
   

 

ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ „ ХРИСТО  БОТЕВ”  ГР. ПОМОРИЕ 

 

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНОВАЦИЯТА 

І. Организационни дейности – 

1.1. Избор на иновация и определяне на участниците-   31.01.2019  г .  

1.2.Избор на екип за реализиране на иновацията – 31.01.2019 г  

1.3.Избор на дейности за реализиране на иновацията – 31.01.2019 г 

1.4. Изготвяне на проекта и кандидатстване – 31.01.2019 г  

ІІ. Дейности за реализиране на  ИНОВАЦИЯТА 

Дейности за реализиране на   

иновацията „Уча и играя“ 

Срок и 

участници  

Критерии  Индикатори 

Дейност 1:Осигуряване на подкрепа на учениците със специални образователни потребности 

1.1. Обучение с Communicator 5 на 

ученици с неразвита реч 

ІХ .2019 –V.2020  

Ученици със СОП 

Придобиване на 

умения за 

комуникация с 

приложението 

Брой 

ученици.Изготвяне 

на отчет за 

извършената работа 

1.2.Обучение на учениците в 

комуканиция чрез символи и текст  

ІХ .2019 –V.2020 

Ученици на 

допълнителна 

подкрепа  

Повишаване 

уменията за 

комуникация 

Изготвяне на отчет 

за извършената 

работа 

1.3 Използване на устройства за 

подобряване на когнитивните умения и 

вербалните спсособности 

ІХ .2019 –V.2020 

Ученици на 

допълнителна 

подкрепа 

Подобряване на  

когнитивните 

умения и 

вербалните 

спсособности 

Изготвяне на отчет 

за извършената 

работа 

Дейност 2:  Превенция на агресията при ученици от рискови групи 

2.1 Занятия за повишаване на 

емоцоналната интелигентност 

ІХ .2019 –V.2020 

ІІ а, ІІ б,ІІІ а,ІІІ б 

ІV в  

Положителна 

промяна в 

междуличностни

те отношения  

Брой проведени 

занятия  

2.2.Изграждане на социални умения – 

взаимодействие и отношения 

ІХ .2019 –V.2020 

ІІ а, ІІ б,ІІІ а,ІІІ б 

ІV 

Положителна 

промяна в 

междуличностни

те отношения 

Промяна в 

междуличностните 

отношения 

Дейност 3 Повишаване на мотивацията за учене при ученици с нисък образователен статус 

3.1 Участие в конкурси , кампании, 

благотворителни базари, тематични дни 

ІХ .2019 –V.2020 

ІІ а, ІІ б,ІІІ а,ІІІ б 

ІV 

Провеждане на 

мероприятията  

Брой изяви 

3.2 Учене чрез игра по  метода на 

Монтесори  

ІХ .2019 –V.2020 

ІІ а, ІІ б,ІІІ а,ІІІ б 

ІV 

Повишена 

мотивация и 

успех  

Проведени занятия 

3.3 Творчески ателиета за повишаване на ІХ .2019 –V.2020  Повишаване на Брой проведени 



самооценката, развиване на моториката, 

изграждане на приятелски 

взаимоотношения и работа в екип 

ІІ а, ІІ б,ІІІ а,ІІІ б 

ІV 

самооценката, 

развиване на 

моториката, 

изграждане на 

приятелски 

взаимоотношени

я и работа в екип 

открити уроци  

    

Дейнос 4.    Обогатяване на речниковия запас на  български език при ученици от мултикултурна 

среда  

4.1 Драматизация, ролеви игри – 

запознаване на учениците с популярни 

приказки и произведения и разиграване 

на етюди. 

ІХ .2019 –V.2020 

ІІ а, ІІ б,ІІІ а,ІІІ б 

ІV 

Подобряване на 

комуникацията 

Проведени 

мероприятия  

4.2 Уроци с музика и слово  ІХ .2019 –V.2020 

ІІ а, ІІ б,ІІІ а,ІІІ б 

ІV 

изграждане на 

приятелски 

взаимоотношени

я и работа в екип 

 Брой проведени 

открити занятия  

4.3.Обогатяване на речниковия запас и 

въображението  чрез обучителни игри, на 

които учениците сами измислят 

правилата. 

