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Abstract: the existent report consists of the development of the school community of the First Primary 
school „sts. cyril and st. methodius“ during the 2017/2018 school year, like the first primary innovative school 
in district of Blagoevgrad, wishing more schools giving opportunities to their pupils.
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От състоянието на българското училище днес, зависи до голяма степен, дали утре България ща 
се превърне в балкански икономически супер „лъв“ или ще си остане в покрайнините на Европа... 

От всички нас зависи да не допуснем второто…1

създаването на иновативни училища е регламентирано в Закона за предучилищното и училищното 
образование, а чл. 70 от наРедБа № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование определя реда и начина за придобиване на статута „иновативно училище“. „За 
иновативни се определят училищата, които извършват целенасочена, планирана и контролирана промя-
на, чрез въвеждане на иновативни практики, с които се решават организационни и съдържателни про-
блеми в образователния процес“2.

първо основно училище „св. св. кирил и методий“ в град гоце делчев е обявено за иновативно учи-
лище с Решение № 391 на министерския съвет от 17 юли 2017 година за приемане на списък на инова-
тивните училища за учебната 2017/2018 година. училището ни е едно от най-големите основни училища 
в Югозападна България. В него творят в екип 51 педагогически специалисти и 585 ученици от 1 до 7 клас. 
през 2016 година е удостоено  с приз microsoft innovative school. 

първо оу разполага с кабинет на педагогически съветник, логопедичен кабинет, ресурсен кабинет, 
кабинети на съответните специалисти, както и стая за родители, компютърни кабинети, ателие по изоб-
разително изкуство, училищен стол, физкултурен салон, медицински кабинет – съвременно подготвени 
за нуждите на учениците и отговарящи на изискванията за физическата среда. класните стаи в училището 
са светли, просторни и удобни, даващи възможност на учителите и учениците да творят пълноценно през 
целия ден. училището разполага с училищна библиотека, която непрекъснато се обогатява. предимство 
на училището е целодневната организация на обучение със сформирани 12 групи за целодневно обуче-
ние на учениците от 1 до 7 клас. Разполагаме с добре изградена икт инфраструктура, която предразпола-
га към усъвършенстване на дигиталните компетентности. има постоянен достъп до интернет и всеки учи-
тел разполага със собствен лаптоп. Работи се по дългосрочен план за  прилагане на икт в учебния процес.  

при нас моделът на приобщаващото образование е постоянен процес на самоусъвършенстване, чрез 
постигането на развитие в четири важни области – училищно управление, педагогически практики, дет-
ска закрила и партньорство с родителите. 

още с влизането на Зпуо в сила, всички в първо бяхме сигурни, че ще кандидатстваме за иноватив-
но училище, защото имахме мисия: да превърнем училището в творческа територия на учениците, къде-
то те с ентусиазъм ще откриват реалния живот, поставяни в различни ситуации. убедени бяхме, че пости-
гането на пълното разгръщане на творческите заложби на учениците и успешното им реализиране в жи-
вота може да се осъществи чрез:

 y нова визуализация на класната стая;
 y организиране по нов начин на управлението на часа;
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 y факултативни часове според интересите на учениците;
 y използване на облачни технологии в учебния процес и пренасяне на ученето  извън пределите на 

класната стая;
 y 3d принтиране;
 y jumP math, приложена в първи клас;
 y активно и отговорно включване на родителите в процеса на обучение, възпитание и социализация.

Разработихме план за действие през първата година като иновативно училище, в който ясно и точно 
бяха описани планираните дейности и поетите отговорности от всеки член на екипа3:

 y представяне на проекта за иновации пред всички педагогически специалисти;
 y Заповед за сформиране на учителския екип; 
 y Възлагане на часове за проектно-базирано обучение със списък - образец №1 за учебната 

2017/2018г.;
 y изготвяне и утвърждаване на тематични разпределения за часовете за проектно-базирано обуче-

ние;
 y анализ и оценка на мтБ, подобрения с цел подобряването ѝ повишаване на мотивацията за успех;
 y планирахме сътрудничеството с родители и външни организации;
 y анализирахме очакваните в края на годината резултати и ползи за цялата училищна общност.

проведена бе анкета за необходимостта от квалификация на педагогическите специалисти4.  Въз ос-
нова на отговорите бе изготвен план за квалификационната дейност на педагогическите специалисти с 
приоритетно избрани квалификационни курсове, имащи отношение към иновацията: облачни техноло-
гии в преподаването и ученето, проектно-базирано обучение, ефективна комуникация с родители, безо-
пасност във виртуалния свят. на фигури 1 и 2 са показани количествени данни, свързани с осъществени-
те квалификации – вътрешни и външни за учебната година. 

Фигура 1. Квалификация на учителите от външни организации

Фигура 2. Проведени вътрешни квалификации
след обстоен анализ на материалната база, определихме приоритетите за начало на обновяването. 

