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Пътешествие в 

планината с малките 

изследователи от 3. и 

4. клас 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

С решение № 
472/09.07.2018 година на 
Министерския съвет на 
Република България Осмо 
СУ бе обявено за инова-
тивно училище  с четири-
годишна програма за ино-
вации. Това е първото 
иновативно училище в 
Община Благоевград и 
едно от първите шест в 
Област Благоевград. 
Иновативната дейност се 
осъществява чрез дейнос-
ти на тема Модел на фор-
миране на ключови компе-
тентности чрез интегрира-
не на информационните 
технологии и използване 
на съвременни методи в 

обучението”.  Иновацията 
се реализира в две направ-
ления: 
- използване на нови и 
алтернативни методи на 
преподаване, които да 
повишат интереса на уче-
ниците и да повлияят бла-
гоприятно на мотивацията 
им за усвояване на знания 
и придобиване на умения. 
Такива са проектно-
базираното обучение, 
съчетано с активното из-
ползване на информаци-
онните технологии, интер-
дисциплинарен подход, 
игрови подход, учене чрез 
театър, обърната класна 
стая. Педагогическото 
майсторство на учителя се 
реализира чрез умелото  
прилагане по време на 
учебния час както на кла-
сическите, така и на инте-
рактивните методи в обу-
чение;  
- въвеждане на нов учебен 
предмет„Дигитален свят” 

в V-VІІ клас, който по 
учебно съдържание се 
явява увод в програмира-
нето и на практика учени-
ците правят първи стъпки 
в тази насока. 
 Резултатите по-
казват, че ползите от ино-
вативната дейност са вид-
ни: децата са по-
мотивирани, по-активни и 
по-креативни в учебния 
процес. А родителите – 
удоволетворени и активни 
участници в обучението 

на децата им в училище. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В периода 19.04. - 22.04. 2021г. 

се проведе среща за обмяна на иноватив-
ни техники и методи на преподаване. 
Организатор на събитието бе  Иновативно 
Осмо СУ "Арсени Костенцев" – Благоевг-
рад. Партньори в тази проява бяха Инова-

тивно 81 СУ "Виктор Юго" - София и V 

СУ "Георги Измирлиев" – Благоевград. 

Сергей Биров 

Директор Осмо СУ 

Учене чрез театър, проектни дейности и използване на електронни 

ресурси в обучението по английски език—3. и 4. клас 
 

Екип: 

• Красимира Николова 

• Димитрина Гошева 

• Радослава Илиева 

• Валентина Стоянова 

• Милена Бирова 

• Станка Аврамова 

• Мариана Георгиева 

• Светла Писарева 

• Валентина Стефанова 

• Галина Владова 

• Надя Пандева 
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Прилагане на интерактивно-игровия метод в урока по български език  

Обичаме природата, затова трябва да я пазим 

Осмо СУ  „Арсени Костенцев“ 

 „Обичаме природата, затова 

трябва да я пазим. От нас зависи бъ-
дещето ни и бъдещето на планетата!“  
- интерактивен урок и представителна 
изява с малките изследователи от IV 
„б“ клас с класен ръководител Мариа-
на Георгиева. 
 Презентиране на проекти по 
екипи и представяне на готов продукт 
– презентация на тема „Тъжната пла-
нета – основни замърсители, наруша-
ване на равновесието в природата“; 
електронни ресурси и игри, изработе-
ни от учениците в learningApps.org; 
Scratsh, дигитална книжка и др. по 
темите: Рециклиране, разделно съби-
ране, как да пазим природата /постер/; 

модно ревю – използване на отпадъч-
ни материали за изработване на кос-

тюми. 
 

