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НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА: 

Работата в екип може да се определи като „съвместна дейност за постигане на обща 

цел“. Умението за работа в екип е част от социалните и междуличностни умения, които водят 

до житейски и кариерни успехи. Позволява на учениците да развият търпение и толерантност, 

уважение и взаимопомощ и им помага да се учат не само от учителя, а и един от друг, да 

събират различни идеи и да се обогатяват интелектуално от взаимодействието си с другите. 

ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА:  

Насърчаване на учениците да се стремят към постигане на високи резултати в учебно-

възпитателния процес и развитие на уменията на XXI век, необходими за успешна личностна 

и професионална реализация. Осъществяването на това е възможно само в сътрудничество и 

партньорство с всички заинтересовани страни в процеса на обучение и образование. 

За създаването на успешно работещи екипи са необходими време и търпение от страна 

на учителя и осъзнаване, че по този начин в класната стая се изгражда общност от 

съмишленици с общи правила и общи цели. Това е важно, защото в защитена среда децата се 

учат на търпение и толерантност, уважение и взаимопомощ и се подготвят за бъдещето, когато 

ще им се налага да работят с други хора по зададена цел. Когато работят в екип, учениците се 

учат на споделена отговорност – да държат на своя успех и на успеха на другите, да си помагат 

и да получават помощ.  

 

ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА: 

Участници в Регионалната програма ,,Работа в екип – най-важният урок на бъдещето“ 

2022 г. са учители и ученици от всички 40 училища на територията на област Перник. 

 



 

ДЕЙНОСТИ: 

Училищата, чрез директорите и учителите, формират на доброволен принцип един или 

няколко екипа, в които са включени ученици от един или няколко класа. Всеки екип 

разработва проект/продукт/практика по една от следните категории:  

1. РАЗДЕЛ А /начален етап/  

 ,,Изграждане в учениците от начален етап на умения за екипна дейност в 

часовете за занимания по интереси от целодневната организация на учебния ден“ 

-  Вид дейност – споделяне на добри практики за екипната дейност в 

заниманията по интереси  

- Срок за изпълнение: 31.10.2022 г. 

- Участници – НУ,,Архимандрит Зиновий“ град Радомир, VIII ,,Кракра 

Пернишки“ град Перник, XII ОУ ,,Васил Левски“ град Перник, СУ ,,Темелко Ненков“ град 

Перник 

 ,,Проектно базираното обучение в началното училище“ 

- Вид дейност – създаване на учебни екипни проекти от ПБО 

- Срок за изпълнение: 31.10.2022 г. 

- Участници – всички училища на територията на област Перник с начален 

етап на образование 

 ,,Популяризиране на творческите умения и възможности на учениците 

със специални образователни потребности от начален етап“ 

- Вид дейност – създаване на творчески ателиета 

- Срок за изпълнение: 31.10.2022 г. 

- Участници – всички училища на територията на област Перник, в които 

се обучават ученици със СОП в начален етап на образование 

2. РАЗДЕЛ Б /прогимназиален етап/  

 Български език и литература 

„Животът ни е пътешествие, идеите – пътеводител” 

- Вид дейност – чрез различни интерпретации (медийни презентации, 

илюстрации, комикси, драматизации) учениците да се идентифицират с героите на 

произведенията по принципа на симпатията, т.е. да открият добрите и лошите им страни и да 

изградят своя морална оценка за представеното в изучаваните творби; 

- Срок за изпълнение: 31.10.2022 г. 



                         -    Участници – СУ „Васил Левски“ град Брезник, ОУ „Христо Ботев“ град  

Батановци, VII ОУ „Г. С. Раковски“ град Перник, VIII ОУ „Кракра Пернишки“ град Перник, 

Х ОУ „Алеко Константинов“ град Перник, XI ОУ „Елин Пелин“ град Перник, XII ОУ „Васил 

Левски“ град Перник, XIII ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ град Перник, XVI ОУ „Св. св. Кирил 

и Методий“ град Перник, ОУ „Св. Константин Кирил Философ“ град Перник, ОУ „Св. 

Климент Охридски“ село Кладница, ОУ „Св. Климент Охридски“ село Рударци, ОУ „Отец 

Паисий“ село Ярджиловци, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ село Калище, ОУ „Иван Вазов“ 

село Извор, ОУ „Христо Ботев“ село Гълъбник и ОУ „Христо Смирненски“ град Радомир 

 Математика, природни науки и екология 

„Нашият STEM/STEAM свят ” 

- Вид дейност – забавни и ангажиращи интегрирани уроци, математически 

и научни игри, виртуални екскурзии и решаване на екологични проблеми, увлекателни 

експерименти за ученици, чрез които да научат повече за науката, технологиите, 

инженерството, математиката, изкуството. 

