
Национална програма „Иновации в действие“ 

21.03.2022 година – 24.03.2022 година 



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. 



Създадена през учебната 1920/1921 

година, Профилирана гимназия „Свети 

Климент Охридски“ – гр. Елхово, е 

единственото средно общообразователно 

училище с утвърдени традиции, което се 

ползва с изключително голям авторитет и 

осигурява необходимия интелектуален 

потенциал на община Елхово. 

„Нашата Гимназия!” – така я наричат 

учители и ученици, които създават 

историята й. 



Училището ни има дълга и славна 

история. Пъровто училище е било създадено 

през 1925 година в централната част на селото 

и било начално училище. След построяване на 

сегашната сграда през 1926 година, било 

преместено. В днешни дни учището ни 

разполага с още 3 приобщени сгради. 

Построеното  училище носи името на двамата 

братя Димитър и Константин Миладинови. 

Съвременната история на училището се гради, както на традициите, така и на стремежа за 

непрекъснато модернизиране на учебно-възпитателния процес в търсене на възможности за 

разнообразие с извънкласни дейности. 



Професионална гимназия  по  земеделие 

„Климент Тимирязев“се намира в китното 

лудогорско градче Завет, област Разград, 

където населението се занимава предимно 

със земеделие и животновъдство.  

Създадена  през   1958 г.  като  учебно  

заведение  със  статут  на  техникум,  

подготвящ  кадри  по  специалностите - 

животновъдство  и  растениевъдство.   

Предлага качествено и достъпно образование, съчетано с приятелска атмосфера и добра материална 

база.  Екипът на училището зачита уникалността на всяко дете и се съобразява с неговите 

индивидуални таланти и потребности,  допринася за развитието на професионалното образование в 

нашия град. Знанията и професионалните умения, които учениците придобиват, им гарантират 

успешен старт в живота. 



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. 



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. 

Включихме иновативна дисциплина „Програмиране 
на мобилни приложения ”, за да подготвим по-добре 
нашите ученици за съвременния IT свят, така ще 
провокираме вродената им любознателност, и спомогнем 
за развитието на качества като креативност, логично и 
аналитично мислене. Към момента за учениците в тази 
възраст най-важна е комуникацията им чрез телефоните. 
Тези придобити умения за учене са полезни за всички 
училищни дисциплини. 



Днес в нашето училище 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" 
  



   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. 



Урок по Информатика – 9 клас 
Visual Basic – движение на обекти 



Интегриран урок по Химия и ООС и Биология и ЗО – 9 клас 
Доказване на белтъци, въглехидрати и липиди в хранителни продукти 



СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ ПРИЯТЕЛСТВА 
 



ПОСЕЩЕНИЕ НА КУЛТУРНИ И ИСТОРИЧЕСКИ ОБЕКТИ 
 



ЗАКРИВАНЕ НА СРЕЩАТА 
 