 
                                          
 

4.б клас, Мариана Георгиева 

                  главен учител 

 За да 
бъде ефективно 
обучението по 
български език, 
учениците трябва 
да участват актив-

но в уроците. Играта в урока изисква 
такава активност и в същото време 
приложение на придобитите знания. 
Играейки, учениците комуникират 
помежду си като изпълняват различ-
ни роли, развиват различни умения - 
да задават въпроси по дадена тема, да 
дават точни и ясни отговори, да се 
изслушват, да си сътрудничат. Пора-
ди забавния си характер играта пови-
шава интереса на учениците към уче-
нето. 
 В урока „Образуване на 
въпросителни изречения“ второклас-
ниците участваха в различни игри. В 
играта „Стигни до думата!“ те 
програмираха робот, който трябваше 
да достигне до въпросителна дума, с 
която да образуват или допълнят 
изречения. В играта  „Репортери“ 
вземаха интервю от съучениците си 
по теми от тяхното ежедневие. Осо-
бено любима е играта „Да четем 
като артисти!“ В нея учениците са 
поставени в ролята на артисти, които 

четат приказки за лека нощ или раз-
кази пред детска аудитория. Избрани 
бяха откъси от изучени произведе-
ния, а поставените задачи към 
„слушателите“ бяха да познаят произ-
ведението, да назоват героите, да 
определят вида на изреченията и др. 
Играейки, второкласниците затвърди-
ха знанията си за видовете изречения 
и употребата им в речта. 

2.б клас,  Милена Бирова 

                  старши учител 

Работилница за идеи 

Участието на учениците в работилницата беше полезно и ефективно за тях. Освен прило-
жение и надграждане на придобитите знания и умения, те създадоха и нови приятелства. 

Работилница за приказки и творчески идеи—2.б и 3.б клас 

Мозайка—работилница за иновации, 2.в клас 

Кодирай, играй и се забавлявай—5.г, 7.а клас 



 

С грижа за природата и нашето здраве 
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 На 20.04. уче-

ниците от 3г клас, под 

ръководството на г-жа 

Станка Аврамова пред-

ставиха пред нашите 

партньори от 81 СУ 

"Виктор Юго", гр. Со-

фия урок на тема "С 

грижа за здравето на човека и природа-

та". Третокласниците показаха завидни 

умения в проектно-учебната дей-

ност, представяйки своите екипни 

електронни книжки, направени 

в платформата Book Creator.  

 Знанията си за дейността на 

хората за опазване на природата и тези, 

които нанасят сериозни вреди, демонст-

рираха чрез работата си на таблети и 

мобилни устройства в платформата 

LearningApps. Знанията си за разнооб-

разието на животинския и растителен 

свят. Чрез играта с интерактивните 

карти "АЗ ИМАМ.....КОЙ ИМА?". 

 За ползите от спорта предста-

виха интервю с млад  талант в плуване-

то. 

От работата им в екип научихме какво 

може да ни предложи гората и как да се 

държим, когато сме й гости. 

3.г клас, Станка Аврамова 

                  старши учител 

Органи на държавната и местната власт в Република България. 

Как се провеждат избори?  

 Участие-

то ни в дейности-

те по проект 

„Иновации в дейс-

твие“ е продикту-

вано от необходи-

мостта за повишаване на ролята на 

ученето чрез взаимодействие с други-

те и най-вече с връстниците. При из-

бора ми на начин за работа по дадена 

тема за мен беше важно ученикът да 

встъпва в разнообразни взаимодейст-

вия с другите членове на учебната 

група, за да се осъществява сътрудни-

чество между тях. За целта използвах 

интерактивни методи: метод на проек-

тите, екипна работа, подреждане на 

пъзел, съставяне на мисловна карта, 

„Обърната класна стая“, дидактични 

ролеви игри. Умението да се работи в 

екип, което се създава още от най-

ранна ученическа възраст, е ценно, 

защото води до разкрепостяване, ин-

тегриране, активност, инициативност 

и други качества, които се изграждат у 

учениците. Използването на тези ме-

тоди позволи да се създадат необходи-

мите образователни ситуации за раз-

витието на социалните умения на уче-

ниците и приобщаването им към соци-

алната среда, което е една от основни-

те задачи на съвременното образова-

ние. 

4.д клас, Красимира Николова 

                  старши учител 

Our beautiful world 

/Нашият красив свят/  

Учебен час 

по английски 

език в 3.а 

клас, с препо-

давател Ра-

дослава Или-

ева, на тема 

„The seasons”. Интегриране на инфор-

мационните технологии, интерактивни 

методи на преподаване и проектно ба-

зирани дейности за бързо и трайно уче-

не на чужд език. 

