ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ
На основание Решение № 584 на Министерския съвет от 20-ти август 2020 г.
за приемане на Списък на иновативните училища за учебната 2020/2021 г.,
СУ „ Иван Вазов “ – гр. Бургас получи статут на иновативно училище.
ИМЕ НА ПРОЕКТА
„Използване на комуникационния модел на интерактивната образователна
среда в условията на групова форма на обучение и овладяване на
технологията за екипна работа на образователния процес“
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА: 3 години
Тук ще публикуваме всякаква информация, имаща отношение към
дейността на нашето училище по тази инициатива, както и за предстоящи
събития, свързани с нея.
Иновативните училища са модел на модерното училище, в което учениците
ще подобрят образователните резултати и ще повишат критичното мислене и
творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване,
училищно лидерство и учебни програми.
ЦЕЛ НА ИНОВАЦИЯТА
Целта на въведената иновация е с професионализъм, педагогически подход и
съвременни средства на обучение да се подготвят знаещи, можещи и
мотивирани, готови за предизвикателствата на съвременния технологичен и
динамичен свят ученици.
Проектът, който училището осъществява, е свързан с въвеждането на
комуникационния модел на интерактивната образователна среда. В него
участват 29 ученици от Х-ти клас с професионално образование за
придобиване на 2-ра степен на професионална квалификация по специалност
"Извършване на термални процедури в балнеологични и други
възстановителни центрове". Обучението се провежда на принципа на
„Обърнатата класна стая” по предметите Биология и здравно образование и
Химия и опазване на околната среда в часовете от раздел В на учебния план
(ФУЧ).
Залагаме на работа в групи, на дейности на принципа на ролевите игри, на
нов подход в преподаването и на интегриране на ИКТ-технологиите в
учебното съдържание. Важно за нас е постигането на по-голяма автономност
на учениците в самостоятелната им подготовка, насърчаването им за работа
в групи в различни проекти, предоставянето на възможност за пълноценна

изява в учебния процес, използване на методи на обучение, чрез които
целевите групи да развиват компетенции, ключови за тяхната успешна
бъдеща професионална реализация.
В часовете се организира индивидуална, по двойки или групова работа,
разработват се проекти, работи се с документи и различни източници на
информация в интернет-пространството.
Преподавателят предоставя план за работа, разработва заедно с учениците
главните цели и задачи на занятието, темата, формулира проблем.
Сформират се групи, изготвя се сценарий, определят се отговорностите на
участниците и правилата за работа. Учениците събират допълнителна
информация, консултират се с преподавателя, обсъждат помежду си
съдържанието и самия процес на занятието.
При провеждането на урока педагогът не взема пряко участие в него, следи
действията и резултатите на работната група, дава указания и разяснява
възникнали казуси само по искане на учениците в процеса на тяхната работа.
След приключването на занятието, учителят провежда дискусия, чрез която
учениците обменят мнения и защитават своите позиции и решения, правят се
изводи, обменя се опит, говори се за възникналите в хода на занятието
трудности, споделят се идеи.
Целта ни е изградим колектив от личности, които да развият умения за
успешно планиране, лидерство, отговорност, автономност, прецизност към
детайла.
В рамките на Националната програма “Иновации в действие” за обмен на
идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място на учители
и ученици за учебната 2020/2021 година наши партньори са:
1. Иновативно училище: Средно училище „Христо Ботев“, гр. Сапарева
Баня
2. Неиновативно училище: Професионална гимназия по облекло, хранене
и химични технологии „Професор доктор Асен Златаров“, гр. Шумен

