


Второ средно училище 

„Никола Йонков Вапцаров“-гр.Монтана 

Иновативно училище с 

Решение №523 на МС  от 

22.07.2021г. 



Мисията на колектива на 

Второ СУ „Н.Й.Вапцаров“- гр. 

Монтана е да променим света около 

нас, следвайки най- важното за 

нашия патрон - Никола Вапцаров, и 

поставяйки си мотото: „Вярата, без 

която не можем“!  

Ние вярваме, че ,ако 

променим средата и начина на 

преподаване, ще успеем да 

стимулираме учениците към учене 

със самочувствие и увереност, за да 

ги подготвим за съвременния 

динамичен и технологичен свят. 

Нашите приоритети са да 

превърнем училището в територия 

на реализираните  възможности. 

Чрез въвеждането на 

иновации в  обучението ще 

провокираме вродените у всяко 

дете любознателност и желание за 

вписване в обществото.  







 Изградените бяха специализирани тематични кабинети 

с креативен съвременен графичен дизайн и комуникативни 

средства, създаваща подходяща атмосфера за усвояване на 

учебния материал. Те изграждат естествена комуникативна 

среда между преподавател, ученик и помощните материали, 

което спомога за по- лесно концентриране и внимание по 

време на преподаване и ориентиране в насоката си за 

професионално развитие на учениците. Създаването на 

такава учебна среда, дава възможност за развитие на 

интелектуалния и личностен потенциал на учениците, 

насърчава тяхната инициативност, творчеството и талант, 

повишава мотивацията на учителите за по-широко 

използване на иновативни подходи на преподаване, 

придобиване и разширяване на  компетенции за работа със 

съвременни технологии, използвани в образованието.   



 Изграден бе модерен кабинет по български език и литература, защото искрено 

вярваме, че учебната среда е сред най-големите  мотиватори за учене!  Въведохме иновации в 

преподаването по този предмет, за да да се повиши общата грамотност, социалните умения и 

отношения на учениците като се представят актуални за съвремието подходи и инструменти 

за учене, съобразени с интересите на учениците. 



 Изградихме модерен и иновативен кабинет по география и икономика, защото  

учебната среда е сред най-важните стимули за учене! Очакваме нашите ученици да се 

пренесат в света на тази наука, да   развият своята креативност, логично и 

аналитично мислене. В допълнение с различните виртуални ресурси и методи на 

преподаване, възпитаниците ни, ще са готови да отговорят на изискванията на 

съвременния модерен свят. 



 Кабинетът по история и цивилизация в съчетание с различен метод на преподаване и 

използване на електронни ресурси и приложение още една възможност за развитие на 

млади,креативни и мислещи личности. Историята е тази, която показва, че обществото се е 

развило благодарение на иновациите и промените, благодарение на надграждането. Именното 

това е и целта ни, учениците да се стимулират да учат и да не спират да се развиват. 





 Очакваме учениците  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. 

 В четири паралелки (по две в IV и V клас)   

ученици ще изучават  в рамките на три последователни 

години чрез иновативни методи учебните предмети - 

български език и литература, математика, човекът и 

обществото, история и цивилизация и география и 

икономика. Ще използват интерактивна и адаптивна 

обучителна система. 



Иновативни уроци 

 Интерактивен урок по история и  цивилизации, с иновативни елементи беше проведен с 

учениците от V "а" клас. Темата на урока беше „Културата на Древния изток“ и се проведе по метода 

„обърната класна стая“. За целта на учениците им бяха предоставени предварително материали 

(видеоклип, план на урока), с които те предварително се подготвят, а по време на часа участват в 

дискусии, отговарят на въпроси и изпълняваха задачи по темата. Онлайн ресурси, които се ползваха 

по време на часа са свързани с платформата Mozaweb, където има 3 D ресурси и с Google maps. Бяха 

представени и макети на египетските пирамиди,които учениците бяха изработили.       



 Иновативен урок по география и икономика на тема: "Планетата Земя- форма, размери, движение“ бе 

проведен с учениците от V “б” клас 

 Иновацията бе осъществена чрез интересна презентация с много богат  снимков и видео материал, 

който запозна учениците с представите на древните хора за формата на Земята. Учениците чрез интерактивния сайт 

solarsystemscope се запознаха и усвоиха знания за особеностите на Земята като планета от Слънчевата система. С 

интерактивни 4D карти и Vr (виртуална реалност)  очила учениците се запознаха с планетите от Слънчевата 

система; попълниха работните карти с имената на планетите от Слънчевата система,както и изчислиха ,че за 8,33 

мин. слънчевите лъчи от Слънцето достига до планетата Земя.  В  края на урока чрез играта Kahoot бяха проверени 

знания.  



 На 10.03.2022 г. във Второ СУ "Никола Й. Вапцаров" се проведе иновативен урок по човека 

и обществото, български език и литература и музика с учениците от IV „а“ клас. 

Учениците от IV а клас показаха наученото за природните области на България, труда на хората и 

красотите на родната природа. Работеха свободно с географската карта и с терминологията по ЧО. 

