
ОУ“РАЙНА КНЯГИНЯ“
ПЛОВДИВ

АЗ ПРОМЕНЯМ



ОУ „Райна Княгиня“   

Училище с   50-годишна история
Въвеждане на  иновации през 2015г.
Утвърдено за иновативно  с решение на Министерски 
съвет от 2017г. 



През 2018г. Президенът на Република България 
връчи Плакет „Св.св. Кирил и Методий” на 
ОУ” Райна Княгиня” за принос към българската 
просвета и духовно развитие.

„Това е училище с безспорен авторитет. 
Доказват го многобройните успехи на Вашите 
ученици. В ОУ” Райна Княгиня” са създадени 
всички условия за качествена и всестранна 
подготовка. ”

Поздравителен адрес 
Красимир Вълчев, Министър на МОН 

Заслужено признание



 Нова организация на 
учебната среда

 Прилагане на ИТ във 
всеки учебен час 

 Иновативни методи на 
обучение

Как да бъдем иновативни?



ДА ОБУЧАВАШ – ОЗНАЧАВА 
ДА СЕ УЧИШ ДВОЙНО 

ЖОЗЕФ ЖУБЕР

ОУ“РАЙНА КНЯГИНЯ“ ПЛОВДИВ



НАЧАЛОТО – 2015г.

Нашите цели:
да се учи с удоволствие, по-добра мотивация



• да  е интересно и приятно в учебните часове 



 да се подобрят качествено резултатите



За кратко време броят на учителите, търсещи промяна, нарастна…

ПРЕЗ ГОДИНИТЕ



Промяната 
• Участие и споделяне на добри практики 
по проект „Иновативни училища“

• Подкрепа от Община Пловдив за 
въвеждане на ИТ

• Преминали допълнителна 
квалификация по Проекта  - общо 12 
учители



• Обучения:
- класната стая на 21 век

- умения за прилагане на 
иновативни методи на работа,  

- използване проектно-
ориентиран подход, работа в 
екип, междупредметни връзки 

- включване на съвременни 
технологии в класната стая.



3 учители - обучени за работа с облачната платформа на Google за образованието

10 учители - сертифицирани обучители, Level 1

продължаваме да се обучаваме за работа с облачни технологии



ДНЕС – ИЗЦЯЛО ОБНОВЕНА МАТЕРИАЛНА БАЗА
Нов модел на организация на учебната среда –



класната стая без чинове и редици



Създадени условия за груповата работа
по всички учебни предмети





Условия за активен спорт



нови спортни площадки





Различни игри на открито



Фитнес на открито





и на закрито



Футболно игрище 



Информационно-библиотечен център,
Място за творчески срещи и занимания



обновена литература и достъп до интернет



Иновативни кътове за четене и отдих



Отворени класни стаи 



Стая за срещи с родители



Технически оборудвани кабинети





Електронни ресурси и работа в облака
 Classroom
 Електронни учебници



Онлайн платформи – kahoot, learning apps, quizlet, live work sheets 



Иновативни методи на преподаване
акцент ГРУПОВА РАБОТА

Поставяне на задачи
Разделяне на групи 



Работен лист за всяка група, включващ отделните етапи на груповата задача
РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА РАБОТАТА В ГРУПАТА 





Правила за работа в група
• Спазвам позитивен тон на общуване и
използвам вежливи думи и изрази.

• Изпълнявам задачата спокойно, без излишен
шум.

• Изслушвам и изчаквам другия да приключи,
за да изкажа мнението си.

• Отнасям се с уважение към мнението на
другите, дори и да не съм съгласен/а с него.

• Уважавам всяка идея, защото е ценна.





ЗАДАВАНЕ НА ВРЕМЕ



Изпълнение на поставените задачи



ГРУПОВА РАБОТА

Всеки  участва



Представяне пред класа



Проверка и оценка 



Самооценка на всички групи





ПРЕДИМСТВАТА

Децата наблюдават,
анализират и споделят,
включват се активно в
целия учебния процес,
развиват емоционалната
си интелигентност.



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.



Учениците 
комбинират , 
изразяват мнение, 
анализират и 
разсъждават, 
показват умения за 
креативно мислене.

Екипна работа с иновативната игра „ Шест мислещи шапки“ по модел на Едуард де Боно. 



Работата в група е желана, 
защото дава свобода, създава 
възможности за 
откривателство и за 
творчество.

Включват се и по-пасивните 
ученици.

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



Иновативни методи на преподаване
акцент ПРОЕКТНА РАБОТА



Проектната работа дава на 
учениците възможност : 

да си изберат тема, от която
се интересуват
да търсят сами информация
 да разширяват познанията 

си
да извършват практическа 

дейност
да създават идеи







ПРОЕКТНА РАБОТА
Учениците развиват:

 самостоятелно мислене и 
творчески подход

 комуникативни умения 
 умения за сътрудничество
 критично мислене





Работата по проекти в час
и чрез извънкласни дейности  - развиване на умения за наблюдение, 

проучване, изследване, обобщаване на резултати.





Чрез използваните от нас иновативни методи във 
всеки учебен час учениците научават:

 Да мислят внимателно
 Да откриват пропуски в 

аргументите на противника
 Да балансират между 

индивидуално и групово
 Да умеят да изслушват
 Да знаят кога да говорят
 Да уважават
 Да поемат отговорност








Успяваме заедно!!!



Благодаря за вниманието!
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