Продуктите от дейността могат да бъдат представени като обикновено слайдшоу в 

PowerPoint или като мултимедия с флаш приложение, вградено видео и др. Мултимедийните 

проекти да имат времетраене до 10 минути.; 

- Срок за изпълнение: 31.10.2022 г. 

                              - Участници – ОУ „Св. Иван Рилски“ град Перник, VIII ОУ „ Кракра 

Пернишки“ град Перник, Х ОУ „Алеко Константинов“ град Перник, XI ОУ „Елин Пелин“ град 

Перник, СУ „Гео Милев“ град Трън, ОУ „Христо Ботев“ град Батановци, ОУ „Св. св. Кирил и 

Методий“ село Дивотино, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ село Драгичево и ОУ „Христо 

Смирненски“ град Радомир 

 Обществени науки, гражданско образование и религия 

„България – познатата и непозната” 

-  Вид дейност – изготвяне на презентации, видеоматериали, мултимедийни 

проекти. Възможност за учениците от 5 до 7 клас от всички видове училища да извършат 

самостоятелно историческо и/или географско изследване, да развият ключови компетентности 

и да реализират междупредметни връзки. Могат да изготвят маршрути и да приложат и 

използват снимки на познати и непознати географски и исторически обекти в България. 

Предоставят им се възможности за развиване на дейности, които да стимулират работата с 

разнообразни източници на информация: справочници, интернет, научна и художествена 

литература. Допуска се творчески подход при формулировката на заглавията. Проектите могат 

да бъдат представени и като обикновено слайдшоу в PowerPoint или като мултимедия с флаш 



приложение, вградено видео и др. Мултимедийните проекти да имат времетраене до 10 

минути. 

- Срок за изпълнение: 31.10.2022 г. 

                              - Участници – ОУ „Св. Иван Рилски“ град Перник, V СУ „П. Р. Славейков“ 

град Перник, VI СУ „Св. св. Кирил и Методий“ град Перник, Х ОУ „Алеко Константинов“ 

град Перник, XIII ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ град Перник, XVI ОУ „Св. св. Кирил и 

Методий“ град Перник, ОУ „Христо Смирненски“ село Ноевци, ОУ „Христо Смирненски“ 

град Радомир, СУ „Св. св. Кирил и Методий“ град Земен 

 Работа с ученици със специални образователни потребности 

,,Популяризиране на творческите умения и възможности на учениците със 

специални образователни потребности от прогимназиален етап“ 

- Вид дейност – създаване на творчески ателиета 

- Срок за изпълнение: 31.10.2022 г. 

                              - Участници – всички училища на територията на област Перник, в които 

се обучават ученици със СОП в прогимназиален етап на образование 

 

 

3. РАЗДЕЛ В /гимназиален етап/  

 Български език и литература 

„Животът ни е пътешествие, идеите – пътеводител” 

        - Вид дейност – чрез различни интерпретации (медийни презентации, 

илюстрации, комикси, драматизации) учениците да се идентифицират с героите на 

произведенията по принципа на симпатията, т.е. да открият добрите и лошите им страни и да 

изградят своя морална оценка за представеното в изучаваните творби; 

- Срок за изпълнение: 31.10.2022 г. 

                              - Участници – СУ „Св. св. Кирил и Методий“ град Земен, СУ „Темелко 

Ненков“ град Перник, V СУ „П. Р. Славейков“ град Перник, VI СУ „Св. св. Кирил и Методий“ 

град Перник, СУРИЧЕ „Д-р Петър Берон“ град Перник, СУ „Олимпиец“ град Перник,  ПМГ 

„Христо Смирненски“ град Перник, ГПЧЕ „Симеон Радев“ град Перник, ПГТЕ „Христо 

Ботев“ град Перник, ПГТС „Арх. Йордан Миланов“ град Перник, ТПГ „Мария Кюри“ град 

Перник, ПГ по икономика град Перник, ПГОТ „Св. Иван Рилски“ град Перник, СУ „Св. св. 

Кирил и Методий“ град Радомир, ТПГ „Н. Й. Вапцаров“ град Радомир, ПГТ „Юрий Гагарин“ 

град Радомир и СУ „Гео Милев“ град Трън. 

