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Образованието трябва да бъде непрекъснато в реформа. Да дадем шанс на повече деца 
да се адаптират към съвременния свят, каза зам.-кметът Стефан Стоянов на обучението 
на директорите 

 

Директорът на ОУ „Захари Стоянов“ получи табелата „Иновативно училище“ от зам.-
кмета Стефан Стоянов. 

Три нови учебни заведения се присъединиха към проекта „Иновативни училища” на 
Община Пловдив и фондация „Световен образователен форум България”. 5-годишният 
проект стартира миналата есен. Програмата представлява серия от методи за 
организиране по нов начин на обучението и учебната среда. Целта на прилаганите 
новаторски практики е всички деца да бъдат активни и въвлечени в учебния процес 
постоянно, за да се повиши мотивацията им, да се развият техните умения за анализ, 
презентиране, позитивно общуване, работа в група и да се подготвят за успешната си 
реализация след 10-15 години във високо технологично общество. 

В първия етап на проекта се включиха осем учебни заведения от Пловдив – ОУ ”Райна 
Княгиня”, ОУ ”Яне Сандански”, ОУ ”Алеко Константинов”,  СОУ ”Патриарх 
Евтимий”, ОУ ”Кочо Честеменски”, ОУ ”Йордан Йовков”, ОУ ”Елин Пелин”, НУ 
”П.Р.Славейков”  с активното участие на техните директори и над 100 преподаватели. 



Те преминаха през специално обучение, за да могат да разработват и въвеждат 
иновативните методи и първите резултати вече са факт. Днес в проекта бяха включени 
ОУ „Васил Петлешков”, ОУ „Захари Стоянов” и ОУ „Димитър Талев”. Директорите на 
всички училища партньори премиха еднодневно обучение за изграждане на 
професионална общност за работа с иновативни методи на управление и преподаване, 
лидерство и мениджмънт. След анализа на професионални ситуации, директорите 
дебатираха върху партньорството с родителите при организиране на инициативи и 
управление на училището. 

 

Директорът на ОУ „Димитър Талев“ Ирина Чолакова се присъедини към пловдовското 
семейство на иновативните училища. 

Проектът е синхронизиран със заложеното в Закона за предучилищното и училищното 
образование за иновативните училища и дава конкретните стъпки как да се промени 
културата на преподаване по отделните предмети. 



„Училищата по проекта не епизодично, а във всеки един час дават възможност на 
децата да работят по проекти, развиват емоционалната им интелигентност, уменията да 
общуват, да са мотивирани да учат и да напредват, работят индивидуално така, че всяко 
дете да показва силните си страни и да се чувства подкрепено”, обясни Мария 
Гайдарова – председател на „Световен образователен форум България” и директор на 
ОУ „Райна Княгиня”. 

 

Директорът на ОУ „Васил Петлешков“ Сийка Зрънчева също получи табела за 
иновативно училище. 

Проектът е отворен и към всички останали училища. Община Пловдив се надява в 
петгодишната рамка на проекта да подкрепи въвеждането на иновативните практики в 
минимум 60% от общинските училища и от всяко да има обучени учители, които да 
споделят със своите колеги реализираните добри практики. 

„Образованието трябва да бъде непрекъснато в реформа. В това няма нищо страшно, 
пътят дава решения. Децата се променят много бързо и всяко следващо поколение е 
много по-различно. Битката е за тяхното внимание и как да им го задържим. Ако 
продължаваме да преподаваме по същия начин, губим тази битка”, обърна се към 
директорите по време на обучението зам.-кметът по образование и иновации Стефан 
Стоянов. 

Пилотни 6 училища се включват в проекта „Училище в облака – въвеждане на Google 
приложение за образованието”. Стоянов поясни, че общината ще подпомогне процеса 
на модернизация на този, който иска, който има компетентност и добри идеи. 



„Нека да дадем шанс на повече деца да бъдат активни граждани и да се адаптира към 
съвременния свят”, каза още зам.-кметът и призова директори и учители да ползват 
международния опит и да пътуват до европейски държави, за да обменят добри 
практики с колегите си. 

 

 

 

 

 
  


