
 
МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ  

„ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА ПРЕЗ 
XXI ВЕК-ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ ЗА 

КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ.“ 
 



ОУ“РАЙНА КНЯГИНЯ“ – 
ИНОВАТИВНОТО УЧИЛИЩЕ 

Чрез модерна форма на обучение  
към успешна реализация 

 



Началото 
 2010г.  
 
 добрите практики се споделяха между учителите 

и постепенно през годините обхванаха все по-
голям брой учители 



 
 

Целта - децата да са мотивирани,  да учат  с удоволствие,  да им е интересно и 
приятно в учебните часове, да се подобрят резултатите им.  

 

    



Идеята за модерна форма на обучение и нови методи за 
комуникация в класната стая днес 

• Организацията на учебната среда 

• Прилагане на ИТ в обучението 

• Нови методи на преподаване и педагогическо въздействие 

• Нов начин на управление на училището 



ОРГАНИЗАЦИЯТА НА УЧЕБНАТА СРЕДА  
осъвременена материалната база - нови маси и столове, позволяващи работа по групи; 

безопасна среда - съвременно видеонаблюдение;   
озеленяване - екологично и гражданско образование.  

 



 
СЪВРЕМЕННА МАТЕРИАЛНА БАЗА 

 



ПРИЛАГАНЕ НА ИТ В ОБУЧЕНИЕТО  
оборудване на всяка стая с мултимедийни проектори, лаптопи, постоянна интернет връзка, 

интерактивна дъска, обучителен софтуер 

 



НОВИ МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ  
групова работа и проектно ориентиран подход, разработване на интерактивни уроци и 
популяризиране на добрите практики чрез дни на отворени врати, участия в общински, 
национални и международни конференции, състезания, проекти  и  други инициативи 

 



  НОВИ МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ 

 
 ГРУПОВА РАБОТА 
 ПРОЕКТИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ 
 ДИСКУСИИ 
 РЕШАВАНЕ НА КАЗУСИ 
 РОЛЕВИ ИГРИ 
 МОЗАЙКА, СВЕТОФАР, СВЕТКАВИЦА, 

ЛАВИНА 
 ГРУПОВИ И ИНДИВИДУАЛНИ ИГРИ И 

ТУРНИРИ 
 МОЗЪЧНА АТАКА 

 



ГРУПОВИ ИГРИ И ТУРНИРИ 
I КЛАС,  БЕЛ 

 
 



МАТЕМАТИКА – 1 КЛАС 



ВОДИТЕ НА КАРТАТА. РАБОТА С КОНТУРНА КАРТА – 2 КЛАС 

 



КРЪГЛА МАСА - II КЛАС,ОКОЛЕН СВЯТ 



ГРУПОВА МОЗАЙКА - II, III КЛАС - АЕ, БЕЛ 

 



РЕДУВАНЕ НА УЧАСТНИЦИ - III КЛАС, 
МАТЕМАТИКА 



ГРУПОВО ИЗСЛЕДВАНЕ - IVКЛАС, БЕЛ 



ГРУПОВА РАБОТА  БЕЛ, 5 КЛАС 



ГРУПОВА РАБОТА - ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 



ГРУПОВА РАБОТА МАТЕМАТИКА  6 КЛАС 



ГРУПОВА РАБОТА - ДТИ 



ГРУПОВА РАБОТА МАТЕМАТИКА- 6 КЛАС 

ТАНГРАМ 



ГРУПОВА РАБОТА БИОЛОГИЯ,  
7 КЛАС 



ЧАС НА КЛАСА 



 ПРЕДИМСТВАТА 
• Децата не само да  наблюдават, анализират и споделят помежду си, но и   

се включват активно в целия учебния процес, развиват емоционалната 
си интелигентност.  

, 

• Учениците в много по-голяма степен общуват помежду си, което води 
до сплотяването им, до по-близки и приятелски взаимоотношения и 
толерантност.  

• В изпълнение на задачите те взаимно се допълват, а отделните групи се 
конкурират и това  прави работата по-ефективна. Така всички се 
чувстват по-отговорни и значими. 

• Работата в група е желана, защото дава свобода, създава възможности за 
откривателство и за творчество, за колективна и по-успешна реализация 

• Увеличава се степента на удоволетвореност и вместо умора, в края на 
часа се забелязва емоционална приповдигнатост и желание за 
допълнителна работа.  

• Включват се и  по-пасивните ученици 



РАБОТА ПО ПРОЕКТИ  



ПРОЕКТ  E-TWINNING 



ПРОЕКТИ МАТЕМАТИКА, 6 КЛАС  







      ПРОЕКТ РЕЦИКЛИРАНИЯТ ГРАД , ПИГ 



УЧЕБЕН ПРОЕКТ - РЕМОНТ НА МОЯТА СТАЯ 

 



ПРОЕКТИ - БЕЛ  



ПРОЕКТНО УЧЕНЕ С УЧАСТИЕ НА РОДИТЕЛИ 



КАКВО ПОСТИГНАХМЕ? 
 
