
Национална програма 

„Иновации в действие“



Политиката на Министерството на образованието и науката е свързана със
създаване на условия и подкрепа за развиване култура за създаване и
прилагане на иновации във всички сфери на училищния живот във всички
училища, вкл. и създаването на професионални общности в училищата и
между училищата, в които учители от различни области на знанието
обединяват усилия и време за постигане на общи цели и мултиплициране
на добрите иновационни практики. Основна цел на програмата е подкрепа
за създаване на култура на иновациите в училищата в страната, за
креативно мислене, нововъведения в полза на развитието и постиженията
на учениците като се създават условия на педагогическите специалисти да
анализират, да експериментират чрез пряк обмен и популяризиране на
своите иновативни практики и продукти.

НП„Иновации в действие“
Модул 1 и 2. 

„Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации“



Партниращи училища

134. средно училище 
„Димчо Дебелянов“, 
гр. София 
ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

Основно училище 
„Любен Каравелов“, 
гр. Ямбол
НЕИНОВАТИВНО 
УЧИЛИЩЕ

Профилирана 
гимназия
„Васил Левски“, 
гр. Ямбол
ИНОВАТИВНО 
УЧИЛИЩЕ



В изпълнение на НП „Иновации в действие“ 
колективите на партньорските училища 

размениха по едно посещение за целите на мобилността

• Делегация от учители и ученици от училището ни посетиха на 28 и 29 октомври 2019 г. 
двете училища в гр. Ямбол. Разговаряхме с учителските колективи и с някои класове, 
посетихме иновативни уроци по математика, английски език, италиански език, 
биология, както и комбиниран урок по музика с информационни технологии. Нашите 
ученици, които ни придружаваха дори композираха мелодии в този час.

• Като домакини на 10 и 11 ноември показахме на техните делегации училището ни, 
запознахме ги с дейността на ОРТ, разказахме им за нашия иновативен модел и им 
показахме иновативни технологии, използвани в уроците. Гостите ни посетиха часове 
по информационни технологии, английски език, биология, химия, физика. Разходихме 
гостите по някои еврейски забележителности на София, където ни съдействаха наши 
бивши ученици. Посетихме и Тех-парк София, където учители и ученици се 
забавляваха с демонстрации в сектори Природни науки и Информационни 
технологии. 

• Ние и нашите партньори вярваме, че чрез дейността си ще помогнем за изграждане 
мрежата от иновативни училища в България и сме благодарни на Министерството на 
образованието и науката за тази инициатива и дадените ни възможности.



134. СУ „Димчо Дебелянов“
на гости на 
Профилирана гимназия 
„Васил Левски“
гр. Ямбол 

Делегацията на 134. СУ в Ямбол



В ПГ„Васил Левски“

В интегриран час по Музика и Информационни технологии

Нашите ученици композираха мелодия
пред техните връстници в Ямбол.



Делегацията на 134-то училище посети 
Планетариума, намиращ се в ПГ „Васил Левски“



134. СУ „Димчо Дебелянов“
на гости на основно училище

„Любен Каравелов“

В час по биология В час по английски език

Приказният интериор на училището



134. СУ като домакин

Иновативни технологии 
в час по физика. 
Използване на 
тайванския софтуер 
А-class и вотинг-система
за умно оценяване

Иновативни технологии 
в час по биология –
добавена реалност чрез 
3D станция Z-space



134. СУ като домакин

Иновативен урок по ИТ

Иновативен урок по 
Английски език

На гости в часа по география



ОРТ – увлекателен разказ за нашия партньор 
и изключителната му роля за 134-то, 
но и ролята на 134-то за ОРТ.

София-ленд в 134-то предизвика огромен интерес у гостите.

Химичната ни лаборатория – една от „рожбите“ на ОРТ



Заедно с партньорите в София Тех парк

При гостуването на училищата от Ямбол в София, посетихме демонстрации в София Тех парк, 
където и учителите и придружаващите ученици искрено се забавлявахме. 



Разходка на гостите по обекти на старинна еврейска София.

Нашият бивш възпитаник Славян, с много знания 
и чар направи обиколката незабравима и 
затвърди впечатлението на гостите, 
че 134-то училище обучава и възпитава 
знаещи и можещи млади хора.



За гостите от Ямбол –
с благодарност за 
тяхното 
гостоприемство 


