
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ

ІІІ ОУ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“- ВАРНА



III ОУ „Ангел Кънчев“- Варна е иновативно училище в областта на екологията от 
2021година. Преподавателите, работещи в тази област са си поставили амбициозната 
задача да променят нагласите на своите ученици и на техните семейства в насока за 
намаляване на използването на пластмасови изделия и опазване на околната среда.

На 11.04.2022г. посрещнахме
учителите от партниращите

училища:
• ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ обл. 

Велико Търново, с. Овча могила; 
• ОУ „Елин Пелин“ обл. Пловдив, гр. 

Пловдив; 
• ОбУ „Св. Паисий Хилендарски“ 

обл. Благоевград, с. Долно
Осеново;



ДЕН ПЪРВИ
Наблюдение на

занятие на
иновативна
паралелка с 

изучаване на ФУЧ 
„Дигит@лните дец@ 

в помощ на
природата“ на тема 
„Организиране на 

пикник без отпадъци-
възможното събитие“



Обсъждане на бюджет чрез прилагане на знанията по ТП и 
КМИТ в реална ситуация- организиране на събитие – пикник.



Учениците разказаха
какво са научили и 
показаха своите
постери.

Приготвиха сандвичи за
пикника си без да
използват пластмасови
изделия и да оставят
неразградими отпадъци.



ДЕН ВТОРИ
наблюдение на интегриран урок по природни науки и 

информационни технологии



Какво можем заедно
или сговорна дружина… 
решава екологичен
проблем.

На 12.04.2022г. ученици от 5 клас
участваха в лабораторно занятие
за почистване на нефтен разлив в
затворено море.



Споделиха какво са виждали край морето

• При направена разходка  в 
района на Морска гара се 

наблюдава замърсяването 
на водата

• Гостите бяха запознати с 
мониторинга на 

замърсяването на плажа



Проучиха интересни, малко
известни, но щадящи природата
методи като използване на
човешка коса, ензими,които
разграждат липиди, дървесни
стърготини и гъба от боров нитрид.
Научиха, че събирането на разливи
е важна и необходима дейност, но
не и невъзможна.

Работиха заедно, изказваха хипотези, 
обсъждаха методи, стигнаха до 
решение заедно.



ДЕН ТРЕТИ-
13.04.2022г.

Срещата между
партниращите

училища
завърши с 

посещение на
Института по
океанология

„Фритьор
Нансен“ към
Българската
академия на

науките



Среща в град Пловдив
В периода 27-29 Април 2022г. иновативно ОУ „Елин

Пелин “– гр. Пловдив беше домакин по НП “Иновации
в действие” Модул 1 “Мобилност за популяризиране

и мултиплициране на добри иновации между
училищата”.



Посещение на уроци
Пловдив 27.04- 29.04.2022г.

Наблюдение на бинарен урок по ЧП и ФВС с 5б клас
на тема „Дишане и здраве“ където бяха показани
упражнения и дихателни техники, обсъди се избора
на подходящ спорт, който спомага за укрепването на
организма и благоприятства правилното развитие
на учениците и се обърна внимание и на вредните
вещества, които причиняват болести на дихателните
органи.



Наблюдение на иновативен урок по музика
на тема „Видове оркестри“. 



Наблюдение на 
иновативен урок

по История и 
цивилизация на

тема
„Като рицарите“



Иновативен урок по математика в 6в 
клас на тема „Математика и здраве“ 



Наблюдение на бинарен урок по история и цивилизация и 
изобразително изкуство в 6б клас на тема „ Светът на
катедралите“ – по време на урока учениците изработваха
витраж, беше дадена и възможност на гостите да се включат
в изработката. 



Наблюдение на иновативен урок по Български език и литература в 6б клас на тема „Що е 
то иновативен учител и има ли той почва у нас? Говори Бранислав Нушич“



Иновативен урок по БЕЛ в 6а
клас на тема „Серафим-„малкият
голям“ човек“ – един от
учениците беше в ролята на
Серафим, останалите бяха
разделени на работни групи от
по трима и четирима. Единият
отбор направи портретна
характеристика на героя, вторият
– речева характеристика, а
третият – характеристика чрез
действията на героя. Учениците
представиха чрез табла с цитати
образа на Серафим и ученикът,
който е в ролята на Серафим
обобщи качествата на героя.



Интегриран урок по английски
език и география и икономика с 6б
клас на тема „Карибски пирати“



Бинарен урок по ФВС,БЕЛ и География и 
икономика „Съкровището на Елена“, 
който се проведе с учениците от 7а и 7б 
клас на Младежки хълм. 



Програмата в град Пловдив завърши със заключителна
среща за споделяне на преживяното. 

По време и на двете срещи – в град Варна и град Пловдив
учителите от четирите училища обмениха полезен опит в 

сферата на иновациите


