
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“ 

 

Период на реализация по години: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 година 

По Национална програма „Иновации в действие“, Модул 1 и 2 „Мобилност за 

популяризиране и мултиплициране на добри иновации“ учителите и учениците от 

иновативните паралелки имат възможност да покажат какво са постигнали при прилагането 

на иновативни подходи и дигитализиране на учебния процес. С цел споделяне на 

инструменти и добри практики екипите от специалисти от партниращите ни по програмата 

училища, заедно с придружаващите ги ученици, наблюдават учебни часове в иновативните 

паралелки на училището. Така те представят потенциала на иновативните подходи в 

обучението и дигитализацията на образователния процес като действащ инструмент за 

повишаване качеството на образованието. 

През месец ноември 2019 година  екип от специалисти от СУ „Йоан Екзарх 

Български“ участва в  мобилност „Активно учене и креативно мислене – мотивация за 

иновации“, с домакин Средно училище „Владимир Комаров“ – гр.  Велико Търново. 

Визитата за сътрудничеството и обмен на иновации обхващаше наблюдение и обсъждане 

на учебни активности в иновативните класове II, III и IV клас, съвместна публична изява – 

урок в музея на восъчните фигури, мултимедийно представяне на иновацията на училището 

домакин и среща разговор на тема „Активно учене и креативно мислене - мотивация за 

иновации“. Представители от партниращите ни училища по Национална програма 

„Иновации в действие“ – Средно училище „Владимир Комаров“, гр. Велико Търново, 

Начално училище „Ил. Р. Блъсков“, гр. Шумен и педагогически специалисти от III Основно 

училище „Димитър Благоев“, гр. Шумен и ЦДГ „Космонавт“, гр. Шумен участваха в 

дискусията, организирана от СУ “Йоан Екзарх Български“, гр. Шумен на тема: 

„Повишаване на качеството на училищното образование чрез прилагане на иновативни 

подходи и дигитализиране на учебния процес“.  

През юни 2021 г. гостуващите учители и ученици от ЧОУ „М. Монтесори”, гр. 

Добрич и IX ОУ „П. Волов”, гр. Шумен наблюдаваха и участваха в изяви и учебни часове 

в прякото им приложение в училищния STEM център „Утреландия” и учебни часове в 

класните стаи на иновативните паралелки, в т. ч. и в часовете на групите за целодневна 

организация на учебния ден. 



 


