
1 
 

Професионална гимназия по строителство и архитектура – град Пазарджик  

 

 

ГОДИШЕН ПЛАН 

ЗА 

 

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ 

 

 „КЛАСНА СТАЯ В ОБЛАКА“ 

 

 

 

 
Приет на ПС с Протокол № 1 от 24.09.2019 г. 
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1. Организиране на квалификационни курсове за учителите, участващи в иновативния 

процес, с цел надграждане на обучението с платформата Google G suite. 

                                                                        Срок: през учебната година 

                                                                        Отговорник: Директор 

       

2. Създаване на електронно учебно съдържание по учебните предмети. 

                                                                        Срок: през учебната година 

                                                                        Отговорник: Ст.Елмаян, Л. Манилова,  

                                                                        Р. Енев, Ася Македонска, Яна Плачкова 

  

3. Провеждане на събеседване с  учениците от IXА клас,  с цел запознаване с 

възможностите от прилагането на облачните технологии  в учебния процес. 

                        Срок: м. октомври 2019 г. 

                                                                        Отговорник: Ст.Елмаян, Кр.Вачева 

 

4. Запознаване родителите на учениците от IX a клас с въвеждането на облачните 

технологии  в гимназията.  

       Срок: родителска среща-24.10.2019 г. 
       Отговорник: Ст.Елмаян, Кр.Вачева 
 

5. Проучване и сключване на споразумения за обмяна на добри практики с училища, 

свързани с прилагане на облачните технологии в учебния процес. 

 

Срок: през учебната година                                                                        

Отговорник: Директор 

 

6. Провеждане на бинарни уроци  „Работилници за ниско енергийно и устойчиво 

строителство“ – химия и ООС, физика и астрономия.  

                                                                         Срок: по един урок на срок 

                                                                        Отговорник: Манилова, Василева, Хрисчева  

            Македонска, Манолова, Генов 

7. Изработване на постер с 9А клас: „Класна стая в облака“. 

 

                                                                        Срок: през учебната година 

                                                                        Отговорник: ученици, учители 

 

8. Провеждане на иновативни уроци по Български език, математика, география. 

 

                                                                        Срок: втори учебен срок 2020 г. 

                                                                        Отговорник: Яна Плачкова, Р.Енев, Ст.Елмаян 

 

9. Провеждане на срещи с колеги, с цел споделяне на прилаганите ИКТ ресурси. 

 

                   Срок: по две на учебен срок 

                                                                            Отговорник: Директор и ЗДУПД, учители,    

                                                                                               участващи в проекта. 

 

10. Разширяване обхвата на иновацията чрез прилагане на иновативни практики в VIII и 

IX клас  по останалите учебни предмети през учебната 2020/2021 г. 
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Срок: през учебната година                                                                              

Отговорник: учителите, прилагащи иновацията 

 

11. Вътрешен мониторинг на дейностите, свързан с Иновативното училище, с цел 

установяване на напредъка на учениците от IX а клас и готовността на учителите за 

поетапно прилагане на облачните технологии по всички учебни предмети и класове 

през 2020/2021 г. 

 

                                                                        Срок: през учебната година 

                                                                        Отговорник: Директор и ЗДУПД 

 

 

 

ИЗГОТВИЛ, 

ГЛ. УЧИТЕЛ 

СТ. ЕЛМАЯН………………………………. 


