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Педагози,
които вдъхновяват
Общо 526 училища са утвърдени към средата на октомври
за участие в Националната
програма „Иновации в действие“, която трябва да се реализира до края на тази година.
Сред тях са 242 иновативни
училища със сключени два
договора за партньорство,
3 иновативни училища с по
един сключен договор, 258
училища, които не са в Списъка на иновативните училища
и са кандидатствали по Програмата, 16 частни иновативни училища с два договора,
9 частни иновативни училища
с един договор и едно частно
училище, което не е в Списъка
на иновативните училища. Договорите са на обща стойност
1 368 500 лв. По Програмата
с бюджет от 1,572 млн. лв. е
разписано до 580 училища
да се включат в мобилности
за популяризиране и мулти
плициране на добри иновации.
Обмяната на опит и иновативни практики вече е факт
в редица от включилите си в
Програмата училища. Сред
първите срещи по Програмата
е визитата на учители от ПЕГ
„Екзарх Йосиф I“ – Ловеч,
и ГПЧЕ „Йордан Радичков“
– Видин, в Профилираната
гимназия за романски езици
„Г. С. Раковски“ в Бургас. От
ловешката гимназия демонстрират подход за преподаване
на философия с оглед на реални житейски проблеми, използване на виртуална класна
стая и софтуер за интерактивно
формиращо оценяване. Видинските учители разказват за
опита си от множество проекти
по „Еразъм+“, както и с различни технологични ресурси
за преподаване на чужд език.
Домакините представят как
прилагат на практика метода
„Обърнат клас“ в часовете
по английски и по испански
език. Гостите наблюдават и
интердисциплинарен урок по
френски и италиански език.
Представена е и работата с
платформата „Мудъл“ за разработването на уроци и тестове.
Наскоро учители от столичното 2. СУ „Акад. Емилиян
Станев“ са на тридневно посещение в СУ „Гео Милев“ във

Педагозите от ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ и 97. СУ „Братя Миладинови“
споделят не само добри практики, но и много настроение

Иновации в мрежа

П

ървата мобилност
по Националната
програма „Иновации в действие“ в
Бургас вече е факт.
Екип от столичното 97. СУ „Братя Миладинови“
гостува край морето на ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ за обмяна на опит и идеи в
областта на иновациите.
Педагозите от столичното училище и неговият директор Емилия Манолова посетиха часове в
начален и прогимназиален етап
и се запознаха с методите за интеграцията и дигитализацията на
ключови компетентности, които
стоят в основата на множеството
успехи на възпитаниците на наймладото основно училище не
само в Бургас, но и в България.
Особено впечатление им направи
атмосферата в междуличностните отношения сред членовете на
училищната общност, изградени
съобразно принципите на позитивната психология.
Гостите наблюдаваха как на
практика се прилагат методите
на STEM в часовете по математика, български език и литература, английски език, „Човекът
и природата“, „Основи на програмирането“, информационни
технологии, роботика. Запознаха
се с проектната дейност на училищните клубове, като учениците
представиха оригиналните си
идеи и изобретения – аудио разходка край Атанасовското езеро,
интелигентна оранжерия, която
измерва влажността и температурата, и пазарска количка, която
произвежда електрическа енергия
за зареждане на мобилни телефони. В часа по химия и опазване на
околната среда седмокласниците
използваха интерактивна стая за
бягства, за да проверят знанията
си за елементите и техните съединения, като демонстрираха ползи-

те от игровизацията на учебното
съдържание.
Директорът на ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“
Михаил Ненов представи пред
гостите цялостната методическа
и управленска концепция за развитието на училището. В рамките
на близо двучасовото обсъждане домакини и гости обменяха
идеи, споделяха решения на общи
за двете иновативни училища
предизвикателства и планираха
бъдещи съвместни инициативи.
Първата от тях ще бъде да обединят добрите си иновативни
практики в общ електронен сборник с Creative Commons лиценз,
който да бъде достъпен за всички
педагогически специалисти в
страната.
„Смятам, че Националната
програма „Иновации в действие“
има огромен потенциал да повиши качеството на образованието
в България с ускорени темпове,
тъй като предоставя условия за
сформирането на професионална
общност, надхвърляща границите
на училището и региона. За мен и
за моите колеги беше изключително полезно да се погледнем през
очите на вдъхновени и опитни
професионалисти, каквито са
преподавателите от екипа на г-жа
Манолова, и по този начин да си
сверим часовниците. С нетърпение очакваме да посетим 97. СУ
„Братя Миладинови“ през ноември, за да видим как функционира
една иновативна общност с много
повече история и опит от нас“,
каза Михаил Ненов.
„В ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ имахме
изключителната възможност да
се потопим в живота на училище, което е постигнало високо
качество на образованието чрез
въведени иновативни елементи
по отношение на организираните по нов начин управление,
обучение и образователна среда,
чрез прилаганите нови методи

