


Дигиталната подготовка на учениците – предпоставка за 
успешна реализация на пазара на труда в технологичната епоха

Децата „Алфа“ – новото дигитално поколение.



Устройствата в класната стая на малките ученици –
умения за работа в дигитална среда

„Откриване на природни обекти чрез математически ребуси и QR кодове“ –

интердисциплинарен урок в 3“г“ клас.



Моделът 1:1 – в раницата е само персоналният 
Chromebook

Това е нашата амбиция в обозримо бъдеще.



Проект „Математиката е за всеки“ – Khan Academy 
работа с дигиталната платформа 

https://math4all.vlevski.com/index.php/about/

Използваме дигитални обучителни ресурси в образователния процес.

https://math4all.vlevski.com/index.php/about/


STEM уроците – среда за творческа изява и 
прилагане на ключови дигитални компетентности

«Как да посторим мост и какво трябва да се знае
за здравината на конструкцията му?»



Заниманията с роботика – лъвски скок в бъдещето

Клубовете по легороботика, с ръководител Венелин Николов, 

са част от програмата за изпреварващо развитие.



Готовността на учителите да преподават в дигитална 
среда – учене през целия живот

•Обучение на учители за работа в електронна среда;

•Обучение на учители за работа с Khan Academy;

•Обучение на учители за работа по модела 1:1.

Училищните политики за квалификация са съобразени с иновациите, 

с които променяме процеса на обучение.



Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, 
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейските структурни и инвестиционни фондове.



Дейност 6: Сформиране на клубове по интереси и 
допълнителни занимания по ключови дигитални умения

Клуб „Дигитален свят“ - 5 клас
Клуб „В света на 

програмирането“ – 5-6 клас

Ръководител: инж. Марияна Радославова Ръководител: Анка Кирилова

Клубовете по интереси – инструмент за творческото развитие на учениците.



Дейност 3 – обучение на педагогически специалисти

През учебната 2021-2022 година се
включихме в обученията към поддейност
3.3, предназначени за педагогически
специалисти, преподаващи по предмети
„Информатика“ и „Информационни
технологии“ и други с насоченост към
ИКТ от общинските и държавните
училища.

.



Дейност 2: Представяне на учебния материал чрез ИКТ

През месец май 2020 г.  По 

проект BG05M2OP001-2.012-

0001 „Образование за 

утрешния ден“ беше доставен

и монтиран 65′ интерактивен 

дисплей „Vestel 65IFX”.
Представяне на проекта 

„Величието на България при Асеневци“
пред учениците от четвърти клас.



Дигиталните умения, представени на областни и 
национални състезания

Отлично представяне на ученици от трети и четвърти клас в националния 
кръг на Националното състезание по компютърно моделиране:

Теодор Тодоров 
2020-2021

Преслава Ангелова 
2021-2022

Христо Христов
2021-2022

Резултатите от работата с учениците с изявени интереси 

в областта на дигиталните технологии.



Дигиталните умения, представени на областни и 
национални състезания

Участие на ученици от 5,6 и 7 клас в 
международното състезанието по информатика и 
компютърна грамотност “Бобър - България 2022”

Участие в областния кръг на НОИТ –
2021-2022 учебна година

Резултатите от работата с учениците с изявени интереси 

в областта на дигиталните технологии.



Зад всички иновации в нашето училище стоят екипи
от учители, които проактивно търсят и прилагат най-
новите съвременни форми на преподаване, които се
прилагат в света. Този глобален поглед върху нещата е
част от училищния мениджмънт и заслуга за това има
нашият директор, г-жа Диана Първанова.
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