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Съвместен проект по НП „Иновации в действие“ на 

СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница

ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, град Хасково 

ПГРЕ „Георги С. Раковски“, град Бургас

ПЕГ „Д-р Иван Богоров“, Димитровград



Посещение в ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, 

град Хасково



Посещение в ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, 

град Хасково



Посещение в ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, 

град Хасково

Гимназията е с чуждоезиков профил. В нея се обучават 918 ученици от 65

квалифицирани учители. Създадена през 1971г. като Немска гимназия, днес тя подготвя

ученици, които изборат между немски, английски, френски, испански и руски език.

История, география, биология, химия и физика се преподават и на чужд език.



Как ни посрещнаха?



Добри 

практики

Урок по 

английски език 

по модела 1:1

Представяне на 

Клуб по дебати 

на английски 

език BEST

Урок по БЗО  с 

приложение 

ИКТ

Мултидисцип

линарен урок 

с ресурси на 

Skills for 

innovatioon



Добри 

практики

Урок по 

английски език 

и математика 

по модела 1:1

Представяне на 

училищен 

STEAM център 

„Криле“

Дискусия 

„Ролята на 

проектобазирано

то обучение“

Дискусия 

„Смисленото 

внедряване на 

дигиталните 

технологии в 

обучението“



Представяне на Клуб по дебати на английски 

език BEST



Урок по английски език по 

модела 1:1



Урок по БЗО  с приложение ИКТ



Мултидисциплинарен урок с 

ресурси на Skills for innovatioon –

урок по физика, химия и още 

нещо…



Урок по английски 

език и математика по 

модела 1:1



Дискусия „Ролята на 

проектобазираното

обучение“



Дискусия „Смисленото 

внедряване на дигиталните 

технологии в обучението“



Урок в музея – посещение на 

Александровската гробница



Урок в музея – посещение на 

Александровската гробница



Какво ни впечатли?

❖ Чувството за принадлежност на учители и ученици към училището;

❖ Приемственост между бивши  и настоящи възпитаници на училището;

❖ Екипност и желание за нови проекти;

❖ Работещи методически обединения/катедри, с база данни от уроци и 

добри практики; обмен и взаимопомощ между колегите 



Благодаря за вниманието! 


