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В часовете по Човекът и обществото



Дневник на пътешествието 

Участие в 
проекти –
Еразъм+
eTwinning

Групи по 
Гражданско 
образование

Европейски и 
национални 
инициативи

Учебни часове



9 май - Ден на Европа и Празник на eTwinning

Учениците от 4.б и 4.в клас създадоха експозиция от 
постери, чрез които запознаха съучениците си с 

европейските държави, правата и задълженията на 
гражданите на общността, единната валута, европейски 

институции и др. 



9 май - Ден на Европа и Празник на eTwinning

Организираха флашмоб, чрез който отбелязаха този 
знаменателен ден,  обединяващ в сърцата на хората два важни 
момента от историята на континента - победата над фашизма, 

родена в обединени усилия и дълбоко изстрадана и стремежа за 
просперитет и мир.



В часовете по Човекът и обществото, Музика, Изобразително изкуство, 
Български език и литература

дискусии

представяне
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В часовете по Човекът и обществото, Музика, Изобразително изкуство, 
Български език и литература

Млади географи - дизайнери

The Sun is the star at 
the center

Прилагане на компетенстностен подход при работа по 

темите за ЕС



Европейска зелена седмица 2020

Учениците се включиха в европейската инициатива

и изразиха своите идеи за чиста планета.

Нарисувахме планета Земя така, както си я

представят – с чист въздух, зелени поля, гори,

свободни птици и животни.



ЕВРОПЕЙСКИ ПРИОРИТЕТИ – НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ГРАЖДАНСКО 
ОБРАЗОВАНИЕ – ПЪРВО МЯСТО

УЧЕНЕ ПРЕЗ 
ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

СОЛИДАРНОСТ

ПРИРОДА



2020 -2021 уч. година

ОУ „Валери Петров“ - Иновативно 

училище

по НП „Иновации в действие“ 

Иновативен подход, вдъхновен от успешен

скандинавски модел и адаптиран спрямо

особеностите на обучението в България.

Чрез използването му се разчита на

активността на учениците и въвличането им

в добре мотивирана и емоционално

значима учебна работа, която да стимулира

самостоятелна познавателна дейност и

откривателство.

Стимулира се мисленето, уменията за

търсене и подбор на информация.

Активизира се интересът, мотивират се

учениците към активно участие и

придобиване на познавателен опит.Видеоконферентна среща с Макъл Херменсон –

създател на метода 



ОУ „Валери Петров“ – Плевен е сред 25 училища и детски градини от

България, които получиха почетния Знак „eTwinning училище“ за периода 2021

– 2022 година. Удостояването с този знак утвърждава училището като лидер в

сферите на дигитална практика и електронна безопасност, иновативни и

креативни подходи към педагoгиката, насърчаване на непрекъснатото

професионално развитие.





Таня Илиева

Зам.-директор учебна дейност 

ОУ „Валери Петров“ - Плевен


