
 

 

ОТЧЕТ 

На ОУ „Капитан Петко войвода“, 

населено място Варна, 

община Варна, 

код по НЕИСПУО 400015, 

ОБЛАСТ ВАРНА 

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

Училищната иновация е със срок до 4 години, за периода от учебна 2020/2021 до учебна 

2023/2024 и съдържа: 

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

състоянието и елементите на училищния живот.  

1.Включването на иновативния учебен предмет  “Интерактивен графичен дизайн” 

ще подготви във висока степен нашите ученици за успешна реализация в съвременния 

технологичен свят. Чрез предлаганата иновация ще провокираме вродената им 

любознателност, като подпомогнем  развитието на качества като креативност, логично и 

аналитично мислене, както и усет към красивото.  

2. Ще  мотивираме учениците  да продължат обучението си в нашето училище, 

което предлага иновативни образователни технологии.  

3. Желанието ни е да внедрим иновативната обучителна система, защото тя е 

гъвкава и мотивираща, провокира интереса на учениците и изявите им.  

4. Ще се повиши авторитетът на педагогическия екип  сред обществото, 

училището ще се утвърди като иновативен обучителен център в района и в града.   

 

2. Цел на иновацията - С настоящата иновация целим да използваме желанието им за 

дигитална работа, като им предложим интерактивен образователен продукт в областта 

на компютърните технологии.  

3. Подробно описание на иновативния процес и иновацията за учебната 2021/2022 г. - . 

1. Включени са нови ученици, които в предходната учебна 2020/2021 г. са били в 1 и 5 

клас.  



2. Учениците са постигнали успех при самостоятелна работа с платформата чрез 

изпълнение на задания.  

3. Всеки ученик е разработил личен проект.   

4. Работата по проекта се подпомага от родители и външна организация.  

5. Осъществена е публична изява с публикация в сайта на училището и Фейсбук 

страницата ни, като и в други медии.  

6. Утвърдена е система за оценяване на напредъка - анкетиране на децата, родителите, 

екипа.  

7. Опитът на училището по въвеждане на иновацията е споделен с педагогически 

специалисти от друга образователна институция.  

8. Педагогическите специалисти са повишили дигиталните си компетентности.; 

4. План за изпълнението през учебната 2021/2022 г. и кратко описание на неговото 

изпълнение. 

5. Съответствие на иновацията с принципите и целите на националните и европейските 

образователни приоритети, както и със заложените цели в проекта – Учителите са 

повишили своите компетенции и мотивация. Преминали са обучение за работа с 

интерактивна и адаптивна обучителна платформа с придобити квалификационни 

кредити. Работили са с модерна адаптивна система с вграден изкуствен интелект. Могат 

да  мултиплицират своите умения, чрез включване на ученици и от други класове. 

Участвали са в образователен проект с иновативна насоченост и са повишили своите 

умения за ръководене на проект. Преодоляна е съпротивата срещу иновацията. Споделен 

е опит в електронната платформа и в сайта на училището, а така също и сред педагози от 

други училища. Разработена е система за оценка на иновацията и е обогатено 

портфолиото на учениците, учителите и училището.  

6. Възможност за разширяване на обхвата на иновативния процес –  

1. Използването на адаптивната обучителна електронна система може с лекота да се 

приложи и за други класове и/или паралелки в нашето училище, както и в друга 

образователна институция.  

2. Обучението на учителите за работа с адаптивната платформа е достъпно.  



3. Придобитият  административен опит в управлението на иновативни проекти може да 

се използва и при управление на други проекти.  

4. Разработената и утвърдена от нас система за проследяване на резултатите от 

иновациите може да се използва многократно.  

7. Мултиплициране на училищния опит и добрите практики - Възможно е да се 

мултиплицират и използват отново: придобитите умения на учителите, осъществяващи 

иновативното обучение; уменията на административния персонал, усъвършенствани при 

изпълнение на проектните дейности; изградените взаимоотношения с външната 

организация, предоставяща обучителния софтуер; споделяне на училищния опит от 

иновативните педагогически и организационни практики чрез организиране на работни 

срещи с колеги от други образователни институции, чрез популяризиране в 

регионалните и националните медии,  чрез споделяне в социалните мрежи и на сайта на 

училището на постиженията на нашите ученици и на педагогическия екип.  

8. Информация за учениците, включени в иновативния процес - В иновативния процес 

са включени ученици от 2-ри, 3-ти, 4-ти, 6-ти и 7-ми клас в рамките на един час седмично 

от допълнителната подготовка - Раздел В /факултативни часове/ от училищния учебен 

план.  

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

1. Симона Атанасова, магистър, начален учител, понастоящем обучаващ се за 

придобиване на  допълнителна професионална квалификация „Учител по ИТ в начален 

етап“.  

2. Цветелина Иванова, магистър, специалности “Химия и физика” и Информационни 

технологии в V-VIII клас. 

10. Състояние и приложимост на материално-техническата база на училището в полза на 

предвидените иновации, осигурена сигурност и безопасни условия на обучение - 

Класните стаи са в много добро състояние. Оборудван е  компютърен кабинет с  

мултимедия и интернет. Спортната площадка е обновена. Образователната среда и 

професионализмът на учителите дават възможност на всеки ученик да участва в 

училищния живот според своите темперамент, качества и потребности.  

11. Информация за съответствие с изискванията в ДОС за организацията на дейностите 

в училищното образование, за общообразователната подготовка и за учебния план - 



Предложената от нас иновация съответства напълно с ДОС и НАРЕДБА №5/30.11.2015 

г. за общообразователната подготовка като изучаването на иновативния учебен предмет 

„Интерактивен графичен дизайн“ ще допълни учебното съдържание от учебните 

предмети от общообразователната подготовка компютърно моделиране в 3 и 4 клас,  

информационни технологии в 6-7 клас, както и учебния предмет Информационни 

технологии във 2 клас, изучаван в нашето училище в рамките на избираемата подготовка 

от раздел Б на училищния учебен план. Разработените иновативни учебни програми за 

всеки от класовете, включени в проекта, съответстват на изискванията.  

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

на предложените иновации - Нашият иновативен проект е в унисон с ПМС 

289/12.12.2018г. Той представя приоритетното  тематично направление “Дигитална 

креативност”.  

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

емоционалното развитие на учениците, с изключение на тези, които внушават 

нетолерантност, верски убеждения и тяхното практикуване - чрез Интерактивния 

графичен дизайн учениците придобиват комплекс от знания и умения в областта на 

векторния графичен дизайн и допринасят за придобиване и на други видове 

компетентности. 

14. Училищните учебни планове и програми в случаите на чл. 70, ал. 4, т. 1 и 4 – отделен 

документ, приложение към отчета. 

 

 

 

 

 

 

      Директор: 

             д-р Александрина Величкова 
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