
 ПЛАН-ПРОГРАМА 

ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИНОВАЦИЯТА  

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

 

 

1. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНОВАЦИЯТА 

В новацията се предвижда  провеждане на иновативна седмица през месец март за 

всяка учебна година, по време на която участниците  ще представят вижданията си по 

съответната тема. Темите са „Адаптация“, „Агресия и тормоз“, „Зависимости“ и 

„Социализация“. Седмицата ще се предхожда от старателна подготовка, която включва 

проучване на проблема и разработване на материали за представянето й. Участниците 

сами ще преценят по какъв начин да презентират и поднесат темата – например чрез 

презентации, постери, табла, видео клипове, театрални постановки, организиране на 

кръгли маси, дискусии, анкети, видео-репортажи и др. 

Осъществените дейности ще формират у учениците задълбочени познания по 

съответната тема за годината, умения за търсене, извличане и представяне на информация, 

за работа в екип, ще формират качества като толерантност, креативност и критично 

мислене. Очакван резултат от прилагането на иновацията в училището е придобиване на 

компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и 

активен граждански живот, за да могат всички млади хора да се чувстват интегрирани в 

съвременното общество. 

Учителите ще обогатят професионалния си опит и компетенциите си за работа с 

нетрадиционни методи на преподаване, с ученици и родители чрез участието си в 

различните дейности. Предвидените предварителни срещи за запознаване с тематиката за 

всяка година ще помогнат учителите да навлязат в конкретната тема и ще повишат 

информираността им. Това от своя страна ще подпомогне успешното реализиране на 

заложените цели в настоящата иновация. При реализацията на проекта ще бъдат 

привлечени родители, експерти и представители на различни организации и институции, 

което ще задълбочи връзката учител- ученик – родител, ще се засилят контактите на 

училището с местната общност. 

 

 



В иновацията ще бъдат включени 15 учители по общообразователна и професионална 

подготовка с доказани професионални компетентности и умения. Основни участници ще 

бъдат 6 човека -класните и зам.-класните ръководители на осмите класове. Те ще работят 

съвместно с педагогическия съветник, училищния психолог и членовете на екипа, които 

ще бъдат определяни за всяка година според темата. Ще бъдат привлечени и външни 

специалисти (ДПС, отдел Закрила на детето, ОбСНВ, ПИЦ – Кърджали и др.), родители, 

успешни бивши възпитаници на гимназията, изявени професионалисти от различни сфери. 

Целта е чрез споделения от „възрастните“ опит младите хора да бъдат подкрепени в 

тяхната професионална ориентация, социализацията им в реалния живот и адаптирането 

им към "външния" (извън училище) живот. 

2. ПЛАН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИНОВАЦИЯТА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г. 

№ ДЕЙНОСТИ СРОК 

1 Изработване на План за осъществяване на 

иновацията 

15.09.2022 г. 

2 Сформиране на екип 30.09.2022 г. 

3 Оформяне на групи от ученици и педагогически 

специалисти 

Месец октомври 2022 г. 

4 Запозване на участниците с темата „Агресия и 

тормоз“ и предстоящите дейности 

Месец ноември 2022 г. 

5 Избор на комисия за оценка на представянето Месец януари 2023 г. 

6 Привличане на родители и представители на 

различни организации и институции 

Месец октомври – 

февруари 2022/2023 г. 

7 Подготовка, проучване на проблема и 

разработване на материали за представянето на 

темата 

Месец февруари 2023 г. 

8  Изготвяне на график на представянето Месец март 2023 г.  

9 Обезпечаване с материално-технически ресурси Месец март 2023 г. 

10  Определяне на коригиращи мерки в случай на 

неочаквани промени 

Месец март 2023 г. 

11 Провеждане на иновативна седмица Месец март 2023 г. 

12 Отчет, анализ и оценка на проведената дейност Месец април – май 2023 г. 

13 Разпространение на резултатите от иновацията Месец май-юни 2023 г. 

 

 

Планът е гласуван и приет на Педагогически съвет с Протокол № 11 от 08.09.2022 г. 

 


