
ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ 
гр. Пазарджик ЧОИУ „Малкият принц“  

гр. Варна 

 

 

Публична изява 

  
Посещението завърши със среща с цел обмяна 

на опит и добри иновативни практики, на която 

бяха представени презентации от трите 

училища. Проведени бяха и дискусии по 

следните въпроси:  

 Има ли иновации в образованието 

 Готови ли сме да променим модела на 

класната стая 

 Кои са положителните и отрицателните 

страни, новите възможности и 

предизвикателствата, пред които се 

изправяме 

 

 

 

Програмата дава възможност за обмен на идеи и 

иновативни училищни практики чрез посещение 

на място на учители и ученици от училище - 

партньор от цялата страна. 
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Национална програма 

„Иновации в действие“ 



 

 
Пътешествие в света на 
странностите и чудадостите с 
героите на Дж. Даръл 

В интердисциплинарния урок по БЕЛ, ЧП и ФВС в 

шести клас проведен в ДКТ „К. Величков“ пролича 

умението на учители и ученици да работят в екип и 

ролята на интердиспиплинарния подход.  

 

 

 

 

Въвеждане и редактиране на текст 
на български и чужд език 

В интердисциплинарния урок по ИТ, БЕЛ и АЕ 

с помощта на облачната услуга G Suite 

учителете споделиха задачи с екипите.  

Въвеждането на текст на чужд език започна с      

виртуална диктовка, подготвена от учителя по 

АЕ. 

  

   Пътешествие с Google   
expeditions 

В урока по Човекът и обществото в трети клас 

чрез използването на VR и AR, децата имаха 

възможността да съпреживеят учебния 

материал чрез експедиция. 

 

 
 
 
 
 

       Да учиш английски език е 
лесно и интересно  

В часа по английски  учениците от шести клас 

използваха  две онлайн платформи – Quizlet и 

Edpuzzle, които подпомагат обучителния 

процес като го озвучават и онагледяват и по 

този начин правят ученето на езика по-лесно, 

по-интересно и по-ангажиращо

.

  

Моята бягаща диктовка  
 

Четвъртокласници участваха в станция „Бягаща 

диктовка с QR код”, в която демонстрираха умения за 

екипна работа и сътрудничество, решаване на езикови 

и граматични задачи. 

 
 

 
 
 
 

        Дигитално портфолио 
 
Учениците от трети клас показаха как се работи в 

група с инструментите на Seesaw като налице беше 

100% ангажираност на децата при създаване на 

дигитално портфолио, като паралелно с това бяха 

проверени и оценени техните езикови и 

математически знания. Часът преминава изпълнен с 

усмивки и забавление! 

 


