
Национална програма "Иновации в действие" в ОУ "Проф. Иван Батаклиев” 

В  периода 28-31 октомври в изпълнение на НП „Иновации в действие“ ОУ „Проф. Иван 

Батаклиев“ посрещна учители и ученици от ЧИОУ "Малкият принц"- гр. Варна и ОУ "Св. княз 

Борис І" - гр. Бургас.  Целта на посещението бе споделяне на добри практики с цел повишаване 

мотивацията и интереса на учениците към ученето, както и обмяна на опит между колегите, 

приели предизвикателството да бъдат иновативни учители.  

В своето тридневно посещение колегите от гр. Варна и гр. Бургас се потопиха в учебната 

атмосфера на училището ни, запознаха се с иновационните ни подходи - проектно- базирано 

обучение, изследователски подход, интердисциплинарен подход, както и използването на 

електронни приложения в преподаването.   

Първият ден започна с откриване на дейности под формата на работни станции, където 

учители представиха различни приложения, подпомагащи работата им. 

Програмата включваше и наблюдение на три учебни часа: интерактивен урок по ЧО в 

трети клас с Google expeditions , интердисциплинарен урок по ИТ, БЕЛ и АЕ в шести клас на тема 

„Въвеждане и редактиране на текст на български и чужд език“ и интердисциплинарен урок по 

БЕЛ, ЧП и ФВС на тема „Пътешествие в света на странностите и чудатостите с героите на Дж. 

Даръл“, като последният бе изнесен в ДКТ „К. Величков“. 

Екипите от трите училища продължиха с работна среща в конферентната зала на Гранд 

хотел „Хебър“, където бяха представени презентации. Всички екипи споделиха своя опит и визия 

за развитието на училището като иновативно, за трудностите  при въвеждането на промените в 

образователния процес, за успехите, резултат от различните подходи в обучението и 

възпитанието.  

В неформална обстановка и преки разговори учители и ученици от трите училища заедно 

споделиха опита и впечатленията си от работата в областта на иновациите. Гостите се впечатлиха 

както от  сградата на нашето училище, така и от  уроците, на които присъстваха. Те изразиха 

възхищението си от отличната образователна среда в училището ни  и  изказаха сърдечна 

благодарност за оказаното гостоприемство.  

 


