова - РНИКТ 

 

  

 

 


