
За втора поредна година ОбУ“Св.Св.Кирил и Методий“ 

с.Блъсково участва в НП“Иновации в действие“ 

 

ОбУ“Св.Св.Кирил и Методий“ е иновативно и развиващо се в 

посока на новите технологии училище, което предоставя 

възможност на своите възпитаници да учат посредством 

съвременните технологии. 

От 2017г . училището е със статут на Иновативно, като иновациите 

са насочени най – вече към повишаване на дигиталните 

компетентности на учениците и промяна на учебната среда. 

Екипът ни се стреми да постави учениците в активна позиция, 

като те не само използват готови ресурси , но и създават свои 

собствени, използвайки обособените компютърни кабинети, 

виртуална класна стая, иновативен дигитален кабинет по 

природни науки, интерактивни дъски и плазми във всяка от 

класните стаи, 3D принтер , 3D очила и др. 

За втора поредна година ОбУ“Св.Св.Кирил и Методий“ 

с.Блъсково участва в НП“Иновации в действие“. Програмата дава 

възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики 

чрез посещение на място на учители и ученици в избрано от Вас 

училище – партньор от цялата страна. 

На 8.07 ОбУ“Св.Св.Кирил и Методий“ с.Блъсково бе домакин на 

обменна визита, чиито гости бяха учители и ученици от Средно 

училище "Димитър Маринов" обл. Монтана,  гр. Лом и 

Обединено училище "Св.Паисий Хилендарски" обл. Благоевград, 

с. Долно Осеново.  

Програмата включваше няколко работилници - уъркшоп 

програмиране на Bee-Bot (Демонстрация С.Иванова и ученици от 

2 клас), уъркшоп: „Добавена реалност в обучението“ 

(Демонстрация М.Мустафов и ученици 7-9 клас), уъркшоп: 



„Виртуална реалност в обучението“ (Демонстрация Д,Димитрова 

и ученици 7-9 клас), уъркшоп: „Стоп моушън анимация“ 

(Демонстрация И.Вълева и ученици 7-9 клас). 

Училищна викторина „За тортата на Директора“ : иновативни 

модели и приложения в преподаването. 

Разходка до килийното училище и презентация на тема: 

„Развитието на обучението от 1856 до днес“. Споделяне на добри 

педагогически практики с използване на интерактивни 

образователни технологии. 

На 7.06.2021г. се проведе мобилността в СУ "Димитър Маринов" 

град Лом по НП "Иновации в действие". Учениците наблюдаваха 

урок по Дигитална креативност , урок по Английски език , урок по 

История и цивилизации и урок с „Ардуино“ . Разходиха се в 

Дунавския парк и преминаване по „Пътека на здравето“. 

Благодарим на СУ "Димитър Маринов" за сърдечното посрещане, 

споделения опит и иновативни практики. 


