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Иновативно пространство
„Свободна зона“



ЗАЩО?

За да се изгради и формира
пространство и ценностна
система за диалогичност, 

екипност и толерантност с цел
повишаване на ефективността и

резултатността на учебно-
възпитателния процес



Учениците лично се ангажираха в
боядисване, сглобяване, подреждане на
иновативното пространство. Водеща е
тяхната визия за цветове, форми,
функционалност. Поддържането и
обогатяването на „Свободна зона“ също е
споделена отговорност с ученичесата
общност.



ЗА КОГО?

 „Свободна зона“ дава възможност за

създаване климат на сътрудничество,

постигане на откритост в позициите

и ефективност в общуването при

изясняване на конфликтни ситуации.

 Иновативното пространство е

отворено за всички, с приоритет към

учениците от първи гимназиален

етап.

 Родителите, съвместно с учениците и

учителите, ще имат възможност

активно да участват в „Свободна

зона“ за един конструктивен диалог

между всички страни.



 противодействие на агресията и 

насилието; 

 разрешаване на конфликти;

 провеждане на тренинги и 

консултации на ученици, учители и 

родители;

 дискусионни форми по гражданско 

образование; 

 организиране на алтернативна среда за 

учебен процес по различни учебни 

предмети; 

Да се създаде и утвърди „Свободна зона“ като територия за:

ЦЕЛИТЕ



 подготовка и реализиране на 

извънкласни дейности и форми 

на ученическото самоуправление. 

 да направи училищното 

пространство по-привлекателно 

за учениците и по-ползотворна 

работна среда за учителите, да 

даде възможност за пробиране на 

модерни практики.

Да се създаде и утвърди „Свободна зона“ като територия за:

ЦЕЛИТЕ



Почистване, боядисване, обзавеждане и оборудване на „Свободната зона“

В периода 01.09.-15.09.2020 г. ученици от ПГМЕТ  лично се ангажираха с 

боядисване, сглобяване, подреждане и аранжиране на мебели, пособия и др. 

При оформлението на пространството водеща бе визията на учениците за 

цветове, форми и функционалност. 

ДЕЙНОСТИТЕ



ДЕЙНОСТИТЕ

. 
Работни среща на Управителния съвет  на Училищния 

ученически съвет за планиране на инициативи и дейности за 

учебната 2020-2021 г.



ДЕЙНОСТИТЕ

Творчески занимания по интереси



ДЕЙНОСТИТЕ

Подготовка и реализиране на училищни инициативи свързани с Патронния 

празник - четения, запис на музикални изпълнения, рецитал, награждаване на 

уастниците в конкурси.



ДЕЙНОСТИТЕ

Подготовка и реализиране на училищни инициативи свързани с Патронния 

празник - четения, запис на музикални изпълнения, рецитал, награждаване на 

уастниците в конкурси.



ДЕЙНОСТИТЕ

„Свободна зона“ е защитено пространство за интервенции на педагогически 

съветник и работа по случаи от социален работник, срещи и беседи с родители, 

ученици и екип за личностно развитие 



ДЕЙНОСТИТЕ

Провеждане на занимания и учебни часове с ученици от 9г клас

Професия „Техник на електронна техника“, с недостиг, с цел повишаване 

активността и мотивацията на проблемни ученици 



. 

Иновативно пространство „Свободна зона“ е 

отговор на необходимост от територия за 

споделяне, подкрепа при конфликт, 

творчество, диалог, дух на толерантност. 

Енергията и потенциалът на учениците се 

насочват към дискусия, творчество, 

създаване на позитивна среда. 

Споделеното пространство спомога за 

повишаване увереността в собствените 

способности, утвърждаване атмосфера на 

принадлежност, повишаване на резултатите, 

изграждане на умения за позитивна култура 

на общуване и благоприятна среда.

Родители, ученици, учители имат 

възможност да работят съвместностно, в 

партньорство и диалог.


