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Начало на предложената иновация 2020 г. 

Край на дейностите на предложената иновация 2023 г. 

1. Мотиви за предложената иновация, свързани с обективни данни и анализи на 

състоянието и елементите на училищния живот.  

     Интегративният предмет „Духовното наследство на българите“ в Раздел В-ФУЧ е 

възможност за насърчаване на учениците да опознаят и изследват богатото културно 

многообразие на своята страна, да формират идентичност, основана на родолюбие.  

2. Цел на иновацията. 

     Учениците да се превърнат в посланици на  национална идентичност и гордост и да 

преживеят удовлетвореност от постигнатите резултати в проектните дейности. 

3. Кратко описание на иновативния процес и иновацията за определения в проекта 

период.  

     Иновативното учебно съдържание и методиката на преподаване по интегративния учебен 

предмет са насочени към овладяване на интегрални знания и умения, свързани с културното 

наследство на нашите предци. Учениците имат възможност да участват в творчески дейности  

и  да развият уменията си за сътрудничество и работа в екип. Програмата цели формиране на 

общочовешки нравствени ценности и идентичност, основани на толерантност и родолюбие, 

развитие на естетически вкус и нагласи за реализиране на способностите на учениците в 

градивни дейности. Иновацията  е насочена към изграждане потенциала на ученика, към 

способността му да прилага усвоените компетентности на практика, както и към висока степен 

на социализация. 

 



4. План за изпълнението за учебната 2022/2023 г. -  

    Основни дейности по изпълнение на учебната програма във ФУЧ по предмета 

„Духовното наследство на българите“ 

1. Систематизиране и представяне на знания за българското словесно изкуство, традиции, 

календарни празници и историята на своя род чрез лично творчество: съчинения, 

илюстрации, постери, албуми и презентации. 

2. Разучаване на фолклорни песни, които да се представят в празници на творчеството. 

3. Разучаване и инсцениране на народни обичаи. 

4. Изработване на битови предмети: етнографска карта,  фолклорни костюми, модели на 

възрожденски къщи и др. 

5. Извършване на изследователска дейност чрез посещения на музеи, етнографски 

комплекси, пленетариум и др.  

6. Трениране на умения за четене с разбиране и за писане чрез работа върху текстове от 

фолклора и литературата. 

7.  Провеждане на интегрирани и изнесени извън класната стая уроци, учебни екскурзии, 

пленери. 

8. Създаване на Google сайт на тема „Духовното наследство на нашите предци“. 

9. Провеждане на представителни изяви за популяризиране на дейностите пред родители 

и други заинтересовани страни. 

5. Възможност за разширяване на обхвата на иновативния процес. 

    Реализираната иновация може да бъде основа за разширяване обхвата на процеса сред нови 

ученици, други учители и нови предметни области. 

 7. Възможност за мултиплициране на училищния опит и добрите практики.         

Мултиплицирането на училищния опит се постига чрез участие в образователни програми 

и форуми на различни равнища и приобщаване на нови учители и ученици към иновативния 

процес. 

8. Информация за учениците, включени в иновативния процес. 

    Иновацията обхваща 26 ученици, с умения за работа по проекти, за изследователска   

 дейност, работа по групи и прилагане на ИТ 

9. Информация за квалификацията на учителите, включени в иновативния процес -  

    Екипът от учители активно участва в квалификационни дейности и в работата на ПУО.  

10. Информация за научни данни и доказателства, свързани с ефективната приложимост 

на предложените иновации - 

        Увеличен дял на ИКД, участие на учениците в културни събития, свързани с миналото и 

фолклорните традиции на Варна и на родината ни. Ритуализация на училищния живот. 

 



11. Описание на целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и 

емоционалното развитие на учениците. 

        Проектните дейности развиват универсални качества и умения, формират идентичност, 

основана на родолюбие и толерантност, изграждат усет към красотата на словото, на музиката 

и на изобразителното изкуство. 
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