
НП ,,ИНОВАЦИИ В   
ДЕЙСТВИЕ”    

   Мобилност:  Ст. Загора – Кнежа 
                    Търговище — Кнежа 

Училищен  сайт:                          

ou-levski.net 

Фейсбук  страница: 

www.facebook.com/ou.levski.kn 

От 02.06.21г. До 04.06.21 г. Иновативно ОУ "Васил Левс-

ки" беше домакин на тридневна мобилност по НП 

"Иновации в действие". Посрещане тържествено с питка 

с мед на  партньорите по програмата: Иновативно ОУ 

"Георги Райчев" от гр. Стара Загора и 3 ОУ "П. Р. Сла-

вейков" от гр. Търговище и участие в занимание по инте-

реси"Обеден блог", представено от ученици от клуб 

„Млади възрожденци“ и клуб „Песни, танци, театър“ с 

ръководител г-жа Ваня Иванова. Участниците в мобил-

ността бяха въведени в програмата за мобилността и разг-

ледаха училището.  

От 7 до 9 юни се осъществи мобилност в Инова-

тивно ОУ "Г. Райчев" гр. Стара Загора. Ден първи 

- пристигане, запознаване с домакините и директо-

ра, разходка из училището, участие в занимания 

по интереси на клуб "Млад еколог " в "Зелена 

класна стая", като всяко от училищата посади 

растение. Екипът, работещ по иновацията, предс-

тави презентацията "Училището на 21 век - тери-

тория на щастливи и успешни деца - приятели, 

творци, откриватели"„ След  това разходката  

продължи в парк "Митрополит Методи Кусев -

"Аязмото". 

Ден втори от мобилност в Ст. Загора. Занимания 

по интереси с група „Аз и моят свят”- представя-

не на изработените от учениците дигитални книж-

ки. Занимания по интереси с група 

„Работилничка за идеи - .„Магията на българска-

та шевица”. Занимания по интереси с група 

„Нашите традиции – нашето богатст-

во”.Посещение в регионален исторически музей. 

За контакти:  

гр. Стара Загора, кв."Три чучура-север" тел. 

0876258058;                             

Училищен сайт: https://www.sougrsz.bg/ 

09.06 - интерактивно зани-

м а н и е  н а  т е м а 

„Математиката е лесна и 

забавна”. Презентация на 

тема „Иновации в училищ-

ния ни живот”. Кръгла ма-

са. Подаяръци, още снимки 

и сбогуване с  домакините. 

Брошурата е изработена по НП “Иновации в действие” 



Дейностите по НП "Иновации в действие" продъл-

жиха и на 03.06.2021 г. с наблюдение на открити 

иновативни уроци: по ИТ в I клас при г-жа Нико-

лета Дреновска, по английски език във II клас при 

г-жа Галя Големанска и по ИТ в VI б клас при г-

жа Ива Рангелова.  

Следобяд групата 

посети природен 

парк "Гергана", 

където учениците 

от IV клас с кл. 

ръководител г-жа 

Надежда Цветкова 

и с учител ЦОУД 

г-жа Таня Цекова 

проведоха един 

интересен урок по 

математика в раз-

лична образова-

телна среда. Уче-

ниците участваха 

активно. 

Последва разходка 

из парка и разг-

леждане на зоокъ-

та в него.  

Ден трети от мобилността продължи с посещение на Об-

щински музей – Кнежа и среща с екипите, реализирали 

уроците за споделяне на иновативни практики. На срещата 

присъства и г-жа Капка Митева - председател на Общест-

вения съвет в училището. Размениха се подаръци, след кое-

то изпратихме нащите партньори.  

Мобилност:  Кнежа  - Ст. Загора  


