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ГР. ВАРНА, ОБЩИНА  ВАРНА 

КОД ПО НЕИСПУО: 400039 

Начало на предложената иновация – 2021 година 

Край на дейностите на предложената иновация  - 2025 година 

 

1.Мотиви за предложената иновация, свързани с обективни данни и анализи на 

състоянието и елементите на училищния живот  

Мотивацията за учене може да се повиши чрез промяна в традиционите методи на 

преподаване. Експертното учене по екологични теми изисква интегрирани знания от 

различни предмети, повдига емоционалния градус в час и води до по-високи резултати. 

 

2. Цел на иновацията  

Активизиране на познавателния процес чрез прилагане на експертно учене. 

 

3. Кратко описание на иновативния процес и иновацията за определения в проекта 

период  

Проектът „Заедно –напред и нагоре. Екологични измерения на експертното учене по 

различни учебни предмети“ стартира с две иновативни паралелки и съвместна работа, 

осигуряваща приемственост между различните степени на обучение.  

В 4 последователни години ученици от гимназиален етап (от 9 до 12 клас) влизат в ролята 

на ЕкоЕксперти като обучители на ученици от начален/прогимназиален етап (от 4 до 7 клас) 



по 4 глобални екологични теми (Нашето Черно море; Здравословно хранене; Енергийна 

ефективност; Глобални екологични проблеми), разглеждани от перспективата на различни 

учебни предмети. Иновативните часове се провеждат всеки месец, чрез съвместни занятия 

на двете паралелки, под менторството на учител-специалист. Основната посока на 

предаване на информацията е от големите към малките, но 1 път годишно малките ученици 

също стават ЕкоЕксперти и обучават големите. 

 

4. План за изпълнение за учебната 2022/2023 г.  

Планът за работа е утвърден със Заповед № РД-07-1777/14-09.2022г.  на Директора 

на училището, като обучението и дейностите в иновативните паралелки (V-а и X-а) са 

подчинени на глобалната тема „Здравословно хранене“. Планирани във времето, 

дейностите са, както следва: 

 септември 2022г. - Актуализиране на екипа за реализация на иновацията. Приемане 

на план за работа; 

 октомври 2022г. - Тематична лектория „Здравословно хранене“ със специалисти от 

РЗИ – Варна и с участието на родители; 

 ноември 2022г. - Иновативен урок по английски език „My food pyramid“; 

 декември 2022г. - Иновативен урок по Математика „Енергийна стойност на храната“ 

 януари 2023г. - Иновативен урок по информационни технологии „Мобилни 

приложения за здравословно хранене“; 

 февруари 2023г. - Иновативен урок по география и икономика „Среда и хранене“; 

 март 2023г. - Иновативен урок по биология и здр. образование / Човекът и 

природата „Нашата храна. Режим на хранене“; 

 април 2023г. - Иновативен урок по БЕЛ „Храната в българската литература“; 

 май 2023г. - Иновативен урок на V-а клас „Фитнес-енергия-математика“; 

 май-юни 2023г. - Участие в обмен на иновативни практики и двустранно 

сътрудничество с училища-партньори по НП „Иновации в действие“; 

 юни 2023г. - Отчет за работата по проекта. Провеждане на анкета сред училищната 

общност и самооценка на иновативната дейност през втората година; 

 2022 – 2023г. - Създаване на класьор с документация по проекта и информационна 

банка с материали по глобалната тема „Здравословно хранене“; 

 2022 – 2023г. - Популяризиране на иновативните практики сред училищната и 

местната общност в сайта на училището, социални и информационни медии 

  



5. Възможност за разширяване на обхвата на иновативния процес  

За учебната 2022/2023г. не е предвидено разширяване на обхвата на иновативния процес на 

училищено ниво. 

 

7. Възможност за мултиплициране на училищния опит и добрите практики  

 Участие в НП „Иновации в действие“ с училища-партньори от други градове; 

 Сътрудничество и съвместно участие с ИО на БАН при работа по проекти 

 

8. Информация за учениците, включени в иновативния процес   

V-а клас – 29 ученици (1 дете със СОП) и X-а клас – 23 ученици (1 ученик със СОП) 

 

9. Информация за квалификацията на учителите, включени в иновативния процес  

13 учители, от които: 2-ма – с I ПКС;   1- с II ПКС;    3-ма - с IV ПКС 

 

12. Информация за научни данни и доказателства, свързани с ефективната 

приложимост на предложените иновации  

Активно участие на 80 ученици в 2 експедиции на Европейска кампания за гражданска 

наука ,,PLASTIC PIRATES - G0 EUROPE", организирани съвместно с ИО на БАН 

https://www.youtube.com/watch?v=pvuewrwlimQ  

 

13. Описание на целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и 

емоционалното развитие на учениците  

Развитие на компетенции за мотивация, ефективност, рефлексия и екологична култура. 

 

14. Длъжностно лице от училището за контакт 

Бисера Желязкова - координатор на проекта за иновативно училище; GSM: 0885443884 

Време за контакт: 14.00 – 17.00ч. 
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