
 

                                           

 

ПОСТИЖЕНИЯ И РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ  В ОБЛАСТТА НА 
ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОСВЕТАТА 

 

В ЧНУ „Питагор“ бе реализиран проект по национална програма „Осигуряване 

на съвременна образователна среда“, модул „Подкрепа на целодневното обучение 

на учениците от начален етап на образование“, наименование на проекта 

„Имаджинариум – работилница за въображение, таланти и творческо 

мислене“.Чрез прилагането на иновативни педагогически методи, индивидуален 

подход и работа в малки групи се стимулира развитието на творческото мислене, 

любознателността и стремежът към изява у учениците. Клубовете по интереси 

развиват  креативността у учениците, която в съчетание с логическото мислене, 

развито от часовете по математика постига  хармония в общообразователното 

равнище на нашите ученици. 

ЧНУ „Питагор“ е иновативно училище от учебната  2017-2018 година. 

Иновацията се реализира чрез  задълбочаване на изследователския подход в 

обучението на учениците в ранна училищна възраст с цел усъвършенстване на 

познанията и прилагането им в житейски ситуации. Развитието на умения и 

прилагането на математико-логическо мислене в практически ситуации помага на 

учениците и извън вратите на училището. Чрез интердисциплинарния подход се 

стимулира търсене на логически причинно-следствени връзки от изученото в 

отделните учебни дисциплини. Развиват се умения и способности за аналитично 

мислене, вземане на решения, поемане на отговорност, проява на инициативност и 

творчески решения, представяне на резултати. Учениците се учат да се 

самооценяват, а работейки в екип и да използват техниките на взаимното 

оценяване. Използват се иновативни методи:  проектно-базирано обучение и 

изследователски подход в образованието, гарантиращи паралелно развитие на 

математическите, чуждоезиковите и важни за живота извън училище умения – за 

работа с информация, учене чрез откриване, за работа по проект, за 

сътрудничество и представяне. Крайният продукт, създаден от учениците се 



представя пред по-широка аудитория – училищна и  академична  общност, 

родители  и води до повишаване самоувереността на учениците. В училището се 

преподават предмети със STEM насоченост. Още в 3 клас „Човекът и природата“ се 

преподават от химик и биолог, което допринася за развитието на научно познание 

и мислене и помага на учениците в представянето им на проекти и състезания по 

природни науки и математика. Природните науки, съчетани с математиката 

развиват логическото мислене и допринасят за практическата насоченост в 

обучението. Практическата дейност се извършва в лаборатории в ЧНУ „Питагор“, а 

развитието на дигиталните умения в компютърни кабинети. По “ Компютърно 

моделиране” учениците се учат да програмират, което също бива използвано в 

интердисциплинарната иновативна програма. Често в училището са канени 

родители, писатели и известни личности, които представят свои разработки и уроци 

пред учениците. Така учениците се научават да общуват с различни хора, да 

задават правилните въпроси и биват стимулирани и мотивирани да постигат успехи. 

От своя страна ЧНУ “ Питагор” създава стабилна общност с родителите и не без 

гордост всички заедно се наричаме “Семейството на Питагор”. 

Обучителният процес се извършва от високо  квалифицирани специалисти, 

доказали своя професионализъм чрез отличните резултати на  учениците в НВО, 

/училището поредни години е на едно от челните места / национални и 

международни състезания по математика и сертификатните изпити по английски 

език на Кеймбридж. Само през изминалата 2018 - 2019 година резултатите на 

нашите възпитаници са достатъчно красноречиви: 

 

Приложение 1 - Постижения по английски език на учениците от  ЧНУ „Питагор“  

 от 2017 до 2020  година 

Приложение 2 - Постижения по математика на учениците от ЧНУ „Питагор“   

от 2016   до 2020  година 
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