
 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БАНСКО 

ул. „Тодор Александров“ № 13; тел.:  0889758446 

e-mail: sou_bansko@abv.bg; subansko.com 

   

 

 СЪДЪРЖАТЕЛЕН ОТЧЕТ „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“  

За първа година СУ „Неофит Рилски“ гр.Банско участва в НП „Иновация в 

действие“. Работим по  2 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри 

иновации на училища, които не са в Списъка на иновативните училища, но са включени в НП , 

като изпълняваме  политиката на Министерството на образованието и науката свързана 

със създаване на условия и подкрепа за развиване култура за създаване и прилагане на 

иновации във всички сфери на училищния живот във всички училища, вкл. и 

създаването на професионални общности в училищата и между училищата. 

В заложения календар на дейностите през месец март 2021 трябваше да 

осъществим една мобилност в рамките на програмата от 31.03.21 – 3.04.21 год, на 

ученици и учители от Средно училище „Неофит Рилски“ гр. Банско за обмяна на 

иновативни идеи и практики. Не можахме да осъществим мобилността, поради 

влошената епидемиологична обстановка с COVID-19.  

В края на месец юни 2021, 122. ИОУ „Николай Лилиев“  бе домакин на среща 

между трите училища сключили договор – Средно училище “Неофит Рилски“, гр. 

Банско и  Първо основно училище “Св.св. Кирил и Методии”. На срещата бяха  

демонстрирани нови методи на обучение и раздели от математиката, които подпомагат 

креативността в обучението по природоматематически дисциплини. Наблюдавахме 

открити уроци и ателиета, интегриран урок от учебния материал с роботи “Photon” и 

възможностите на Microsoft Team за преподаване на класна стая 1:1. Беше направена 

демонстрация за интегриране на виртуална реалност в учебния процес по география, 

физика и астрономия и биология и здравно образование под формата на открита 

практика с колегите от двете училища.  

Относно повишаване дигиталната компетентност на учители и ученици в 

образователния процес бе споделен опит с роботизирани елементи в учебния план и 

съдържание чрез учителско ателие на тема “Кодиране с компютър“. В това ателие ние 

се научихме как да кодираме с електронна платка /микроконтролер/ - Micro:bit и 

възможностите за използването му в учебния процес. 

Демонстрирано ни бе как може да  се интегрират математично и алгоритмичното 

мислене в различни учебни предмети – съставяне на задачи с използването на 

математическа лингвистика и игрови метод в обучението по математика и природни 

науки;  как може да се кодира в урок по английски език. 

Представеният опит бе свързан с прилагане на компетентности и 

интердисциплинарен подход, интегриране на информационно-комуникационните 

технологии, програмиране и роботика с цел повишаване на мотивацията за учене, 
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надграждане на дигиталните,  умения, насърчаване на творческото мислене и стремежа 

за изява, съвместното и екипно преподаване, класна стая 1:1 и др.   

На кръглата маса на тема: Дигиталният свят и роботиката“,  презентирахме 

специфичното за нашето училище дейност. Представихме сцени и добри практики от 

училищния ни живот. Колегите дискутираха важни въпроси свързани с роботиката 

програмирането и дигиталната култура и квалификация.  

Това бе едно чудесно място за показване и организация на професионален обмен 

на идеи и практики. Този проект ни даде възможност за създаване и поддържане на 

приятелски и добри квалификационни умения между учители, ученици и ръководства 

на партьорските училища.  

Популязирахме проекта на следния уеб адрес: 

https://www.subansko.com/  
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САМООЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОГРАМАТА 

 

НП "Иновации в действие" бе изпълнена в съотвествие с правилата за изпълнение на 

проекта: 

- Организирана и осъществена 1 мобилност в гр. София  - 122 . ИОУ „Николай Лилиев“   

- В срещата участвахме  5 учители и  3- ма ученици. 

- Всички поставени цели са изпълнени в срок до края на проекта. 

- Отлично популязиране и презентиране на иновативните практики в училищата 
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