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Информация  

 НП „Иновации в действие“ 2020/2021 г  

СУ „Свети Паисий Хилендарски“ с. Скалица, общ. Тунджа, обл. Ямбол участва през 

2020/2021 учебна година в НП „Иновации в действие“, като иновативно училище.  

Участници в програмата бяха както следва: 

 Средно училище "Свети Паисий Хилендарски" – с. Скалица, общ. Тунджа, 

иновативно училище /домакин/ 

 Основно училище „Иван Вазов“ – гр. Видин, иновативно училище /партньор 1/ 

 Професионална гимназия по дървообработване "Георги Кондолов" - гр. Бургас,  

неиновативно училище /партньор 2/ 
 

 От 2 до 4 юни 2021г. включително се проведе между училищен обмен с домакин 

Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“ с. Скалица с партньори Основно училище 

„Иван Вазов“ гр. Видин и Професионална гимназия по дървообработване „Георги 

Кондолов“ гр. Бургас.  

Основна цел на мобилността бе създаване на култура на иновациите в училищата- 

участници, за креативно мислене, нововъведения в полза на развитието и постиженията 

на учениците, и възможност за условия на педагогическите специалисти да анализират и 

пробират чрез пряк обмен, популяризиране и мултиплициране на своите иновативни 

практики и продукти.   

 

Специфични цели:  

- Създаване на мрежа от иновативни училища според вида на прилаганата 

иновация, общите цели и задачи;  

- Създаване на работещи връзки между участниците; 

     -   Създаване на иновативно пространство между училища в партньорство с общи 

цели, възможности и желание за обмен на нововъведения; 

     -   Създаване на условия за мултиплициране и партньорство за иновации и добри 

педагогически практики. 

Дейностите по програмата включваха: 

- Обмен на иновационни практики (мобилности) – споделяне на опит на място 

между участниците.  

- Иновативните училища извършат двустранно сътрудничество за обмен на 

иновационни практики помежду си – като създават връзка чрез електронната платформа 

и реализират взаимни посещения на място в другото училище на 8 учители и ученици 

(иновативно с иновативно училище). 

По време на мобилността се представиха  следните дейности: 



- СУ „Св. П. Хилендарски“ с. Скалица  представи своята иновация „Ученическо 

самоуправление  в действие – формула за успешен модел на съвременното 

българско училище“ на място пред учители и ученици от училищата  – партньори; 

- Иновацията се презентира от самите ученици за техния училищен живот и 

дейности, с цел споделяне и демонстриране на предизвикателствата и постиженията си 

в реалната среда;  

- Учениците от партниращите училища имаха възможност да се включват активно 

в иновативните процеси, представени от техните връстници.  

- По време на визитата  се сподели и работата на професионалните екипи от 

различни педагогически специалисти; 

План – програмата на събитието протече при следния график:  

 

02.06.2021 год. /сряда/  
 

След 14 часа - пристигане на гостите от училищата – партньори в гр. Ямбол и 

настаняване в хотел Диана Палас и хотел Тунджа; 

16.00 -17.00 часа - встъпителна среща „Иновации в действие 2021, Ямбол – Видин - 

Бургас“, която се проведе в сградата на община Тунджа, с участието на ръководството 

на общината. 

- приветствие от Заместник кмет хуманитарни дейности на община „Тунджа“  г-н Д. 

Димитров и Директор ХД г-жа Д. Дитрова 

- приветствие на Директора на СУ г-жа Д. Костова 

- приветствие на Председателя на УС –Ани Колева  

- представяне на Програмата – ЗДУТД – Ат. Бонева  

- дискусия  

17.00 часа -свободно време 

     03.06.2021 г. /четвъртък/ 

  9.00 часа – 12.00 часа – Културно развлекателна програма - Безистен, Музей на 

бойната слава 

  12.00 – 13.00 часа – обяд 

  13.00 – 16.00 часа – Посещение на забележителности в град Ямбол – НАР с. Кабиле,  

  16.00 часа – отпътуване за местността „Пиргуля“ с. Генерал Тошево и настаняване 

  17.00 часа – свободно време 

  19.00 часа - вечеря 

 

 04.06.2021 год. /петък/ 

9.30 часа – отпътуване за СУ „ Св. П. Хилендарски“ с. Скалица 

10.00 часа – 11.00 часа – Посрещане и представяне на иновацията на СУ с. Скалица в 

Синия салон на читалището. 

11.00 часа –13.00 часа  - Провеждане на  партньорски срещи между учители и ученици 

за споделяне на обмен. Разходка и представяне на  материалната база на училището. 

13.00 часа -14.00 часа – Коктейл. 

