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Основна идея на системата от 

иновациионни практики е чрез умело 

комбиниране на традиционните методи и 

форми на обучение с използването на 

ИКТ да се повиши мотивацията за учене 

по български език и литература и 

математика. 

Добрият опит, натрупан през годините в 

нашите училища, обогатен със 

съвременните възможности на ИКТ, е 

залегнал в иновацията, при прилагането на 

която няма ограничения за видовете 

училища. 

Основната ни цел бе да се 

повиши мотивацията за учене по 

математика и български език и 

литература в участващите училища чрез 

създаване на условия за съвместна 

работа на ученици и учители на базата 

на съвременните ИКТ. 

В края на учебната 2011/2012 

година със задоволство отчитаме, че:  

Мотивацията за учене се 

повиши, защото:  

1. ИКТ позволиха на учителите да 

управляват класа по-ефективно, да 

подготвят в екип с учениците помощни 

средствата за онагледяване на учебния 

материал, да разчупят рамката на 

традиционния урок.  

2.  ИКТ разнообразиха урока и го 

направиха по-интересен и визуално 

атрактивен; насърчиха самостоятелността в 

работата на ученика и самият ученик има 

повече контрол върху своето учене;  

Предстои: 

Апробиране на иновационните 

подходи в КОО “Природни науки и 

екология” и “Обществени науки, 

гражданско образование и религия” ; 

Включване на дейностите в 

заниманията по проект УСПЕХ и в ПИГ ; 

Стимулиране на учителите да 

споделят натрупания опит;  

Стимулиране на активните ученици 

и използването им като помощници в 

процеса  на мотивиране на останалите. 
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