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Фотоалбум

Пазим възрожденските просветителски идеи. 
През 1822 г. е открито първото обществено училище в Копривщица.  

Неофит Рилски /1837–1838/ превръща училището в национален 
образователен институт.  През 1846 г. Найден Геров отваря класно 

училище „Св. Св. Кирил и Методий“.

Сега Средно училище „Любен Каравелов” е училище от гимназиален тип.
В него се обучават ученици от 1-ви до 12-ти клас в редовна, задочна форма и 
самостоятелна форма. Общият брой на учениците е около 350, 200 от които 

са редовно посещаващи.
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Мисли глобално – действай локално.
Освен общообразователна подготовка, която получават учениците от 
1 до 7 клас, училището предлага профилирана подготовка от 8 клас в 

две професионални направления - професия „Приложен програмист“, 
професия „Сътрудник в малък и среден бизнес“. 

Всеки да бъде успешен професионалист и активен гражданин.
Всички в Средно училище „Любен Каравелов“ работят  заедно и се 

подкрепя всеки ученик за високи постижения, практически умения и 
нагласи за личностно развитие.
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„Вярваме, че от нас зависи да имаме високи постижения. 
Даваме най-доброто от себе си и се стараем постоянно да се развива-

ме и да надграждаме наученото. Празнуваме успехите си и с готов-
ност се учим от грешките си. Активно даваме и приемаме обратна 

връзка за представянето си.“ 

„Ние сме един отбор.
Ученици, родители, 
екип на училището  

работим заедно към 
обща цел. Заедно съз-
даваме подкрепяща и 
стимулираща атмос-
фера за всеки член на 
общността ни. Взис-

кателни сме към себе 
си и към останалите. 

Окуражаваме и предиз-
викваме всеки член на 
общността ни да бъде 

най-доброто, на което е способен. Активно търсим и предлагаме помощ. 
В съвместната ни работа сме добронамерени, търпеливи и честни.“
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„Имаме смелостта и решителността да постигнем целите си.
Никога не се отказваме.“ 

Креативност и нови идеи е кредото на колектива.
През 2017 г. училището е одобрено за иновативно. Участниците сами 
решават върху какво да работят – иновативен проект, рискова идея 

или креативна практика.
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„Не прави 
нищо, което не ти 
е забавно! Замени 

“аз трябва“ 
с 

„аз избирам“.
Иновативните 

училища са модел 
за изграждане на 
нова образова-
телна парадигма, 
чрез която учени-
ците ще подобрят 
образователните 
си резултати и ще 

повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образова-
телни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни 
стратегии.

Да си сверим часовника.

И з п о л з -
ват се нес-
т а н д а р т н и 
способи за 
к р е а т и в н о 
о б щ у в а н е , 
който водят 
до лично-
стно разви-
тие. Когато 
съзнателно 
и з б и р а м е 
ще откри-
ем повече 
радост и за-
доволство в 
живота си.
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Национална програмата „Иновации в действие“ през учебната 
2019/2020 година. 

Партньори на копривщенското училище са ЧСУ „Рьорих“ с препода-
ване на чужди езици и изкуства, гр. София, и Второ основно училище 

„Васил Левски“, гр. Костинброд.

Да мотивираш другите.
Второ основно училище „Васил Левски“, гр. Костинброд 

на посещение в откритата класна стая.
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Национална програмата „Иновации в действие“ през учебната 
2020/2021 година.

Партньори са Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“,  гр. Стрел-
ча, обл. Пазарджик и  Основно училище „Свети Патриарх Евтимий“, 

гр. Пещера, обл. Пазарджик.

Социална възприемчивост е умение да се наблюдава.
Ученици, учители и директори от трите училища 

на открит  урок. 
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Помогнете на всеки и по този начин всички ще успеете при бурни 
времена.

Ученици от трите училища на урок по история в Жив музей.

Нови 
възможности. 

Обсъждане 
на бъдещо 
сътрудни-

чество между 
иновативни 

училища.
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Създаваме атмосфера, която стимулира позитивно междуличностно 
поведение.