14.00 часа – 15.00 часа - Посещение на местността „Лековитите камъни“ с представяне 

от учениците на СУ „Св. П. Хилендарски“ с. Скалица. 

15.00 часа – Закриване, раздаване на сертификати и обратна връзка. 

На всички участници бяха направени и раздадени от домакините торбички с 



материали, включващи тематични папки, химикали,  вестник и информационен диплян 

на училището, както и рекламни материали на община Тунджа. Всеки ученик  от 

партньорските училище получи сертификат за участие в мобилността.  

От 20 до 23 юни 2021 г. се проведе партньорска визита по НП „Иновации в действие“ 

с място на провеждане: Основно училище „Иван Вазов“ – гр. Видин. Участници в 

програмата бяха Основно училище „Иван Вазов“ – гр. Видин обл. Видин– иновативно 

училище, Средно училище "Свети Паисий Хилендарски" – с. Скалица обл. Ямбол – 

иновативно училище и 30 Средно училище "Братя Миладинови"  гр. София  обл. София-

град – неиновативно училище.   

Дейности по програмата се реализираха обмен на иновационни практики 

(мобилности) – споделяне на опит на място между училищата, като иновативните 

училища извършиха двустранно сътрудничество за обмен на иновационни практики 

помежду си и създават връзка чрез електронната платформа и реализират взаимни 

посещения на място в другото училище на 8 учители и ученици (иновативно с 

иновативно училище). 

По време на мобилността се представиха  следните дейности: 

 ОУ „Иван Вазов“ – Видин  демонстрира пряко иновацията на място пред учители 

и ученици от училищата  – партньори  СУ „"Свети Паисий Хилендарски" – с. Скалица 

обл. Ямбол и 30 Средно училище "Братя Миладинови"  гр. София  обл. София-град.  

 Иновацията беше представена по време на бинарен урок по: „Традиции и 

обичаи на родния край“, литература,  и информационни технологии. 

 По време на визитата се обсъдиха и работата на професионалните екипи от 

различни педагогически специалисти; 

 Учениците от училищата – партньори  се включиха активно в иновативните 

процеси заедно с учениците от училището – домакин.               

  Свои нововъведения и методи в работата си по проекта представиха  г-жа 

Маринела Любомирова – старши  учител по история и цивилизация, преподавател по 

традиции и обичаи на родния край, г-жа Калинка Георгиева – старши учител по 

български език и литература, преподавател по „Традиции и обичаи на родния край“. 

 

Графика на визитата на дейностите бе следния: 

20.06.2021 год. – пристигане на гостите от училищата – партньори във Видин. 

Настаняване в хотел „Импулс Палас“. Свободно време. Вечеря. Нощувка. 

 

21.06.2021 год. 

9.00 часа – Посрещане на гостите в училище. Презентация на иновацията. 

9.45 часа – Бинарен урок по „Традиции и обичаи на родния край, литература, 

информационни технологии“ 

10.30 часа – разходка из училището. 

11.20 часа – представяне на напредъка на иновацията от ученици от V клас, които са 

и целевата група с която се осъществява иновацията. 

12.00 часа – 13.00 часа – среща – разговор за обмяна на педагогически опит и идеи 

между учителите на училищата – партньори. 

13.00 часа – 14.30 часа – обяд 

14.30 часа – посещение на Библиопощата, където се представят обичаите на региона 

15.30 часа – разглеждане на културно – историческите паметници на града „Замъка 

Баба Вида“, Етнографски музей „Кръстата казарма“, храм „Свети Димитър“ 

17.30 часа – свободно време 

22.06.2021 год. 



9,00 часа – отпътуване за пещерата „Венеца“. 

12.00 – 13.00 часа - обяд 

13.00 часа – гостите от СУ „"Свети Паисий Хилендарски" – с. Скалица отпътуват, а 

учителите и учениците от  30 Средно училище "Братя Миладинови“, заедно с учители и 

ученици от ОУ „Иван Вазов“, продължават опознаването на културно – историческото 

наследство на региона чрез посещение на Белоградчишките скали и Етнографски музей 

– Белоградчик. 

16.00 часа настаняване в комплекс „Приятели“ гр. Плевен 

Вечеря, свободно време. 

 

23.06.2021 год. 

Отпътуване за Скалица. Посещение на културно исторически местности и паметници 

в гр. Плевен, гр. Ловеч, гр. Габрово. 

  

От проведения обмен в рамките на НП бе изготвен информационен диплян и 

презентация, които представят значението и същността на визитата. Участие в 

програмата и обемна от СУ с. Скалица взеха 5 ученика и 3 учителя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


