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ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ

„Има два вида учители – такива, които те 

заливат с толкова много информация, че 

оставаш скован, и такива, които само с 

един малък подтик, ти вдъхват сила, с 

която можеш да скочиш чак до небето." 

Робърт Фрос



Педагогическа дейност
Учителите в училището влагат в  работата си душа и сърце. Наред с 

основното , да обучават и да ограмотяват децата в начален етап, винаги се 

стремят да бъдат обективни и справедливи. Взискателни са към учениците и 

себе си, държат на дисциплината и реда, на точните правила,на добрите 

обноски и маниери, на хигиената на човешките взаимоотношения – между 

колеги, учител- ученик, учител-родител. Дават много и изискват много от 

учениците си. Отнасят се с уважение и разбиране към тях.

Основни принципи в работата:

 Работа в екип: Разчитат на подкрепата на колеги , родители и ученици;

 Обективност;

 Професионализъм и постоянно повишаване на квалификацията;

 Дисциплина и ясни правила;

 Приятелство и искрени взаимоотношения;  

 Обратна връзка;



В НУ “Васил Левски“се реализират множество 

иновативн методи и подходи за създаване на бъдеще за 

всеки ученик.
Основната цел при реализацията на иновативните методи и подходи  

е да се повиши качеството на образователния процес чрез 

увеличаване на интерактивността и активното участие на 

учениците.Засилване употребата на дигитални средства и 

информационни технологии в обучението,което води до повишаване 

на мотивацията и интереса на учениците към ученето, подобряване 

на академичните им резултати и повишаване на творческата им 

активност. 



В училището е създадена нова, модерна и иновативна училищна 

среда.

Класните стаи разполагат с възможнаст за  фронтална, 

индивидуална и групова работа. Оборудвани са с интерактивна 

смарт дъски , модулни маси, което позволява мобилност по време 

на работа.Оборудвана библиотека, игротеки, компютърен и  

езиков кабинет. 



Иновативна  училищна среда  и  иновативни техники и технологии
са предпоставки за добра педагогическа практика. 



Съвременен  урок по ограмотяване в първи клас 

Да четем на по-

големите 

е интересно!

Нашите  награди след 

успешен тест в „Уча .се“!



Математика с „Академико“



Иновативно обучение по музика   с ресурсите на 

„Мозабук „





Съвременно обучение по технологии и предприемачество

Предприемачество







Групова работа в час по Околен свят 



Работа по проекти



Проектът „ Трите кофи“





Проект“Зоопарк“



Проект      

„Фермата“





Обученето по Английски език се осъществява с помощта на системата 

Нешънъл Джиографик “Оуър Уърлд“.

В часовете по ФУЧ учениците за първи път биват потопени в невероятния 

свят около нас с помощта на изображения, картинки, видеа и песни от 

цял свят. Трите серии , с които работим във  2-4 клас са степенувани по 

трудност и са озвучени от англоговорящи водещи. Професионално 

направените видеа и игри спомагат за лесно и бързо усвояване на новата 

лексика, граматика и познания в начална степан по Английски език.



Индивидуални занимания при децата със 

специални образователни потребности



Детско полицейско управление



Малките полицаи от програмата „Детско полицейско 

управление“ придобиват  нови знания по събиране на 

следи и веществени доказателства, детска полицейска 

лична защита и уязвими участници в движението по 

пътищата. Учениците на НУ „Васил Левски“-Габрово 

влизат в ролята на криминалисти, като имат възможност 

да се докоснат до специалното оборудване и 

принадлежностите, които използва полицаят експерт-

криминалист по време на изследване на 

местопроизшествие. Вълнуващо преживяване за 

учениците е тренировката по детска, полицейска и лична 

защита. Малките полицаи учат и отработват основните 

правила по пътна безопасност. 





Награди



КОНТАКТИ С РОДИТЕЛИ
1. Лични срещи, уведомителни писма и съобщения

2. Родителски срещи- веднъж на два месеца

3. Приемни дни- всеки месец 

4. Електронен дневник- отразяват се събития , отсъствия, оценки, 

бележки за поведението на ученика

5. Утринни срещи- всяка седмица по една

6. Дни на отворените врати за родители                                                           

по график за първия и втория срок

7. Ръка за взаимопомощ

8. Съвместно участие в проекти

9. Родителско участие в живота на класа

10. Учатие в УН и Обществен съвет 



Родители в клас



Благодаря за вниманието!