Ученици и учители се опознават и споделят впечатления.

Умение е да се изберат най-ефективните решения.
Ученици от СУ „Л. Каравелов“ Копривщица, СУ „Св. Св. Кирил и Мето-

дий“,  гр. Стрелчаи ОУ „Свети Патриарх Евтимий“, гр. Пещера.
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Иновативни 
подходи за 

подобряване 
образовател-

на успевае-
мост.

Иновация 
е препода-
ването на 
чужди езици 
по методи-
те на сугес-
т о п е д и я т а . 
За тази цел 
учителите по 

езици преминават курс за специална квалификация.
Кабинет по английски език – урок с пети клас. Преподавател Нешка 

Кунчева-Иванова.

Играта, свободата, увереността, 
ученето чрез изкуство.

В сугестопедията учениците трябва да се възпри-
емат като способни и забележителни. Не се игно-

рират чувствата на децата, учат се да избират.
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Няколко години на систематизирана работа.
Учителят подхожда с игрови ситуации, в които разиграва истински теа-
трални етюди с реквизит, а децата също влизат в роли. Пише се малко, 
но навсякъде по стените висят думи, въпроси и фрази, свързани с мате-

риала, като по този начин естествено се научават в хода на играта. 

Ограмотяване чрез сугестопедия.

При направени замервания 
след три месеца на обучение 75% 
от учениците от първи клас четат 
със скорост на четене за ученици 
от втори клас. При последовател-
но замерване след шест месеца 65 
% четат със скорост за трети клас. 
Всички ученици на 100% могат да 
четат. 
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„Кой е възгледа ми за бъдещето, който аз мога да осъществявам?“
При детето интерес и удовлетворение предизвиква процесът на са-

мостоятелно целенасочено действие. То подражава, но има желание 
да е независимо. 

Умение да се влияе 
на другите.

Наблюдателност, 
впечатлителност, емо-
ционалност, образна 
памет, творческо въ-
ображение, изразите-
лен език има начални-
ят учител. Попиващия 
ум действа при мал-
ките ученици и този 
период трябва да се 
удължава.
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Авторитетът произтича 
от личностните качества.

Успешният учител е въз-
действие между групата 

и стила, личността и 
подхода, приканване към 
ученическо сътрудничест-
во и признаване чувствата 

на учениците.

Еволюционно пътуване.
Най-бързо децата се учат 
чрез сетивата си. Систе-
мата формира „свобода 
в дисциплината“, свобо-
ден избор, включително 

общуване.
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Социалното приобщаване е втъкано в самата същност на училището.
Създаден е филм „Нещо необикновено се случва“, посветен на класи-

ческата Сугестопедия в училище.

Кой съм? Какво искам?
Усилията 

на новато-
ра-учител са 
фокусирани 
върху учени-
ците. Да се 
наблюдава и 
слуша със се-
тива и сърце. 
Да се елими-
нират вред-
ните емоции, 
да се разбе-
рат потреб-
ностите на 
децата.
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Иновативното обучение чрез музиката. 
 По коридорите на СУ „Любен Каравелов“ звучи тихо класическа 

музика – Моцарт, Бах, Вивалди.

„Музикалната магия на Копривщица“
Гордостта на СУ „Любен Каравелов” е духовият оркестър, който е 
обиколил фестивали в Полша, Чехия, Германия. Всички инструменти 
са от най-висок клас, а преподавателите са специалисти. Репетициите 
не спират и през лятната ваканция. Едно поколение ученици вече са му-

зиканти. „Му-
з и к а л н а т а 
магия на Коп-
ривщица“ е 
художестве-
но-докумен-
тален филм 
за духовия 
оркестър на 
училището.
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Ритъм терапия.
В иновативното обучение чрез музика се включват ученици от втори 
клас. Всички достигнаха базови умения на свирене на блок флейта. 

Ударните инструменти имат благотворно влияние, подобрява се 
координацията на децата и се успокоява сърдечният ритъм. 

