
КАК 
УЧАСТВАМЕ 
В НЕЯ?

ОУ „Пейо К. Яворов“ 

гр. Бургас

НАЦИОНАЛНА 
ПРОГРАМА

„ИНОВАЦИИ В 
ДЕЙСТВИЕ“



Какво
представлява
Националната

програма

„Иновации
в действие“?

Всяка групасе състои от 

4  училища:

2  иновативни
и  2  неиновативни

ПРОГРАМА, която дава възможност за 
мобилност, за посещение на място, за 
демонстрации и за наблюдение на 
иновациите в избрано от нас училище-
партньор. 

В избраните от нас дни може да 
споделим и да преживеем промяна, 
която да бъде решаваща за нашата
работа, за нашето училище и за нашия
живот.
Целта е да бъде споделен добрият опит 
между училищата.



ПОСЕЩЕНИЕ В ГРАД ЧИРПАН

В периода 13-14 май

Екип от ОУ „Пейо К. Яворов“ гр. Бургас

посети ИНОВАТИВНО 

НУ «Св. Климент Охридски» гр. Чирпан

по програмата

„Иновации в действие“  



ЕКИП



ЦЕЛ: 

ОБМЕН НА 
ДОБРИ ИДЕИ



НУ «Св. Климент Охридски» гр. Чирпан

Внедрена иновация

„МЕТОД НА РАБОТА ПО СТАНЦИИ“

ИНОВАТИВЕН УРОК
ЗА III КЛАС



ЕКО класна стая в двора на училището















Какво 
научихме???



Внедрена 
иновация

„МЕТОД НА 
РАБОТА ПО 
СТАНЦИИ“

1. Измерване на 
напредъка за 
умения за учене



2. Развитие на 
критическото 
мислене



3. Развитие на 
комуникационни 
умения



4. Умения за 
работа в екип





Основно училище

«Пейо К. Яворов»

гр. Бургас

Училище с традиции



Най-добрият начин да 
развиваш себе си е 

като развиваш
другите около теб.

„Първото нещо, с което трябва да 
започне възпитанието, 

е изкуството.

То ще даде подтик за всички 
красиви мисли и красиви желания. 

Съвременните хора трябва да 
прилагат изкуствoтo,

като възпитателно средство…...”



Като за 
начало…

Един по-нестандартен начин за доближаване до 
света на децата може да е въвличането им в света 
на различните изкуства. 

Изборът на правилни художествени занимания 
стимулира проявите на различните таланти у 
детето. 

Те трябва да бъдат провокирани да се изразяват 
самостоятелно, а не да им се натрапват готови 
модели и образци, които децата сляпо да следват.  

Трябва да е ясно, че изкуството е спонтанно и не 
подлежи на предварително планиране. 

Именно това е и основната цел на заниманията -
Децата да се научат да мислят, да се изразяват 
свободно, да споделят своите фантазии и идеи.



През учебната
2019/2020 година

за първи път в нашето
училище стартира

иновацията

„УЧЕНЕ ЧРЕЗ ИЗКУСТВО“ 

и се формираха
Факултативните учебни

часове (ФУЧ) по

ИТ, БЕЛ, ИИ, Музика

Учебната програма във ФУЧ е съобразена с 
интересите, възрастовите и интелектуални 
способности на децата.

Тя включва урочни единици, чрез които се 
усвояват знания за музикални, танцови, 
художесвени и словестно-изпълнителски 
дейности. 

Програмата дава възможност за 
индивидуална и групова сценична 
дейност. Основен акцент в нея е 
творческото развитие на децата и 
усъвършенстване на индивидуалните 
заложби. 



Съдържаниетое организиранооколоследнитеосновниидеи:

Обогатяване намузикалната, танцовата и речевата културана
учениците.
Обогатяване знаниятанаученицитезапразничнатасистемана
българитеи затрадициите, свързанис нея.
Приложениенаизученияматериали претворяването мув сценични
изяви.
Развиване навъображение, артистичност, двигателнаи музикална
култура, защитаване наопределена позицияв спори влизанев 
роля.



2020/2021 година:

Презвтората годинаучениците отV классезапознават

БЪЛГАРСКАТА  ЕТНОГРАФИЯ  И  НАРОДНОТО  ТВОРЧЕСТВО

чрез:
Посещенияв Етнографски и Исторически музей
ПосещениенаНационалниучилищазамузикалнии сценичниизкуства
Пресъздаване наобичаи и традиции

РъководителинагрупитепоФУЧ:

ИТ г-жаСлавкаТрънкова
БЕЛ г-жаМиленаДякова
ИИ г-жаКрасимира Ибришимова
Музика г-жаАннаМаринова



Смисълът на училището е да бъде подкрепяща среда 
за уверени, активно учещи деца...



Деца, които споделят знания и умения, за да се 
постигне нова училищна култура, съответстваща на 

предизвикателствата и потребностите на 
съвременния живот. 



