
Обучението в 

в ПГЗ „Климент Тимирязев“  

гр. Завет 

Специалности, които се изучават: 
 професия „Агроеколог“, специалност 
„Агроекология“, с придобиване на III степен 
на професионална квалификация 
 професия „Икономист“, специалност 
„Земеделско стопанство“, с придобиване на 
III степен на професионална квалификация 
 професия „Техник-растениевъд“, 
специалност „Трайни насаждения“,  с 
придобиване на III степен на професионална 
квалификация. Професията е от списъка на 
защитените специалности. 
 професия „Техник-механизатор“, 
специалност „Горско стопанство“, също с 
придобиване на III степен на професионална 
квалификация. Професията е от списъка на 
защитените специалности за учебната година. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Национална програма 

„Иновации в действие“ 
 

21 – 24 март 

2022 година 

 

  



Иновативно обучение 

в ПГ „Христо Ботев“ гр. Попово 

 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. 

Иновативно обучение  

в ПГ „Св. Климент Охридски“  

гр. Елхово 

Учениците ще изучават дисциплината 
“Програмиране на мобилни приложения”  в 
рамките на 3 последователни години, като 
всяка следваща година надгражда знанията 
им. Ще използват интерактивна и адаптивна 
обучителна система, проектен подход и 
"обучение чрез правене". 

Очакваме да подобрят своето 
логическо, креативно мислене, и 
самочувствие. И като резултат – да се повиши 
успехът на участниците, и интересът им към 
училищния живот и учебен процес. 

Използваме съвременна, интерактивна 
платформа за обучение по програмиране. Тя 
адаптира нивото на сложност на учебния 
материал, спрямо личните умения и 
възможности на всеки обучаем. Тази 
иновативна система позволява на всеки 
ученик да усвои материала. 

 

 

Обучението в 

в ОбУ „Братя Миладинови“  

с. Конарско 

Днес в училището се обучават ученици 
от I –ви до X-ти клас. 

В динамично променящия се 
съвременен свят нашето училище се развива 
с темповете на времето и намира най-новите 
методи, за да събуди желанието на всеки 
ученик да търси и открива ценностите в 
знанията и уменията да ги прилага на 
практика за съграждането на едно по-добро и 
щастливо бъдеще.      

 
Добри практики: клубове по интереси 

"Роботика", "Здравословно хранене", "Спорт 
за всички" "Графичен дизайн". Друга добра 
практика е дежурни ученици на всеки 
коридор по време на междучасието със 
тениски, шапки и баджове, които се грижат за 
реда и дисциплината заедно с учителите. 
Активно участие в кампания "Капачки за 
бъдеще". Приоритет са инициативите за 
опазване на гората и природата, разделно 
събиране и преработване на материали "От 
нищо - нещо". 


