Проект „Иновации в действие“
7-9.11.2019 г. – гостуване на СУ „Пейо Яворов“ в СУ „Иван Вазов“, гр. Плевен
14-16.11.2019 г. – гостуване на СУ „Иван Вазов“, гр. Плевен
и СУ „Иван Вазов“, гр. Бургас на СУ „Пейо Яворов“
Първата половина на месец ноември в училище „Яворов” мина под влиянието на поредица
от дейности, свързани с реализирането на водещата цел: осъществяване на цялостно иновативно
образование за нашите възпитаници.
Ученици от иновативната паралелка – VII„б“клас, заедно с утвърдени преподаватели –
пионери в прилагането на иновативни практики – гостуваха на СУ „Иван Вазов”, гр. Плевен. В три
последователни дни те се запознаха с базата, урочната дейност и желаните перспективи в
развитието на плевенското училище. Бяха представени два открити урока по математика, в които
нашите ученици се включиха активно. Осъществи се среща с редколегията на училищния вестник
„В@з Буки Веди“, който е с почти 10-годишна история и много национални награди. Създадоха се
контакти, обмениха се добри практики, изградиха се приятелства.

Седмица по-късно училище „П. Яворов” стана домакин на нова среща, приемайки на своя
територия гости – директори, учители и ученици от Бургас и Плевен отново със същата цел –
разширяване на впечатленията от работата на водещи просветни институции в страната,
наблюдения и обмяна на опит при реализирането на иновативните елементи в обучението на
различни нива.
В атмосфера на сърдечност, откритост и добронамереност въведохме колеги и нови
приятели в света на нашето училище, като илюстрирахме на практика постиженията си и
споделихме мечтите си, проникнати от посланията на великолепния Яворов стих „Аз не живея: аз
горя”. Проведени бяха три открити урока: по информационни технологии, човек и природа и
математика, където се демонстрираха водещи иновативните практики, прилагани в нашето
училище, а именно: работа с инструментите за мислене на Едуард де Боно, приложение на
методите на обърнатата класна стая и мозъчната атака, екипна работа и пространствено
интегриране. Под ръководството на преподавателите Даниела Ковачева, Станислава Белчева и

Цвета Цанкова учениците от VI„а“, VII„а“и VII„б“класове зеедно разкриваха магията на това да се учиш
и забавляваш едновременно, да изграждаш себе си, като разширяваш хоризонтите на познанието,
преодоляваш предизвикателства и трупаш умения в процеса на своето развитие.

Отличното представяне на яворовци, както и преживените вълнуващи срещи бяха
осъществени по програмата на проекта „Иновации в действие”, който си е поставил амбициозната
задача да направи така, че различните училища от цяла България да се опознаят, да обменят опит
и да открият нови начини на преподаване, съобразени с потребностите на 21. век и формирането
на ключови компетентности в рамките на Европейския съюз.