разнообразяване на стандартната класно-урочна система;  
  
активиране на познавателната дейност;  
  
развиване на креативността;  
 
възможност за изследователска дейност от страна на учениците, за 
самостоятелно търсене и подреждане на информация 
 
повишена мотивация, по-висока  успеваемост; 
  
създаване на по-добри взаимоотношения между децата, по-лесно се 
създават приятелства и се преодоляват  различия и конфликти; 
 
 
създаване на умения да презентират своята работа и себе си, да се 
самооценяват и да оценяват;  
 активизиране но по-пасивните ученици, развиване на лидерски умения, 
умения да се изслушват, да изразяват мнение, да задават въпроси; 
  
учениците са по-активни, по-спокойни, по-уверени 
 



Резултати от иновациите 
 

Нарастване броя на учениците 



РЕЗУЛТАТИ ОТ НВО-МАТЕМАТИКА 
 

 



РЕЗУЛТАТИ ОТ НВО-БЕЛ 



Образователни и личностни постижения 

• Учителите получават заслужени отличия и награди. Само за  
последните четири години ОУ „ Райна Княгиня“, Пловдив има 
получени: 

 три награди „Учител на годината“ 

 една награда „ Директор на годината“ 

 пет награди „Неофит Рилски“ 

 пет Почетни значки на гр. Пловдив  

 Почетен знак на район „Северен“ 

 

 



Успехи на учениците от ОУ “Райна княгиня“ 
 Златен медал на „Математика без граници“ 

 2-ро място на „Европейско кенгуру“ 

 1,2,3-то място на регионални състезания по математика 

 1-во място на Кампания „Грамотни ли сме“ за 4 клас 

 1,2и3-то място на национални състезания за стихотворения и есе 

 1-во място на Областен кръг на олимпиада по история 

 2-ро място на Областен кръг на олимпиада по география 

 3-то място на Областен кръг на олимпиада по физика 

 Участие в Национален кръг на «Знам и мога» 

 2-ро място в Зонално първенство по волейбол от «Ученически игри» 

 1,2,3-то място, специални и поощрителни награди от национални и 
регионални конкурси за рисунка 

и още много други... 

 

 



НОВ НАЧИН НА УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО  

 
 вътрешноквалификационни форми по  методики на ЮНЕСКО   

 споделени добри европейски практики от Англия, Холандия, Франция и 
Финландия 

 разработена програма за новопостъпили учители 

  училищни програми за превенция на агресията и развиване на 
емоционалната интелигентност 

 



 Classroom и Google платформи 



      Learning Apps и My energy 
 On-line тестове - подготовка по всяко време и място 



 Учене чрез иновации, защото... 

Уча чрез 
опит 

Мисля и 
анализирам 

Приятно е и 
играем 

Задавам 
въпроси 

Усещам 
сигурност 



Как се чувстват децата? 
 









Хвърчило пъстро са нашите мечти 





ОУ “Райна Княгиня “, Пловдив 

 


	Slide Number 1
	ОУ“Райна Княгиня“ – иновативното училище
	Началото
	��Целта - децата да са мотивирани,  да учат  с удоволствие,  да им е интересно и приятно в учебните часове, да се подобрят резултатите им. �
	Идеята за модерна форма на обучение и нови методи за комуникация в класната стая днес
	ОРГАНИЗАЦИЯТА НА УЧЕБНАТА СРЕДА �осъвременена материалната база - нови маси и столове, позволяващи работа по групи; безопасна среда - съвременно видеонаблюдение;  �озеленяване - екологично и гражданско образование. �
	�СЪВРЕМЕННА МАТЕРИАЛНА БАЗА�
	ПРИЛАГАНЕ НА ИТ В ОБУЧЕНИЕТО �оборудване на всяка стая с мултимедийни проектори, лаптопи, постоянна интернет връзка, интерактивна дъска, обучителен софтуер�
	НОВИ МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ �групова работа и проектно ориентиран подход, разработване на интерактивни уроци и популяризиране на добрите практики чрез дни на отворени врати, участия в общински, национални и международни конференции, състезания, проекти  и  други инициативи
	  НОВИ МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ�
	Slide Number 11
	МАТЕМАТИКА – 1 КЛАС
	ВОДИТЕ НА КАРТАТА. РАБОТА С КОНТУРНА КАРТА – 2 КЛАС
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	ГРУПОВА РАБОТА  БЕЛ, 5 КЛАС
	ГРУПОВА РАБОТА - ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
	ГРУПОВА РАБОТА МАТЕМАТИКА  6 КЛАС
	ГРУПОВА РАБОТА - ДТИ
	ГРУПОВА РАБОТА МАТЕМАТИКА- 6 КЛАС
	ГРУПОВА РАБОТА БИОЛОГИЯ, �7 КЛАС
	ЧАС НА КЛАСА
	 Предимствата
	Slide Number 26
	ПРОЕКТ  E-TWINNING
	ПРОЕКТИ МАТЕМАТИКА, 6 КЛАС 
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	УЧЕБЕН ПРОЕКТ - РЕМОНТ НА МОЯТА СТАЯ�
	ПРОЕКТИ - БЕЛ 
	ПРОЕКТНО УЧЕНЕ С УЧАСТИЕ НА РОДИТЕЛИ
	Какво постигнахме?
	Резултати от иновациите
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Образователни и личностни постижения
	Успехи на учениците от ОУ “Райна княгиня“
	НОВ НАЧИН НА УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО �
	 Classroom и Google платформи
	      Learning Apps и My energy
	 Учене чрез иновации, защото...
	Как се чувстват децата?�
	Slide Number 46
	Slide Number 47
	Slide Number 48
	Slide Number 49
	Да докоснеш сърцето
	ОУ “Райна Княгиня “, Пловдив


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /None
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /None
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'Press Quality'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