ІХ .2019 –V.2020 

ІІ а, ІІ б,ІІІ а,ІІІ б 

ІV 

 

 

Подобряване на 

комуникацията 

Брой проведени 

игри  

Дейност 5. Двупосочно патньорство и отношение с родителите  и учителите   

5.1 Даване на обратна връзка на 

родителите за работата до момента  

ІХ .2019 –V.2020 

Родителите на 

учениците  

Провеждане на 

родителски 

срещи  

Брой проведени 

родителски срещи  

5.2 Подкрепа и обучение на родителя за 

работа в къщи  

ІХ .2019 –V.2020 

Родителите на 

учениците  

Провеждане на 

занятия с 

родители  

Брой проведени 

занятия  

5.3Обратна връзка на класния 

ръководител за  функционалната оценка 

на образователните потребности на 

учениците  

ІХ .2019 –V.2020 

Класни 

ръководители и 

екип на проекта  

Срещи на 

екипите за 

подкрепа на 

личностно 

развитие  

Брой протоколи от 

срещите  

5.4 Творчека работилница за родители с 

деца 

ХІІ .2019 и 

ІV.2020 

Родителите на 

учениците  

Провеждане на 

занятия с 

родители 

 

Брой проведени 

мероприятия  

 

Дейности за реализиране на втория 

вид иновация- BIO – IT Garden 

 

Дейност 1: Въвеждане в света на 

компютърните технологии 

 

1.1 Запознаване и обогатяване на 

знанията и уменията  на учениците за 

необятния компютърен свят  

Месец Ноември 

2019 г. 

Ученици от 

избраните 

паралелки 

 

Придобити и 

обогатени 

знания за  

компютърните 

технологии  

Изготвяне на отчет 

за извършената 

работа. 

Проведени 

занимания. 

 Брой ученици, 

усвоили знанията и 

уменията 



Дейност 2: Запознаване на учениците и 

родителите  със същността на проекта 

– значение , изготвяне прилагане. 

 

 

2.1 Обогатяване на знанията на 

учениците за изготвяне на проекти  

2.2 Умения за издирване и набавяне на 

специфична информация от интернет 

пространството 

 

Месец Декември            

2019 г. 

Ученици от 

избраните 

паралелки   

Обогатени 

знания за 

същността на 

проектите 

 

Развити начални 

знания за 

търсене и 

прилагане на 

информация чрез 

различни ИТ 

платформи 

Изготвяне на отчет 

за извършената 

работа. 

Проведени 

занимания. 

Брой ученици, 

усвоили знанията и 

уменията 

 

 

 

Дейност 3: Приложна дейност 

 

 

3.1 Развитие на умения за работа със 

софтуерен продукт 

3.2 Създаване на собствен проект 

 

3.3 Създаване на групов проект 

Месец Януари 

2020 г. 

 

Месец Февруари 

2020г. 

Месец Март 2020 

г. 

Участват 

учениците от 

избраните 

паралелки. 

Придобити 

умения за работа 

с основни 

софтуерни 

продукти и 

платформи, 

Създаден и 

одобрен  

собствен и 

групов проект 

Изготвяне на отчет 

за извършената 

работа. 

Проведени 

занимания 

Брой ученици, 

усвоили знанията и 

уменията 

Дейност 4: Проектиране  на  груповия  

3D макет 

 

4.1 Двупосочно партньорство между 

родители и ученици по изработването 

на макета; 

4.2 Създаване на маркетингови изделия 

4.3 Представяне 

Месец Април 

2020 г 

 

Месец Април 

2020 г. 

Участват 

учениците от 

избраните 

паралелки. 

Осъществено 

партньорство с 

родителите на 

избраните 

ученици. 

Изработени 

маркетингови  

изделия за 

изготвящия се 

проект 

Осъществено 

представяне на 

иновацията 

Изготвяне на отчет 

за извършената 

работа. 

Проведени 

занимания 

Брой ученици, 

усвоили знанията и 

уменията 

Дейност 5: Осъществяване на проекта 

в реална среда  

 



5.1 Подготовка на терен за BIO – градина 

5.2 Обособяване на кътове  

5.3 Реализиране на BIO - градината 

Месец – Април – 

Май 2020 

 

Месец Май  
Участват учениците 
от избраните 
паралелки. 

Реализиране на  

проектните идеи 

на учениците 

 

Тържествено 

откриване  

Изготвяне на отчет 

за извършената 

работа. 

Проведени 

занимания 

 

  

 