Благородство и умиротвореност.
Децата в училище говорят още на един език - на езика на музиката. По 

коридорите общуват, тананикайки с ноти. Изумително е, с каква за-
дълбоченост изучават музикалните произведения, колко много труд 

полагат, колко са отговорни. 
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Развиване на логиката.
Използват се способи чрез нестандартни хрумвания - решаване на 
логически задачи, игра на шах, с пъзели. Учениците се забавляват и 

развиват уменията си за логическо мислене и общуване. 

Умствени информационни затруднения.
Подържа се интереса на учещите към загадки, гатанки, фокуси, ребу-
си, пъзели, главоблъсканици, които да изграждат нови същности след 

сложни умствени операции.
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Умения за учене и емоционална интелигентност. 
Поставеният в двора на училището шах е учене чрез приятна игра. 
В шаха и в живота не е задължително партията да завърши с мат – 

може да завърши с реми. 

Подобряване на матема-
тическата грамотност.

С предизвикателства 
към учениците с разум-
на доза самочувствие и 
реалистична преценка 
за възможностите им  се 
постигат се  целите на 
иновацията.
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Трениране 
креативността 
и аналитичните 

умения.
От първи клас 
се изучава и 
компютърно 

програмиране 
и моделиране. 

Малките ученици 
могат да боравят 

с компютърния 
език „Скрач“ 

(Scratch), създа-
ден специално 

за обучението на деца. Той позволява създаването на анимирани 
истории, интерактивни игри.

Първоначални умения за програмиране.
В направление дигитална грамотност за придобиване на умения за 
програмиране и дигитална грамотност на учениците са включени 

всички ученици. 
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Здравей училище!
Спазват се традиции и ритуали.

Визуалната комуникация в училище. 
В коридорите и класните стаи се представят картини, които са изра-

ботени с различни техники на изобразителното изкуство като живопис, 
батик, акварел, ани-
мация, апликация 
и др.; фотографии; 
плакати; постери; 
временни или по-
стоянни експози-
ции на продукти от 
творчески дейности 
на учениците или 
учителите;  грамоти, 
плакети, сертифика-
ти, благодарствени 
писма, поздрави-
телни адреси, купи, 
вази и др.
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Знанието се превръща в „компютърна игра“.
Учебното съдържание се представя с визуална информация, игрови сцена-

рии, електронни ресурси и учебници. Учебният час е наситен с дигитални тех-
нологии, компютърни образователни игри. Когато децата потъват в този свят 

и средата се адаптира към тяхното поведение, успеваемостта е по-голяма.

Умения да създават визуално въздействащи творби.
Създавайки продукти в творческите дейности по време на работаа 
в час или в извънкласни форми, те обогатяват комуникативната си 

култура с умения да създават визуално въздействащи творби. 
Възприемат и оценяват естетическите им достойнства.
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Иновацията 
Bubble socer.

Вместо тениски и 
шорти двата тима 

от по шестима 
ученици навличат 
гигантски надува-

еми балони. Освен 
че няма травми, 
е много забавно. 

Със специфичният 
начин на придвиж-
ване, който налага, 

е много полезна 
за хиперактивни-
те . Изгражда се 

мозъчната връзка 
за 3D ходене.

Мотивацията на спорта.
Правилните решения изискват оптимизъм, преценка на риска, прие-

мане на критика, повече мнения, честна преценка и разумни правила.
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Възприемане на природа-
та, като част от всеки.

Добре се отразява на то-
нуса физическите упраж-

нения. Отчитат се по-ниски 
нива на агресия. Залесява-
нето е приятно и полезно.

Опазване на училищната 
база.

На територията на учи-
лището има покрито и 
открито спортно игрище, 
открит построен по послед-
ни изисквания тенис корт, 
игрище за мини футбол, ба-
скетболно игрище. Учители 
и персонал, родители и уче-
ници участват в тяхното из-
граждане.
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Креативни решения на важни проблеми.
В професионалните паралелки се изпробва метода „Шестте шапки“. 

