
 

 

РЕЗЮМЕ НА ИНОВАЦИЯТА 

за „Дигиталните деца в помощ на природата“, 

населено място Варна ………..…………………, 

община Варна……….……………………………, 

 код по НЕИСПУО 403536….……………………, 

ОБЛАСТ ВАРНА 

Начало на предложената иновация  м. Септември 2021 година 

Край на дейностите на предложената иновация м. Септември 2023година 

1. Мотиви за предложената иновация, свързани с обективни данни и анализи на 

състоянието и елементите на училищния живот - Преодоляване на фрагментарно и 

несистематизирано усвояване на екологичните знания в начален етап, чрез 

информираност за екологичните проблеми в световно и местно ниво.  

2. Цел на иновацията -  Активиране на критичното мислене, вариативност, тълкуване и 

представяне на факти чрез решаване на реални екологични проблеми. 

3. Кратко описание на иновативния процес и иновацията за определения в проекта 

период – Трета поредна година ІІІ ОУ „Ангел Кънчев“ е иновативно училище. През 

изминалата и настоящата учебна година ориентацията е към иновация с екологична 

насоченост. Цели се формиране на екологична култура и съзнание, готовност за опазване 

на околната среда, подобряване на образователните резултати, активиране на 

критичното мислене, вариативност, тълкуване и представяне на факти чрез решаване на 

реални екологични проблеми, овладяване на основни знания и умения за веществата, 

организмите, природните процеси, стимулиране на стремеж за опазване на околната 

среда и собственото здраве. Залага се и на квалификация на учителите, за да отговорят 

на предизвикателствата на променящия се свят. Заложено е използване на интерактивна 

и адаптивна обучителна система, проектен подход и обучение чрез наблюдение и 

създаване. 

тел.: 052/303-638; 303-639           
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4. План за изпълнението за учебната 2022/2023 г. -Екологичните норми, идеи и мотиви 

за действие, които се установяват в училищна възраст, са основата, на базата на която 

чрез обучение с иновации ще изграждаме по-нататъшно усъвършенстване на 

екологичното поведение на учениците през последващите им възрастово развитие и 

трудова дейност. Установихме през изминалата година, че реализирането на 

екологичното възпитание и образование в училищна възраст най-добре може да бъде 

осъществено чрез иновации. В този смисъл вместо стандартната класно- урочна 

организационна форма на обучение прилагаме иновативни форми на обучение като 

работа с дигитални библиотеки, STEM и STEАM уроци, наблюдения в естествена среда 

и дигитална среда, експерименти, опити и практическата работа на открито. Залагаме на 

участие в инициативите на училището "Земята е наш общ дом" -за почистване на двора 

на училището , „Обичам природата, искам да помогна“ - за залесяване и облагородяване 

на парковото пространство в училищния двор, „Аз съм отговорен гражданин на Земята“ 

- за полагане на грижи за растителните видове в района, в който се намира училището и 

живеят повечето ученици, „Стара хартия за нова книга“ - за стимулиране използването 

на рециклирана хартия  

5. Възможност за разширяване на обхвата на иновативния процес – Мониторингово 

проучване за наличието на зелени площи, паркове, подходящо озеленяване, проучване 

на социалното и икономическото въздействие на обезлесяването. 

7. Възможност за мултиплициране на училищния опит и добрите практики – 

Популяризиране на дейностите в Интернет за привличане на съмишленици към идеята 

за отговорно отношение, привличане на родителската общност, като съмишленик и 

партньор. 

8. Информация за учениците, включени в иновативния процес – Включени са 

ученици от VI „а“ и „б“ паралелки. 

9. Информация за квалификацията на учителите, включени в иновативния процес. 

Методически обединения, за обмяна на опит, обсъждане на въпроси и казуси, обучения. 

12. Информация за научни данни и доказателства, свързани с ефективната 

приложимост на предложените иновации - Обновяване на растителните видове в 

района, организиране на информационни кампании, публикуване на информационни 

материали. 



13. Описание на целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и 

емоционалното развитие на учениците - Формиране на екологична култура и съзнание 

и отговорност, готовност за опазване на околната среда. 

14. Длъжностно лице от училището, за контакт: Марионела Николова Дуцолова – 

директор, тел. 0886253464 
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