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Партньорски училища



От създаването си през 1912 година до

днес училището е подготвило над 10000

възпитаници. В класните му стаи са учили

известни дейци на науката, поети и

писатели, артисти и музикални дейци,

художници и архитекти, общественици.

Днес традицията на своите достойни

предшественици продължават учениците

на Профилирана гимназия ”Христо Ботев”.

Добрата материална база на училището и

отговорността и ентусиазмът на

квалифицирания преподавателски състав

подготвят ученици, които защитават

авторитета на Гимназията.

Профилирана гимназия „Христо Ботев“ е

включена в списъка на иновативните

училища от 2020 година.



СУ "Свети свети Кирил и Методий" -

гр. Асеновград е модерно училище,

което осигурява образователна

среда за качествено и достъпно

образование чрез съчетаване на

националните традиции и

европейските измерения, което

развива индивидуалните

способности на всеки ученик,

насърчава и подкрепя всяка отделна

личност в нейния стремеж към

творческо и личностно развитие.

Училището е включено в списъка на

иновативните училища от 2018

година.



Мисията на училището е да предава 

знания и умения,  но също така и да 

подкрепя младите гора по пътя им към 

личностна и професионална реализация.

Екипът на училището съзнава, че 

постиженията зависят от мотивацията. 

Основната цел на училището е да осигури 

качествено обучение, което да позволи на 

всеки ученик да намери своя път в 

живота и да изгради своя успех.



За „Софтуерни и хардуерни науки“ иновативното обучение се извършва в часовете за профилирана подготовка по

Информатика и ще продължи 3 години /8, 9 и 10 клас/. В 8 клас учениците ще се обучават в Блоково

програмиране, в 9 клас – Обектно-ориентирано програмиране и в 10 клас – Web програмиране.



За профил „Природни науки“ иновативното обучение в 8 клас е свързано с евристични методи при преподаването

на Химия и околната среда, а в 9 и 10 клас – интегрирано обучение по Химия и опазване на околната среда и

Биология и здравно образование. Иновативното обучение се осъществява в часовете за разширена подготовка.



1. Използване на 
нови методи на преподаване

2.
Създаване на ПУО – професионални 
учебни общности

3. Интегрирани уроци

4. Проектно-базирано обучение (ПБО)

5. Обърната класна стая

6.
Работа с електронни платформи, 
електронни инструменти за създаване 
на готови крайни продукти

Акценти в иновацията:



Иновативното обучение по Английски език е свързано 
с  реализиране на проекти по три глобални теми: 

1. Ние
Аз 

Моето Семейство
Ние тийнейджърите

2. България
 Културно наследство

 Природни забележителности
 История и традиции; Велики българи

3. Светът
 Световно кино и литература
 Туристически дестинации

 Световни личности, на които се възхищавам



Иновативното обучение по История и цивилизации РП е 
реализирано под формата на интегрирани дейности и 
уроци: „Из потайностите на Древна Елада“, „Музей на 

открито“, „Escape room challenge – Древен Египет и 
Месопотамия“, „Олимпийски игри“, „Религия и култура в 

древността“. В часовете по РП работим с онлайн 
платформи, както и множество проектни задачи и 

дейности. 



„Искаме, можем, успяваме“

• Училището ни е място за щастливи, мотивирани деца и ученици с високо креативно 
мислене и знания.

• Преподаване с иновативни методи и стандарти.
• Класни стаи с високо технологично оборудване, занимания по интереси, библиотека.
• Участваме и печелим  различни олимпиади, състезания, конкурси.
• Участваме в национални и международни проекти – „Еrasmus+“, „eTwenning“, 

„Библиотеките като образователна среда“, „Образование за утрешния ден“, „Училище 
посланик на ЕП“, „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищният 
живот“ и др.



ОТКРИВАНЕ НА СТЕМ ЦЕНТЪР „ДИГИТАЛНИ СЪЗДАТЕЛИ“, ИЗГРАДЕН ПО 
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА“



ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНОВАТИВНИ ЧАСОВЕ ПО ИНФОРМАТИКА И 
ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА



СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ ПРИЯТЕЛСТВА



ПОСЕЩЕНИЕ НА КУЛТУРНИ И ИСТОРИЧЕСКИ ОБЕКТИ