на преподаване – коментира, от
своя страна, Емилия Манолова.
– Директорът Михаил Ненов
беше планирал и организирал
ефективен обмен на училищните
иновации в действие: наблюдавахме учебни часове, целодневен
режим и извънкласни занимания.
Запознахме се с архитектурната
среда на училището и училищния
двор. Ученици ни презентираха
свои продукти от иновативни
уроци и проекти.“
Гостите се запознават и с моменти от управленската дейност
на директора – срещи с родители,
интервю за подбор на кадри, посещение на експерт от регионалното
управление на образованието.
Иновативните процеси и продук
ти са представени в своето пряко
приложение в училищния живот,
учителите и учениците споделят
и демонстрират постиженията
си в реална среда. „В резултат се
убедихме, че ОУ „Александър
Георгиев-Коджакафалията“ е едно
от водещите модерни училища
в България и чрез прилаганата
успешна управленска политика
учениците устойчиво подобряват
образователните си резултати.
Имат висока степен на мотивация
за учене и участие в училищния
живот, непрекъснато развиват креативното си мислене, изграждат и
развиват различни компетентности
и емоционална интелигентност.
А учителите ефективно прилагат
иновативни методи на преподаване и стратегии за изграждане
на лидерски умения. Имат и професионални общности, в които
учители от различни области на
знанието са обединили усилия и
време за постигане на общи цели
и мултиплициране на добрите иновационни практики“, допълни още
директорката Манолова.
Предстои на 15 ноември представители на бургаското училище
да върнат визитата на колегите си
в София, за да продължи обменът
на иновативни практики.

Варна. По време на срещите
домакините представят как
методите на театралната педагогика подкрепят обучението
по чужди езици. Организирани
са майсторски клас и творчески работилници за учителите.
При реципрочната визита варненските учители ще се запознаят с иновативния модел на
2. СУ, свързан с мениджърския
модел на управление, часовете
по рефлексия в края на всеки
учебен ден и използването на
различни електронни ресурси в обучението. Педагозите
ще създадат общодостъпни
продукти, подпомагащи обучението на учениците.
МОН започна инициативи
за подкрепа на иновациите
през учебната 2017/2018 г.,
когато за първи път е одобрено
изпълнението на 184 проекта
за промяна на училищното
образование и защитилите
ги са включени в Списъка на
иновативните училища. През
миналата учебна година в него
влязоха 290 образователни
институции, а за настоящата
техният брой достигна 395.
През последната година 39%
от проектните предложения
са свързани с използване на
нови методи на преподаване,
а други 29% са за промяна на
организацията на обучението.
Проекти за нови модели на
управлението, обучението
и образователната среда са
защитили 21%, а 11% – за промяна на учебното съдържание,
планове и програми.
МОН обяви и първи конкурс
„Иноватори в образованието“
за педагози, които вдъхновяват
учениците си да постигат подобри резултати. Той ще даде
възможност за популяризиране
на опита на учители и директори, които променят своите
училища. Отличените иновации ще бъдат публикувани в
годишник. Победителите ще
сформират Национален клуб
на иноваторите, който ще провежда майсторски класове и
форуми за обмяна на опит. Наградите от Конкурса ще бъдат
връчени в началото на 2020 г.
по време на Втория национален форум за иновации в българското образование.

Снимка СУ „Гео Милев“ — Варна

Бургаско и софийско училище споделят
с колегията работещи практики
чрез електронен сборник
Донка ТЪНКОШИЕВА
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Учителите от варненското СУ „Гео Милев“ представят
пред колегите си от столичното 2. СУ как методите на театралната педагогика подкрепят обучението по чужди езици

