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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ”ОТЕЦ ПАИСИЙ” – МАДАН

 Мисията на училището е поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен
процес чрез съвременни обучителни средства. Желаем да изградим самочувствие и увереност у
учениците и да ги подготвим за съвременния динамичен и технологичен свят.

 Визията е изграждане на модерно конкурентноспособно училище за развитието на
дигитални,социални и граждански компетентности чрез актуални стратегии и интерактивни методи и
средства на преподаване.
 Ще превърнем училището в желана територия,като мотивираме учениците да продължат обучението
си в него и привлечем нови. Иновацията ще формира нетрадиционно мислене , широк поглед и бързо
пренареждане и степенуване на проблемите,приоритетите и решенията.
 Нашият екип ще придобие престиж и уважение сред обществото, и училището ще се наложи като
иновативен обучителен център в общината.

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ”ОТЕЦ ПАИСИЙ” – МАДАН

ЦЕЛИТЕ НИ СА:

 Повишаване качеството на образователния процес в иновативните паралелки.
 Повишаване на интерактивността и активно участие на учениците по отделните учебни
дисциплини посредством иновативни педагогически методи.
 Повишаване на мотивацията и удовлетворение от ученето.
 Прилагане на изследователския подходи в обучението.
 Провокиране на креативност.
 Превръщане на учебния процес в творчески.
 Интензивно използване на електронни ресурси и иновативни методи на преподаване.
 Ръководителите ще придобият практически опит да работят с интерактивна, адаптивна
обучителна среда.

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ”ОТЕЦ ПАИСИЙ” – МАДАН
ПЛАНИРАМЕ ТРИ ИНОВАТИВНИ ПАРАЛЕЛКИ

Описание на иновацията
„Магазинче за професии“ – учениците от начален етап – IIa клас ще
се запознаят с широк кръг професии и със света на труда.
Ще формират умения за учене,за ефективно взаимодействие с
околните и за организиране на времето.Ще придобият личностни и
социални умения,свързани с първите мечти и проекти,насочени към
бъдещата реализация.Ще се изгради уважение към труда и
професиите и ще се осмисли връзката учене –умения-успех.
Чрез иновацията ще се насърчи естествената любознателност в
опознаването на различните професии.Гостуването на родителите в
училище и представянето на професиите им ще ги направи
съпричастни към училищния живот и ще окуражи успехите и
талантите на учениците. Иновацията ще се реализира в часовете за
Дейности по интереси.

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ”ОТЕЦ ПАИСИЙ” – МАДАН

Описание на иновацията
„Учим се от миналото – градим бъдещето си“ – учениците от Xa клас чрез изработване на
образователни маршрути по литература и история и цивилизации ще се разчупи традиционното
преподаване и образователната среда и ще се постигнат по-добри резултати в учебните часове.Ще се
стимулира интеракцията между ученици и преподаватели.Учениците ще стават по-независими и ще се
стремят към реални знания,а не просто към получаване на оценки.Специализираните и целенасочено
организираните ситуации и взаимодействия ще включат всички ученици в процеса на учене,ще ги
мотивират и ще надграждат силните им страни.Образователните екскурзии са актуални технологии за
учене в съвременното училище.Иновацията ще се интегрира като фрагмент от урока в часовете от раздел
А - по литература,история и цивилизации,музика и информационни технологии.

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ”ОТЕЦ ПАИСИЙ” – МАДАН

Описание на иновацията
„Винаги в сърцето“ - учениците от XIa клас ще се запознаят с миналото,традициите,фолклорното богатство
и бита на маданчаните.В процеса на иновацията ще придобият опит да бъдат полезни на своето родно
селище.Учениците ще се изградят като личности,които обичат родния си край,ще се засили чувството за
отговорност у тях и ще формират активна жизнена позиция.Участието в дейностите ще съдейства за
възпитаване на патриотични чувства и приемственост между поколенията,както и уважение към
националните ценности и запазване на местните традиции.Установяването на трайни връзки на учениците с
културните институции,местното население и обществените организации ще ги стимулира към участие в
общественополезни дейности.Иновацията ще се реализира в часа на класа.

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ”ОТЕЦ ПАИСИЙ” – МАДАН
РЕЗУЛТАТИ

Резултатите ще се измерят с интегрирани
уроци,ученически портфолио,анкети,
постери,изложби,колажи,проекти,макети,
дискусии,дебати,резултатите от НВО и ДЗИ,
Текущо, ще изградим собствена работеща
училищна система за самооценка на
иновативната ни дейност. Тя ще включва
регулярно проучване на мнението на
участниците (учители, родители, ученици),
провеждане на публични прояви,открити
уроци и отчитане на резултатите, Обмяна на
опит с колеги от други училища.

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ”ОТЕЦ ПАИСИЙ” – МАДАН

Предимствата на внедряване на иновациите са:








учениците са в центъра на процеса на обучение като активни
участници и откриватели на нов опит, а учителите – са
медиатори и наставници;
повишава се качеството на образователния процес и
мотивацията за учене;
задълбочават знанията си по конкретни теми;
разгръщат личностния си потенциал,като се включват в
разнообразни дейности и занимания;



работят индивидуално и в екип;



носят отговорност за изпълнението на поставената задача;



решават проблеми и преодоляват конфликти.

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ”ОТЕЦ ПАИСИЙ” – МАДАН

В двете години в проекта ще участват три иновативни паралелки.
 Включени са ученици от II клас, които продължават своето
обучение и в III клас.

 Включени са ученици от X клас, които продължават своето
обучение и в XI клас.
 Включени са ученици от XI клас, които продължават своето
обучение и в XII клас.

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ”ОТЕЦ ПАИСИЙ” – МАДАН

Очакваме в края на проекта в иновацията да са участвали 72 ученици.

Педагогически специалисти,които пряко ще участват в дейностите по проекта

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Бойка Котелска
Соня Кънева
Мирела Кукова
Лариса Маринова
Магдалена Арнаудова
Елена Бекярова
Нихад Адемов