 Mатематика, природни науки и екология 



„Нашият STEM/STEAM свят ” 

- Вид дейност – забавни и ангажиращи интегрирани уроци,  виртуални 

екскурзии и решаване на екологични проблеми, увлекателни експерименти за ученици, чрез 

които да научат повече за науката, технологиите, инженерството и математиката,  иновативни 

практики и такива с потенциал за развитие на иновации в областта на природните науки, 

дигиталните технологии, инженерното мислене и математика STEM и/или STEAM /Arts/ - 

изкуства, дизайн 

Продуктите от дейността могат да бъдат представени като обикновено слайдшоу в 

PowerPoint или като мултимедия с флаш приложение, вградено видео и др. Мултимедийните 

проекти да имат времетраене до 10 минути; 

- Срок за изпълнение: 31.10.2022 г. 

                                - Участници – ПМГ „Христо Смирненски“ град Перник, ГПЧЕ „Симеон 

Радев“ град Перник, V СУ „П. Р. Славейков“ град Перник, ТПГ „Н. Й. Вапцаров“ град Радомир, 

СУРИЧЕ „Д-р Петър Берон“ град Перник и СУ „Св. св. Кирил и Методий“ град Радомир 

 

 Обществени науки, гражданско образование и религия 

„България – познатата и непозната” 

- Вид дейност – провеждане на историческо и/или географско изследване. 

Възможност за учениците чрез средствата на информационните и комуникационните 

технологии (ИКТ) да представят своята гледна точка за значението и актуалността на 

националната ни история и природните забележителности на България. Изготвяне на 

маршрути, прилагане и използване на снимки на познати и непознати географски и 

исторически обекти в страната. Развиване на дейности, които да стимулират работата с 

разнообразни източници на информация: справочници, интернет ресурси, научна и 

художествена литература. Възпитаване на младите хора в дух на патриотизъм, активно 

гражданство и в осъзнаване на необходимостта от опазване и съхраняване на 

биоразнобразието в България. Допустими са креативност и творчески подход при 

формулировката на заглавията. Проектите могат да бъдат представени и като обикновено 

слайдшоу в PowerPoint или като мултимедия с флаш приложение, вградено видео и др. 

Мултимедийните проекти да имат времетраене до 10 минути. 

- Срок за изпълнение:31.10.2022 г. 

                              - Участници – ТПГ „Никола Вапцаров“ град Радомир, ПГ по икономика 

град Перник, ПМГ „Христо Смирненски“ град Перник, ГПЧЕ ,,Симеон Радев“ град Перник, 



СУ „Васил Левски“ град Брезник, СУ „Олимпиец“ град Перник, ПГОТ „Св. Иван Рилски“ град 

Перник, СУ „Св. св. Кирил и Методий“ град Радомир 

 Професионално образование и обучение 

                       „Учебно-тренировъчната фирма - виртуална среда за обучение по 

предприемачество и бизнес за придобиване от учениците на професионални ключови и 

технически умения и навици за работа в екип” 

- Вид дейност – създаване на сайт за дейността на учебното 

предприятие/учебно-тренировъчна фирма – УТФ. Изработване на рекламни матерали за 

популяризиране предмета на дейност на учебното предприятие/учебно-тренировъчна фирма и 

представяне на изработените рекламни материали, свързани с дейността на учебното 

предприятие в Ден на отворинете врати в съответните училища. 

- Срок за изпълнение: 31.10.2022 г. 

                                  - Участници – ПГ по икономика град Перник, ПГТС ,,Арх. Йордан 

Миланов“ град Перник, ПГТЕ ,,Христо Ботев“ град Перник и ТПГ ,,Мария Кюри“ град Перник 

 

 

 Работа с ученици със специални образователни потребности 

,,Популяризиране на творческите умения и възможности на учениците със 

специални образователни потребности от гимназиален етап“ 

-  Вид дейност – създаване на творчески ателиета; 

 - Срок за изпълнение: 31.10.2022 г. 

- Участници – всички училища на територията на област Перник, в които 

се обучават ученици със СОП в гимназиален етап на образование 

 

    

СРОК  ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ:  

Програмата е със срок на изпълнение до края на календарната 2022 година. 

   

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНОСТ: 

Всички ученически проекти/продукти/практики се отразяват като новини на 

официалните интернет страници на училищата, а текуща информация за програмата се 

публикува в секция „Добри практики“ на страницата на Регионално управление на 

образованието – Перник от експертите в управлението. 

 



ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ: 

Анализ на резултатите и въздействието на реализираните по Програмата дейности в 

училищата от област Перник в т. ч. степен на удовлетвореност на педагогическите 

специалисти и постигане на целите въз основа на: 

-  преки наблюдения на директорите и учителите 

- дискусии с експертите в РУО – Перник 

- регионални представителни изяви 