 Урокът бе и много емоционален. За всеки географски обект четвъртокласниците 

декламираха стихове. Сами бяха открили и разказваха интересни легенди за планините, равнините и 

за някои от най-красивите ни реки. 

Всичко това се случваше на фона на прекрасната музика от българските композитори Панчо 

Владигеров, Любомир Пипков, Петко Стайнов и неповторимата българска народна музика. 



 Интердисциплинарен урок по история, литература и музика бе проведен с учениците от 

V “б” клас на тема "Евреите- история, култура и традиции". Пред учениците бе представена, чрез 

иновативни методи и приложения, историята и културата на древните евреи. 

Гости на урока бяха г-н Иван Ликов - ст. експерт по БЕЛ, г-жа Елка Станева - директор на 

училището и учители, с цел  обмяна на практики. 

Нашите ученици показаха добри познания и в трите области. 



 Иновативен урок посветен на Първи март с учениците от  IV “б” клас. Изградени бяха между 

предметни връзки между български език и литература и човека и обществото.  

Съвместно с г- жа Цветелина Георгиева в урока като гост - учител се включи и г- жа Десислава 

Димитрова, уредник в Регионален исторически музей - Монтана. Тя показа на учениците различни 

мартеници, които се съхраняват в музея, разказа как са се изработвали в миналото мартениците и какви 

техники и материали са се използвали. Един от най - интересните факти, с които запозна учениците бе ,че 

през 2017 година по време на заседание на Междуправителствения комитет за опазване на нематериалното 

и културно наследство на ЮНЕСКО, проведено в Република Корея, "мартеница" получава 

мултинационална номинация и е вписана в Представителния списък на елементите на нематериалното 

културно наследство на човечеството. 

На финала "внучката на Баба Марта" поздрави гостите и подари на всички мартенички за здраве и късмет. 



 През периода 14-16.03.2022г. представители на Второ СУ “Н.Й.Вапцаров“ посетиха 

иновативното училище ОУ“Климент Охридски“ в гр.Попово с цел обмен на иновативни 

практики по НП „Иновации в действие“, Модул 1: „Мобилност за популяризиране и 

мултиплициране на добри иновации между иновативни училища, публични изяви и продукти, 

представящи обмена на иновации“. 



 За по- малко от година 

имахме различни иновативни 

уроци, които ще споделим в 

периода 31.05-03.06.2022г. ,когато 

ще обменим иновации по НП 

„Иновации в действие“, Модул 1: 

„Мобилност за популяризиране и 

мултиплициране на добри 

иновации между иновативни 

училища, публични изяви и 

продукти, представящи обмена на 

иновации“ 



Програма за обмен на иновативни практики 

за периода 31.05- 03.06.2022г. 

31.05.2022г. 

 11:00 - 12:00ч. –   Представяне на Второ СУ“Н.Й.Вапцаров“ – колектив, сграда, кабинети; 

 12:00 - 13:00 ч. –    Пауза за обяд; 

 13:00 – 14:30ч. -  Обмен на иновационни практики (мобилности) – споделяне на опит на 

място между училищата. Иновативен урок в 4.клас –„Пред картата на България“; 

 14:30 – Кафе пауза; 

 15:00- 16:00ч. - Обмен на иновационни практики (мобилности) – обсъждане на урок; 

01.06.2022г. 

 09:30 - 10:45ч. –   Обмен на иновационни практики (мобилности) – споделяне на опит на 

място между училищата.Иновативен урок в 5.клас – БЕЛ, история и музика на тема 

„Древните евреи“; 

10:45ч.– Кафе пауза; 

11:00 – 12:00ч. - Обмен на иновационни практики (мобилности) – обсъждане на урок; 

12:00 - 13:00 ч. –    Пауза за обяд; 

13:00 – 14:30ч. -  Обмен на иновационни практики (мобилности) – споделяне на опит на 

място между училищата. Иновативен урок в 5.клас ; 

14:30 – Кафе пауза; 

15:00- 16:00ч. - Обмен на иновационни практики (мобилности) – обсъждане на урок; 

 

 



   02.06.2022г. 

  

09:30 - 10:45 ч. –   Обмен на иновационни практики (мобилности) – споделяне на опит 

на място между училищата. Иновативен урок в 4. клас - „Мартеници“ ; 

 10:45ч. –  Кафе пауза; 

 11:00 – 12:00 ч. - Обмен на иновационни практики (мобилности) – обсъждане на урок; 

 12:00 - 13:00 ч. –    Пауза за обяд; 

 13:00 – 14:30 ч. -  Обмен на иновационни практики (мобилности) – споделяне на опит 

между училищата;       

 

 

03.06.2022г. 

 09:30 - 10:45ч.  –   Обмен на иновационни практики (мобилности) – споделяне на опит 

на място между училищата. Иновативен урок в 5.клас - БЕЛ, ИТ и музика -  „Грозното 

пате“; 

 10:45ч. –  Кафе пауза; 

 11:00 – 12:00ч. -  Обмен на иновационни практики (мобилности) – обсъждане на урок; 

 12:00 - 13:00ч.  –    Пауза за обяд; 

 13:00 – 14:30ч.  -  Обмен на иновационни практики (мобилности) – споделяне на опит 

между училищата. 

 

 