Съвместни дейности  „Come and see, do 
it with me”. Учениците изработват и 
представят електронни образователни 
продукти. 

3.а клас, Радослава Илиева 

                  старши учител 

The seasons 

 Обуче-

нието с помощта 

на компютър е 

модерен и ефек-

тивен начин на 

образование. В 

началното учи-

лище е момен-

тът да провокираме интересите на уче-

ника и да му покажем, че на компютъра 

може не само да се играе, но играейки, 

може да се учи. В компютърния каби-

нет обучението по английски език при-

добива нов облик. Атмосферата е нова, 

коренно различна, средата е мотивира-

ща, иновационна, желана територия за 

придобиване на знания и умения. 

 Ученето чрез театър спомага 

за запаметяване на езиковите знания по 

един занимателен и интересен начин и 

за тяхното практикуване и прилагане.  

Работа с 

програмата 

Hot potatoes  

При решава-

нето  на 

кръстосло-

вици  вни-

манието на учениците е голямо, а кон-

центрацията – висока. Натрупаните 

знания се превръщат в компетентност и 

с успех се прилагат.  Едновременно с 

това детето се забавлява и изпитва усе-

щане за откривателство. 

 Най-естественият начин за 

обучение на малките ученици е играта.  

Чрез играта учебната дейност може да 

се превърне в интересна и забавна за 

децата. Учениците усвояват и обогатя-

ват знанията си по английски език, 

докато играят. Игрите осигуряват сти-

мулиращ и смислен начин за практику-

ване на новия език  в реален комуника-

тивен контекст. Те засилват мотивация-

та и емоционално-психическия ком-

форт, развиват активността, повишават 

духа. Благодарение на тези свои качес-

тва, игрите заемат централно място в 

ранното чуждоезиково обучение. 

4.г клас, Светла Писарева 

                  старши учител 
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Последен етап в 
обучението по 
ДС е създаване 
на приложения 
за мобилни те-
лефони с опера-
ционна система 
Android. Учени-
ците използват 
платформата 

App Inventor, разработена от Масачу-
зетския технологичен институт. С ней-
на помощ те се научават как да създа-
ват различни екрани на приложенията 
си и как да използват вградените в теле-
фон—камера, сензори и дори гласови 
функции.  
 
 Уче-
ниците са раз-
делени на еки-
пи. Задачата е 
да се създаде 
цялостно An-
droid приложе-
ние, което де-
цата могат да 
използват на собствените си телефони.  

 Дейността в  часа е насочен 
към работа по проект и работа в екип, 
което цели да се формират знания и 
умения за разработване на мобилно 
приложение, планиране и реализиране 
на проект и способност за екипна рабо-
та. 

 В края на часа сформираните 
екипи тестват на  своя проект, като 
правят връзка между устройства с раз-
лична операционна система—Windows 
(създават проекта) и  Android
(демонстрират проекта).  

 Уменията по програмиране и 
развитието на логическото мислене са 
сред основните компетенции, които 
могат да гарантират по-нататъшното 
развитие на учениците в сферата на 
програмирането. 

ДЕН НА ЗЕМЯТА – всеки ден 

Приложения за Аndroid  

7.а клас, Галина  Владова 

                  старши учител 

Великден – подготовка за празника  

Иновативни-
те методи, 
използвани в 
часовете по 
изобразител-
но изкуство, 
като обърна-
та класна 
стая, учене 
чрез театър, 
проектни 
задачи, ра-
бота в екип, 
игрови под-
ход, дариха 
на мен и 

учениците нова визия на образовател-
ния процес. Преживяването даде въз-
можност за по-ефективно и разнооб-
разно усвояване на знания и умения, 
за по-голямо желание за творческо 
развитие, за нов вид комуникация. Във 
времето на часовете изработихме на-
тюрморти/с техника отпечатване/, 
клоуни/ чрез смесена техника от рису-
ване и апликиране/, великденски ве-
нец/ чрез апликиране/ и тн.. Организи-
рахме си и работилница за иновации 
по приказката на Братя Грим, „Жабока 
принц“, чрез техника мозайка, като 

