
СЪДЪРЖАТЕЛЕН ОТЧЕТ 
 

По Национална програма „Иновации в действие“ учители и ученици от СУ 
„Васил Левски“ посетиха ПЧМГ – град София. Целта на посещението бе споделяне на 
добри практики и обмяна на опит и се състоя в периода 11.-12. май 2021 г. 

Програмата за посещение в ПЧМГ включваше посрещане, обиколка и 
представяне на училището. Имаше организирана  работна среща за запознаване с 
иновативните методи на преподаване в ПЧМГ (презентации за иновациите по 
природни науки -Т. Димитрова, информатика и ИТ- Д. Петрова и чуждоезиково 
обучение – М. Кръстева).  
За вторият ден имаше изготвен график за посещение на часове по Английски език, 

Математика, Информатика и Химия. Госпожа Татяна Димитрова, учител по ХООС беше 

организирала „Дебати за климата“ с ученици от 10 и 11 клас. След учебните часове се 

състоя състезание „Хранене в баланс – здраве в аванс“ с участието на учениците от 6 

клас. Посещението завърши с разговор за иновативните подходи  и рефлексия с 

учителите и учениците от гостуващите училища на проведеното посещение. 

По Национална програма „Иновации в действие“ СУ „Васил Левски“ посрещна 
учители и ученици от ПЧМГ – град София и СУ „Д-р Петър Берон“, с. Якимово, обл. 
Монтана. Целта на посещението бе споделяне на добри практики и обмяна на опит и 
се състоя в периода 09.-10. юни 2021 г. 

Програмата започна с организирано посрещане на гостите и представяне на СУ 
„Васил Левски“ – град Карлово. В следобедните часове беше проведена Конференция 
за споделяне на добри педагогически практики, в която се включиха педагогически 
специалисти от СУ „Васил Левски“ – град Карлово, ПЧМГ – град София, СУ „Иван Вазов“ 
– гр. Сопот и ОУ „Райно Попович“ – гр. Карлово. 

Конференцията започна с презентация на тема  „Основи на програмирането“, 
която беше представена от Антония Василева и Ирина Найденова, учители по ИТ и 
информатика. След това продължи с презентация  на тема „Проектнобазираното 
обучение в начален етап“, представена от  г-жа Мария Тодорова, зам. директор на СУ 
„Васил Левски“ – Карлово. Колегите Диана Петроваи Боряна Марина, учители по ИТ и 
информатика в ПЧМГ – гр. София представиха иновациите в тяхното училище. От СУ 
„Васил Левски“ – Карлово преподавателите по математика и ИТ: Мария Дочева и 
Минка Мишевска разказаха за Математическото ориентиране. Темата „Електронната 
книжка – средство за мотивиращо четене“ беше представена от  Славка Цилкова, 
библиотекар и Стефка Ангелова – ст. учител в СУ „Иван Вазов“ – гр. Сопот. „Креативна 
класна стая“ бе темата на презентацията на  Богдана Калъчева, ст. учител по английски 
език в СУ „Васил Левски“ – Карлово. Колегите Величка Дафчева, зам. директор по 
учебната дейност и Румен Читов, учител по изобразително изкуство  от  ОУ „Райно 
Попович“ – гр. Карлово представиха темата „Нашият поглед към обучението“. 
Конференцията завърши с темата „Добра практика при провеждане на онлайн 
обучението по ФВС в СУ „Васил Левски“ – гр. Карлово и олимпийското възпитание на 
учениците от гимназиален етап в условията на Covid-19“ представена от Даниела 
Генчева, ст. учител по ФВС. 
 



Вторият ден от посещението включваше наблюдение в учебни часове: по 
предметите „Основи на програмирането“ в 5., 6. и 7. клас, по английски език в 8. клас и 
по биология и здравно образование в 11. клас. 

При посещението на гостите от ПЧМГ – град София и СУ „Д-р Петър Берон“, с. 
Якимово, обл. Монтана, учениците от 5.в и 6.г клас с преподавател Ирена Арабаджиева 
и 7.г клас с преподавател Антония Василева, показаха своите знания и умения в 
програмирането. Петокласниците  програмират с блокове, но шестокласниците и 
седмокласниците показаха своите умения при писане на код. Беше организирано и 
представяне на отборът по роботика с ръководител Ирина Найденова.  

В часа по биология и здравно образование с преподавател Анелия Николова 
гостите имаха възможност да наблюдават иновативен урок в специализираната 
лаборатория по природни науки. Гостите се впечатлиха, както от представените уроци 
и демонстрираните иновативни практики, така  и  от сградата и богатата материално-
техническа база на нашето училище. Запознаха се отблизо и с богатата история на 
града, като посетиха НМ „Васил Левски“ и комплекс „Старинно Карлово“, които 
училището системно използва като алтернативна образователна среда.  
 Вярваме, че представените иновативни практики ще намерят приложение и в 
други училища. 
 
 


