
ОУ „Проф. Ив. Батаклиев“ със статут на иновативно училище от учебната 

2017/2018 година 

 

ОУ „Проф. Ив. Батаклиев“ е одобрено от МОН за иновативно от учебната 

2017/2018 г. Иновацията ще обхване през първата година две паралелки от І клас и две 

паралелки от V клас. 

Целта на проекта е създаване на позитивна среда за обучение, която да дава 

възможност учениците да усвоят житейски умения, да се учат от грешките си, да не се 

чувстват потиснати при евентуален провал, да свикват да работят един с друг, защото 

екипността е ключова за успеха на училищната общност. За постигане на целта ще 

заложим основно на иновативни методи на преподаване и интерактивна образователна 

среда.  

Новите методи ще бъдат насочени към учене чрез дейности, формиране на 

самостоятелно и критично мислене, изява на лидерски качества, изобретателност и 

креативност. Ето защо екипът разчита на облачните технологии и техните предимства 

при организирането на безопасна дигитална образователна среда, както и на  

използването на няколко технологични инструмента: ClassDojo (Клас Доджо) - система 

за управление на поведението на учениците и дава връзка между класната стая и 

семейството; бележникът на класа на OneNote, в който има лична работна област за 

всеки ученик; библиотека за съдържание за учебни материали, както и пространство за 

сътрудничество за уроци и творчески дейности и образователен софтуер mozaBook, 

който ще помага на учениците по-лесно да усвояват учебния материал. От учениците се 

очаква да бъдат по-мотивирани, да разрешават проблеми и житейски казуси като 

работят в екип.    

Въвеждането на Проектно-базирано обучение ще подпомогне развитието у 

учениците на широк спектър от ключовите умения и нагласи на 21-ви век - 

креативност, решаване на проблеми, увереност в способностите, търпение и 

концентрация, емпатия, работа в екип и презентационни умения. Ще даде възможност 

учениците да взаимодействат с учебния материал по ангажиращ ги, оригинален и 

забавен начин. С поставянето на практическа задача под формата на мисии ще се 

повиши мотивацията и интереса, а учениците ще разрешават конкретни задачи по нов 

начин, подпомагани от учителите. Ще се заложи и на интердисциплинарния подход, 

отчитайки взаимовръзките между различните области в реалния живот. 

 


