
Открит урок по информатика при 9а клас 
От 2020 година ПГ „Св. Климент Охридски“ е част от семейството на 

иновативните училища в България и е включена в реализиране на 
Националната програма „Иновации в действие“  с проект, приет от 
Педагогическия съвет на училището и одобрен от Обществения съвет. 

Иновативните дейности в настоящата учебна година са включени  48 
ученици от  IX клас от две паралелки, обучавани в 4 групи, с ръководител 
ст. учител Галина Кънева. Целта на проекта е свързана с идеята за 
въвеждане на обучение по иновативна дисциплина чрез използване на 
интерактивна и адаптивна обучителна система, проектен подход и 
„обучение чрез правене“. 

Партньори в проекта на Гимназията са ПГ „Христо Ботев“ – гр. 
Попово, ПГЗ „Климент Тимирязев“ и ОбУ „Братя Миладинови“ – с. 
Конарско. 

Гост бе г-жа Петя Деновска – старши експерт по математика от РУО 
гр. Ямбол. 

На 12.04.2022 г. от 10,55 часа се проведе открит урок по 
информатика при 9а клас  на тема „Представяне на проекти на Python“. 
Учебното съдържание се изучава в часове определени по НП „Иновативно 
училище“ в часове определени за факултативно изучаване. 

Предварително деветокласници се разделиха на екипи от по двама 
или трима ученици. От предложените задачи те избраха своите проекти и 
сформираха общо 9 екипа. Седем екипа избраха да работят с платформа 
IDLE – Python, а два екипа избраха платформа mBlock.  

Приканих децата да си изберат сами последователността на 
представянето на своите проекти, с което те показаха на гостите, това, 
което бяха научили за езика Python.  

Учениците заеха местата си и извадиха условията на задачите, които 
са получили за създаването на проекти по екипи.  

Първите седем проекта бяха традиционни задачи: от „претърсване 
на текст“; проверка за наличие на дадено условие; провеждане на „диалог 
с компютъра“ и др.  

Двата проекта, които бяха създадени на платформа mBlock бяха 
малко по-различни, защото децата от тези екипи предварително изявиха 
желание да изготвят „героите“ на своя проект. Единият екип бе избрал да 
„раздвижи“ своите герои, като ги програмират с подходящ код, чрез 
блоково програмиране.  Другият екип пък реши, че ще запознае гостите от 
другите училища с емблематични места от нашия град.  

И ученици и гости се забавляваха с показаното.  



 
 

 



 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