Сред учениците от среден курс се използва книгата с идеи. Участниците 
записват своите идеи и добавят към идеите на предишните участници. 
След изреждане на всички участници идеите се прочитат на глас.

Виртуализацията – нови възможности.
Има три модерно оборудвани компютърни кабинета, а всички ос-

танали кабинети разполагат с интерактивни дъски и мултимедийни 
устройства. 
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Приложното 
програмира-

не – професия 
на бъдещето.
От огромният 
брой визуални 
инструменти в 
класната стая 
са използвани 
интерактивна 
дъска, диги-
тално видео, 

трейлъри, 
Powerpoint 

презентации.

Дистанционно обучение.
Асинхронното обучение позволява на учениците да се записват и 

да учат от онлайн курсове самостоятелно, със собствено темпо. Учи-
телите предоставят материали, лекции, тестове, видеа и задания, до 
които учениците имат достъп по всяко време. Това е част от възпита-
нието на учениците в отговорно дигитално гражданство.
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Учене на 
открито.
„Добрите 

идеи могат 
да бъдат 

използвани, 
за да гене-
рират само 
една много 
добра идея 
на принципа 
„1 + 1 = 3”  .

В откриване на невидимото.
За да се осигури ефективна и релаксираща извънучебна среда в 

сградата на училището има тенис на маса и падъл тенис, музикален 
кът, постоянно излъчващ релаксираща музика с разположено пиано 

за любителите на класиката, фитнес уреди и боксова круша за хората 
със силни емоции.
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Фотоалбум

Учене с игра.
За най-малките 

има „Игрова 
стая“, пълна с 
занимателни 
и обучителни 

игри и материа-
ли, в която уче-
ниците могат да 
се срещнат и с 

логопед.

Нови методи в работата на Педагогическия съвет.
Бреймсторинг подходът се използва за постигане по-ефективни 

и завършени идеи от генерирането на самоцелни идеи. 
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Средно училище
„Любен Каравелов“

Гр. Копривщица
Бул. Х. Н. Палавеев 77

GSM: 0887607312
info@sulkaravelov.com
www.sulkaravelov.com

Креативността е качество, 
което всички носим в себе си. 

Учителите, работещи с иновации редовно 
споделят своя опит на своите колеги. 

Учители обучават учители.
Учители от други училища проявяват интерес, посещават часове 

и провеждат дискусии.
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За да дадеш емпатия, трябва да я притежаваш. 
Учителите са регулатор на комуникацията в класната стая. 

Педагогическите кадри разбират и уважават онова, което другите преживяват.
Учителите са обучени и спазват ясни правила -да се вслушват  в мислите 

и чувствата на учениците.
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Средно училище
„Любен Каравелов“

Гр. Копривщица
Бул. Х. Н. Палавеев 77

GSM: 0887607312
info@sulkaravelov.com
www.sulkaravelov.com

Да наблюдаваш, без да осъждаш
Родителите са запознати с иновативното обучение. В хода на 

обучението се правят анкети за процеса на работа. Положител-
на оценка дават 95 % от родителите и подкрепят иновативното 

обучение.

Отговорните решения са общи.
Със закупеният електромобил учениците заминават на посещение 

в иновативно училище в София.
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Фотоалбум

Образованието убива погрешната информация. 
Всяко ново действие е правилно действие. 

За да се случат нещата, трябва да се започнат.

Реши, че искаш промяна.
Разбери защо е важно да се промениш, направи необходимото, 

ако не успееш, започни отново.
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Средно училище
„Любен Каравелов“

Гр. Копривщица
Бул. Х. Н. Палавеев 77

GSM: 0887607312
info@sulkaravelov.com
www.sulkaravelov.com

При успех, 
празнувай!

Продължи нататък 
и се отдай напълно.

Поемането на 
отговорност е най-

важната стъпка към 
успеха.

Възрастните трябва 
да наблюдават деца-
та и да се доразвива 

онова, което им е 
дала природата.
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