През цялата учебна година часовете бяха 
нестандартни и интересни.

Тъй като учебната програма предполага сценични изяви те бяха заложени и 
в плановете ни, но пандемията не позволи това 

да се случи така, както го бяхме планирали.



Сега ще се 
опитаме да 
ви потопим в 
магията на 
нашите 
часове:



Пеехме прекрасни народни песни...



Учихме се да танцуваме български
народни танци...





Право хоро…



И не само...............



Онлайн обучението



Разучавахме роли, откривахме характерни черти…



Учихме се да месим ОБРЕДЕН ХЛЯБ

и да изработваме СУРВАЧКИ…



Претворявахме българските народни
шевици…



Спечелихме II НАГРАДА за колективно участие в 

Национален конкурс „Св. Трифон Зарезан“  

гр. Сунгурларе



ОНЛАЙН СРЕЩИ 
С ТВОРЦИ НА 
ИЗКУСТВОТО, 
КОИТО НИ УЧИХА 
И 
ВДЪХНОВЯВАХА



Срещи с режисьор и сценограф…



Учихме се на сценография…



Срещи с актьорите…



Представлението…



НАШАТА ЕКИПНА ТВОРЧЕСКА РАБОТА 

Изявявахме се като сценографи, режисьори, актьори, 
танцьори, певци, сценаристи, графични дизайнери…









Трескаво се
подготвяхме и за
следваща изява

“ЛАЗАРСКА КИТКА”







Изучавахме Лазарски и Кукерски костюми
с характерните накити и атрибути…



И красотата на българската носия от 
различните фолклорни области…

в рисунки и презентации



03 - 04.06.2021г.

ДОМАКИН

ОУ „ПейоК. Яворов“ - гр. Бургас

ГОСТИ

НУ „ Климент Охридски “ - гр. Чирпан

ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ - гр. Ахтопол



Гоститепристигнахана03.06.2021г. в 13.00 часав ОУ“ П. Яворов“. 

СледкраткопредставяненаучастницитеотНУ „ КлиментОхридски“ -гр. Чирпан
и ОУ „Св.Св. Кирили Методий“ -гр. Ахтопол , програматапродължис обиколканаОУ“ П. К.  Яворов“ -гр. 
Бургас. 

Гоститеразгледахакабинетитенавторияетаж, посетихабиблиотекатанаучилищетои кабинетитепоИТ.  

Специаленгостбег-жаВенетаИванова–екпертпоБЕЛ в РУО-Бургас

Срещатапродължис представяненапрограмитенаФУЧ поразличнитепредмети. 
Бяхасподелениуспехитеи трудностите, коитовсекипреподавателе имал. 



Наследващияден/ 04.06.2021г. / бешепроведенурока„ Лазарскакитка“. 

Колегитеотдругитеучилищасподелиха, чеурокътиме харесалмного. 

Тесъщосаработилис ученицитесивърхуфолклорнитепразнициЛазаровдени Цветница, ноза
първипътприсъстватнатакъвурок, койтодасъчетавамузика, обред, изобразително изкуство , 
етнографияи информационни технологии.



ОТКРИТ УРОК  „ ЛАЗАРСКА КИТКА“

изнесенв КЦ„ Морскоказино“ гр. Бургас

Целнаурока:
Да се предложи модел за възприемане на
обредите и ритуалите, песните и 
творчеството, съпровождащи фолклорния
празничен календар.



Задачи: 
ДасеустановирезултатътотобучениетопоФУЧ , свързанс българскатафолклорнакалендарнапразничности дасе
регистрираотношениетонасъвременнитеученицикъмнея, катосеизползваметод–анкета.
Дасеподбератбазовиповествователнии лирическитекстовевъввръзкас фолклорнияпразниченкалендар, чрезкоито
дасеосъществиосмислянена обредната„драматургия“.
Дасесъздадевъзможностученикътдасъпреживее, дапреодолеедистанциятамеждусебесии събитиеточрез
богататаобразности дасекомпенсиралипсващиямуопит, знаниезатозиетапоткултуратанабългарина. 
Дасеосъществивътрешнопредметна(с българскиезик) и междупредметна(с музика, изобразителноизкуство, 
информационни технологии) връзка, катосепозоваваменаучебнатапрограмаполитератураза5. клас.
Представятподходящфоннасъздаденмултимедиенпродукт.



Представяне на автентична Лазарска носия от с. Еркеч – Поморийско



Обичаят „Кумичене“…



Нашите художници



Екипите по ИТ и БЕЛ





Извод : 
След проведена анкета сред учениците става ясно, че фолклорните празници, ритуалите, свързани с тях, 
песните, носиите са ги завладели. 
Познават празниците и ритуалите. 
Имат представа за песните, които се изпълняват във всяка фолклорна област и различията в носиите.

Слаби страни:
Онлайн обучението не даде възможност учениците да посетят исторически обекти в различни области на 
България. 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО !


