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ГРАД КАВАРНА

I. Управлението и организацията на
училището се основава върху:

`

 Поставяне на ученика в центъра на
цялостната педагогическа дейност в училищната
общност;
 Поставяне на ученика в отговорна активна
позиция при овладяване на знанията, формиране
на различни компетенции по различните учебни
предмети и развитие на умения за учене през
целия живот;

II. Целта на иновацията е:

 Усвояване на икономически знания за
създаване, управление и развитие на
предприятие, контролинг и маркетинг и др.;
 Насърчаване на култура на
самостоятелност и предприемаческо мислене и
поведение - икономическа креативност, развитие
на идеи и разработване на шансове за успех стимулиране на равен шанс;


 Практическа приложимост на изучаваното
учебно съдържание и използване на методите за
обучение чрез активни дейности;

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ
по модул
„Търсещи в миналото,
вгледани в бъдещето,
променящи днешния ден“

С решение № 479 от 5 август 2019г. на
основание чл. 38, ал. 6 и чл. 39, ал. 5 от
Закона за предучилищното и училищното
образование МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
реши и прие списък на иновативните
училища в Република България за учебната
2019/2020г.
Под номер 113 бе одобрено и
СУ „Стефан Караджа“ град Каварна.
Училището за трета година е одобрено, като
за учебната 2019/2020 година е разширен
обхвата на иновацията с включване на
първи клас.

III. Методите, на които заложихме
във връзка с иновацията, са:

 Използване на различни форми за
мотивиране;


Формиращо оценяване и самооценяване;

 Продължаване, обогатяване и
утвърждаване на традиции и ритуали в
училищния живот.

Формиране на ключови компетентности.

 Използване на методи, в които ученикът е
активната страна при обучение и учене:
o Ролеви игри;
o Решаване на казуси;
o Тренинги;
o Поставяне в реални ситуации;
o Работа с консултанти и други;
o Работилницата за идеи;
o Проектният метод;

IV Интересни местности, част от
учебния процес:



Уникалните туристически дестинации,
курорти и голф игрища, с които
разполагаме;



Нос Чиракман, Калиакра, Болата, Яйлата,
Зеленка, исторически комплекс Онгъла



Учебната програма предоставя свобода при
подбора на методи и средства за постигане
на очакваните резултати и при
конкретизирането на урочните теми.

