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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА  ВКЛЮЧВАНЕ В МРЕЖАТА НА 

ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА за учебната 2021/2022 година 

 

Ако през 19. и 20. век обучението в училище подготвя учениците за живот и 

реализация в индустриалното общество, 21. век формира обществото на знанията и 

учениците трябва да са подготвени за реалността, в която им предстои да живеят. 

Децата на 21. век трябва да имат умения за учене, общуване и  личностно развитие, 

дигитални компетентности, граждански компетентности, да използват новите 

технологии за реализиране на собствени идеи; да умеят да работят в екип, да решават 

казуси и да вземат решения; съобразявайки се с екипа, да умеят да представят работата 

си и да изявят способностите си; да умеят да подбират най-важното от огромното море 

от информация, което ги залива чрез различните медии и Интернет, да бъдат критични 

в подбора на информацията и най-вече - да се стремят към знанието. Всички ключови 

компетентности са еднакво важни, те се припокриват и са взаимосвързани и което е от 

особено значение – разтворени са и се придобиват интегрирано чрез обучението по 

всички учебни предмети.  ОУ П.Р.Славейков“ – Ямбол има разработена своя програма 

„Детски университет за социални умения и личностно развитие“,  чрез която учениците 

придобиват социални умения и  в партньорство с учители,  родители и съмишленици 

израстват личностно и интелектуално. През годините програмата се развива, обогатява, 

добавяйки иновативни подходи в обучението и общуването с учениците  и родителите.  

„ ИСКАМ ЗА ЗНАЯ, ДА МОГА, ДА БЪДА“ е името на иновативния проект с 

който училището ще кандидатства в процедурата. 

Проектът отговаря на приоритетите на училището записани в Стратегията за 

развитието му . ОУ „ П.Р.Славейков“-  Ямбол определя като своя мисия: 

Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура с ярко 

изразено гражданско съзнание и поведение, притежаващи основните ключови 

компетентности, способни за ефективна реализация. Възпитание и обучение според 

държавните образователни стандарти в духа на демократичните ценности; адаптиране 

на училищния учебен план към изискванията  на гражданското общество у нас; 

адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на 

високо отговорно поведение за участие в обществения живот. Усвояване и формиране 

на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране 

на творческите заложби и следване естествения темп на развитие на учениците. 

Учителите ще разполагат с богат набор от динамични образователни ресурси, за 

развиване на ключови социални и емоционални компетентности у учениците в унисон 

с предизвикателствата на XXI век. 
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Фокус на проекта са разнообразни практически занятия, чрез които учителите се 

запознават отблизо с учебните материали и експериментират свободно с тях, а 

впоследствие ги прилагат в практиката си.  

          Основни акценти в програмата са: решения, представящи различните емоции и 

тяхното физическо изразяване по забавен и занимателен начин, позволяващи да се 

работи върху емпатия, съпричастност, разрешаване на конфликти чрез игра; решения, 

насочени към развиване на езиковата култура и грамотността, обогатяване на речника, 

работа за граматически правилна реч; решения,  развиващи социални умения, целящи 

да задълбочат разбирането на подрастващите за света около тях и мястото им в него, за 

взаимоотношения и професии, включително базови икономически концепции. 

Знанията и уменията се изграждат чрез ролеви игри, конструиране, драматизации, 

работа в групи и споделяне на идеи. Очакваните резултати от въведената иновативна 

програма са развиване на компетенциите за учене и дигиталната грамотност на 

учениците за   постигане на по-високи учебни резултати,  надграждане на социални и 

граждански компетентности  и стимулиране на творческия потенциал на учениците за 

изграждане на знаещи, можещи, търсещи личности. 

 До този момент Проектът „ ИСКАМ ЗА ЗНАЯ, ДА МОГА, ДА БЪДА“ е подкрепен 

от Общественият съвет /Протокол №2/26.01.2021/ , от педагогическата колегия 

/Протокол от заседание на ПС №7/26.01.2021,/родителската общност в училище, 

Регионален Исторически музей – Ямбол, „Образователни технологии – ЮГ“ ЕООД. 

 

С уважение, 

Илиана Бицова  

Директор на ОУ „П.Р.Славейков“- Ямбол 