още преди започването на учебната 2017/2018 година започнахме с промяната в класните стаи, стълби-
ща и фоайета, за да създадем предразполагаща атмосферата за разгръщане на творческия потенциал на 
учениците и активното им участие в процеса на обучение, възпитание и социализация. обновихме  клас-
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ните стаи (фиг. 3).

 
Фигура 3. Обновени клани стаи

оформихме тематични кътове във фоайетата, като привлекателно място за четене и общуване (фиг. 4). 

 
Фигура 4. Обновени фоайета

обсъдихме, избрахме и поставихме позитивни утвърждения по стъпалата от партера до третия етаж.

 
Фигура 5. Стълбището и неговите послания в училище
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Фигура 6. Светите братя Кирил и Методий – откриване на скулптурната композиция 

Реновирани бяха  части от училищния двор. известен български скулптор създаде с много любов 
скулптурна композиция на светите братя кирил и методий – „нашият паметник с душа“, който бе тър-
жествено осветен от негово Високопреосвещенство неврокопски митроплит серафим.

В управлението на часа бяха  включени и нови начини на организация: чрез изнесени обучения, про-
ектно-базирано обучение, споделени уроци, практически и лабораторни занятия, драматизации. прове-
дени и споделени с преподаватели от училището, учители от общината и родители открити уроци: „чо-
векът и природата – отечество любезно...“ ,,Златното момиче“ – нормите и ценностите в традиционната 
фолклорна общност“, «един ден в Царевград търнов».

осъществени са планираните бинарни уроци с междупредметни връзки: БеЛ, история и цивилиза-
ции, природни науки, гражданско образование и чужди езици. 

проведени са планираните изнесени уроци: В парка; В зоопарка; В пречиствателна станция; В музея; 
В сопот и калофер

учениците се учиха да правят първи стъпки в конструирането на познанието в собственото си съзна-
ние – те сами откриваха и трансформираха информацията. и най-важното – научиха се да работят в екип 
(фиг. 7).

 

 
Фигура 7. Моменти от учебните часове
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Включването на родителите е важен елемент от процесите в училището (фиг. 8). участието на роди-
телите в образованието на децата се случи в различни области – участие в подготовката на малки проек-
ти, подкрепа на ученето вкъщи, участие в „дни на отворените врати“, конференции и събития в училище, 
тренинги, задаване на въпроси и предоставяне на информация, която да помогне за правилното общу-
ване с детето и разработването на целите в индивидуалния му план за развитие. участието на родители-
те като наблюдатели на уроци или преподаващи на учениците уроци по готварство, цветарство, финансо-
ва грамотност, се отрази позитивно на развитието на децата. а това е предпоставка за едно още по-дина-
мично и ценно партньорство между училището и семейството.

 
Фигура 8. Родители преподават в клас 

съвместно с родителите учихме децата на добротворчество и съпричастност. проведохме инициати-
ви в подкрепа на нуждаещи се деца (фиг. 9). изпратихме учебни пособия и книжки на бедни българче-
та в албания.

 
Фигура 9. Благотворителна инициатива с участието на родители 

през учебната година успешно си партнирахме с училища в страната и чужбина, както и с: национал-
на мрежа за децата; Център за безопасен интернет; читалище „просвета“; общински исторически музей;  
институт за прогресивно образование; Всички медии в област Благоевград. В партньорство с национален 
център за безопасен интернет и мобилен оператор, ученици от училището ни преминаха обучение и на 
практика се превърнаха в първите киберскаути в област Благоевград (фиг. 10).

 
Фигура 10. Обучение на ученици по програма „Киберскаут“



65

Педагогика и психология

Равносметката в края на учебната 2017/2018 година ни кара да сме сигурни, че това е пътят към успе-
хите – индивидуални и общностни.

учителите придобиха компетентности за използване на иновативни методи на преподаване, умения 
за работа по проекти, уверено използване на технологиите за решаване на учебни задачи. особено цен-
ни за училищната общност са уменията за рефлексия и саморефлексия.

ползите от проект иновативно училище са безспорно най-значими за учениците:
 y намиране на  оригинални решения при изпълнение на поставените задачи.
 y изграждане на съзнателно отношение (самопознание) към своите знания и възможности. 
 y преживяване на радост и  повишено самочувствие от участието си и личния си принос в учебния 

процес. 
 y умения за  работа в екип, ценене на чуждото мнение, споделяне на отговорности. 
 y Формиране на  умения за извличане на информация. 
 y представяне на знания и умения пред публика. 
 y повишаване на комуникативно-речевите умения на учениците.
 y придобити умения за рефлексия и саморефлексия.   

неусетно извървяхме пътя на първата година на иновации заедно: учители,  ученици и родители. 
днес можем да кажем: да! ние успяхме! сътворихме нашата година на иновации, творчество и креатив-
ност.
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