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ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ СЪС 

ЗАСИЛЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ 

„ИВАН ВАЗОВ”, ГРАД ДИМИТРОВГРАД, 

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД, ОБЛАСТ ХАСКОВО 

 

 

 

 
 

 

С решение №601/17.08.2022г. ПМГ „Иван Вазов“ за втори път е включено в списъка на 

иновативните училища за нов четири годишен период 

ТЕМА НА ИНОВАЦИЯТА - „Активно преподаване и учене чрез създаване на образователни 

дигитални ресурси“ 

 

НАШАТА ИНОВАЦИЯ 

 

Целта на иновацията е да се създаде платформа за споделяне на образователни дигитални 

ресурси, създадени от учителите, включени в проекта и достъпни за всички участници в 

образователния процес в училище. Очакваният резултат е повишаване и подобряване мотивацията 

за учене у учениците, да предизвикаме и задържим интереса им към учебния процес. Ще се 

използва интерактивна и адаптивна обучителна система, компетентностен подход, които ще 

подобрят логическото и критично мислене на учениците. Учителите ще придобият опит да работят 

с интерактивна и адаптивна система и ще повишат своята професионална квалификация и 

самочувствие. Родителите ще се включат по-активно към училищния живот, а училището ни ще 

завоюва име на престижно, иновативно, дигитално и творческо в региона. Продължителността на 

иновацията ще бъде в рамките на четири последователни учебни години, като през всяка следваща 

година екипът от учители и броя паралелки ще се увеличава. През първата учебна година ще се 

включат шестима преподаватели, като всеки от тях разработва по 3 дигитални урока, които се 

апробират в избраните паралелки от гимназиален етап. Планира се да се започне иновативната 

практика в поне четири паралелки. Уроците ще бъдат споделени в специално създадена платформа, 

съдържаща образователни дигитални ресурси. Тя ще бъде достъпна за всички участници в 

образователния процес в училище. По този начин учениците и учителите ще бъдат отворени за по-

атрактивно представяне на учебното съдържание и разчупване на шаблонните форми на 

преподаване. За получаване на обратна връзка се предвижда след всеки продукт в платформата да 

има възможност за рейтингуване. През втората учебна година ще се включат още четирима 
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преподаватели, които си избират по една паралелка, в която да апробират създадените от тях по 

три на брой дигитални урока. През третата година към екипа се присъединяват още трима 

преподаватели, вдъхновени от резултатите на своите колеги. Паралелките също се увеличават. 

Обхватът на иновацията става по-голям, защото повече педагогически специалисти с опит създават 

дигитални ресурси. През четвъртата година още трима преподаватели с избрани от тях паралелки 

се включват към екипа и допълват със създадените от тях ресурси дигиталната платформа. В края 

на всяка учебна година се предвижда провеждане на проектна седмица, която представлява 

своеобразно обобщение на придобития опит. Пред родители, гости и колеги участниците ще 

представят изработените дигитални ресурси. След всяка представителна изява ще се направи 

анкета сред родители, гости, ученици и колеги. Подобна форма за обратна връзка адекватно 

отразява смисъла на работата. При изпълнението на иновацията ще създадем обучен екип от 

преподаватели, които ще ползват интерактивни платформи и приложения при разработване на 

дигиталните ресурси, включени в създадената платформа. Тя ще даде възможност на учениците да 

задържат интереса си към учебния процес чрез използване на достъпните за тях дигитални 

материали. 

 

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

 

Христина Михайлова – старши учител по немски език 

Петя Желязова – старши учител по география 

Драгомира Стоянова – старши учител по информатика и ИТ 

Яна Бачварова – учител по математика 

Катя Атанасова - старши учител по български език и литература 

Гюлшен Али – учител по биология и химия 