всеки ученик си изработи самостоя-
телна мозайка с образ на жабче с кера-
мични и стъклени камъчета, след кое-
то направихме и проектна задача, като 
на една обща основа изградихме обра-
за на жабока с помощта на отпадъчен 
мате-
риал- 
пласт-

масови капачки. През последния зак-
лючителен час съсредоточихме внима-
ние върху богатствата и красотата  на 
природата и нейното опазване. Изпол-
звахме традиционни и нетрадиционни 
изобразителни материали, като кора от 
дърво, листа, шишарки, дървени стър-

готини и др. Чрез тях постигнахме 
релеф и допълнителна по-реалистична 
структура в рисунката. Работите от 
последната задача организирахме из-
ложба, достояние както на учители и 
ученици, така и на родителите.  Щаст-
лива съм, че съм част от проекта 
„Иновации в действие“. 

 

 2.в клас, Димитрина Гошева 

                  старши учител 

 

За трета учебна 
година ученици-
те от 3.б клас 
участват в про-
ект "Модел за 
формиране на 
ключови компе-
тентности чрез 
интегриране на 
информационни-
те технологии и 
използване на 
съвременни ме-

тоди в обучението". Използването на 
нови методи на преподаване в часовете 
по български език и литература прави 
урока различен и забавен, а прилагане-
то на интердисциплинарния подход 
повишава интереса на учениците към  
книгите и родния език.  

3.б клас, Валентина Стоянова 

                  старши учител 

There’s too much pollution. Climate change 

/Замърсяване на околната среда. Промяна на климата/  

През учебната 2018/2019 година 
шест учители бяха пионерите в Ос-
мо СУ „Арсени Костенцев“ при 
въвеждането на иновативни методи 
на обучение и възпитание. Това бяха 
и част от членовете на екипа, изгот-
вили проектопредложението за кан-
дидатстване Осмо СУ да стане пър-
вото иновативно училище в Благоев-
град. Днес всички се гордеем с това 
и наистина има с какво да се похва-
лим. Когато се изготвяше проектоп-
редложението. имаше колеги, които 
се отнасяха резервирано към прила-
гането на метода „Обучение чрез 
театър“, но днес с радост мога да 
заявя, че всички учители, участващи 
в изпълнението на проекта, с удо-
волствие  - тяхно и на техните уче-
ници прилагат този метод. Методът 
„Обучение чрез театър“ е изключи-
телно зареждащ, мотивиращ и из-
пълващ с положителна емоция и 
енергия класната стая. Той може да 
бъде съчетан с всички останали ме-
тоди, които се използват в училище 
– от традиционните до всички ино-
вативни - в рамките само на един 
учебен час, както това се случва в 

часовете по английски език в насто-
ящия 6.в клас – иновативната пара-
лелка. Информационни технологии, 
обърната класна стая, проектобази-
рано обучение,  мисловна карта, 
игровият подход и креативният под-
ход се лесно и непринудено съчета-
ващи се с метода  „Обучение чрез 
театър“ и класната стая се преобра-
зява. Непрекъснато се сменят една 
дейност с друга и учениците не усе-
щат кога е „излетял“ часът, като с 
нетърпение очакват следващия урок. 
Прилагането на иновативните мето-
ди на обучение действат многост-
ранно – освен че овладяват учебния 
материал според държавните обра-
зователни стандарти, учениците 
развиват своята емоционалност – 
изразяват своите емоции свободно 
във всекидневното общуване и на 
сцената; социализация – намират 
своето място в училище и клас, 
екипност – научават се да работят в 
екип и да ръководят екипа; артис-
тичност – да изразяват своите емо-
ции и чувства чрез изразните средст-
ва на словото и на театралната игра; 

усъвършенстват своите знания и 
способност в сферата на информа-
ционните и комуникационни техно-
логии  - научават се да създават, да 
търсят и намират информация, да 
използват различни програми и 
платформи и още много други дей-
ности, които не бих могла да изброя 
в тези редове и ефекта мога да кажа, 
че работи в дългосрочен план. 

6.в клас, Валентина Стефанова 

                  старши учител 

7.а клас, Надя Пандева 

                  старши учител 

 


