
 

 

Европейски план за развитие 

на ЧСУ „Цар Симеон Велики“ 

 

1. Въведение 

Частно училище „Цар Симеон Велики“ има за цел да бъде пример за иновативна, 

мотивираща, креативна, здравословна и позитивна среда, която стимулира личния 

потенциал на учениците, докато изгражда и възпитава в тях навиците и философията на 

успеха. Основната цел на работата ни е да насърчим сред младите предприемаческия 

дух, личностните умения, иновативното и гражданското образование. Мотото на 

училището – „Знанието е светлина“ е свързано с визията ни да изградим мост между 

Златния век на българската култура през периода на цар Симеон Велики и наше време, 

използвайки новите технологии, предприемачеството и иновациите. Учебната програма 

отдава особено значение от една страна на историята, културата, гражданското и 

предприемаческо образование и от друга на развитието на природните науки, търсейки 

междупредметни връзки и използвайки методите на проектно и проблемно базираното 

обучение. 

ЧСУ „Цар Симеон Велики“ е училище посланик на Европейския парламент и има 

разработена Иновационна стратегия, на база на която чрез представяне на иновация, 

свързана с инициирането и прилагането на комплексна педагогическа технология, 

съчетаваща чрез интегриран подход, различни методи и технологии на преподаване и 

обучение (от формалното и неформалното образование), бе включено в списъка на 

иновативните училища за учебната 2017/2018 година на Министерството на 

образованието и науката.  

Иновацията е предложена в контекста на целите на ЕС за постигане на устойчив, 

интелигентен и приобщаващ растеж, залегнали в Стратегията „Европа2020“, както и 

респективно в отговор на Националните приоритети в образованието и науката 

„България 2020г.“, свързани с *подобряване качеството на образованието и *въвеждане 

на система за продължаваща квалификация и кариерно развитие на педагогическите 

специалисти. 

Прилагайки интегриран подход от различни методи и технологии на преподаване и 

обучение от формалното и неформалното образование, комплексната педагогическа 

технология има за цел формиране на умения, знания и нагласи в учениците, нужни за 

тяхната образователна и професионална реализация. 



 

 

Комплексната педагогическа технология съчетава методите за проектно и проблемно-

базираното образование, бързото придобиване на четивна техника и усвояване на 

умения за четене с разбиране; метода за спираловидно учене; метода за учене чрез 

откриване; техниката за учене чрез социално взаимодействие, както и дискусионни, 

активни, интерактивни и ситуационни методи на неформалното образование.  

2. Цели за стратегическо развитие, мерки за постигането им и срок 

Изхождайки от разбирането, че ключът не е в стандартизираното образование, а в 

персонализацията му, ние целим изграждането на възможности за откриване на 

индивидуалните таланти на всеки ученик. Фокусът е върху педагогическите подходи и 

нови методи на преподаване, както и върху иновативните елементи по отношение на 

организацията и съдържанието на обучението. В тази връзка екипът на училището е в 

постоянен процес на усъвършенстване на образователната среда, своите умения и 

начин на управление.  

В изпълнение на дългосрочните цели на Иновационната си стратегия за реализиране на 

учебните 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021 училището предвижда надграждане на 

заложените стъпки през всяка предходна година, като бъдат организирани и 

усъвършенствани обучението, начинът на управление и учебната среда в начален, 

прогимназиален и гимназиален етап.  

Четирите ключови цели за горепосочените учебни години са свързани с необходимостта 

от: 

1) увеличаване уменията на персонала за активна обмяна на педагогически опит и 

използване на иновативни, интерактивни методи и техники на преподаване с цел 

извеждането на ученика в центъра на урока; 

2) усъвършенстване на иновативното управление и организация на учебния процес, 

свързани с осигуряване професионалното израстване на учители и персонал, развивайки 

учебно-възпитателна и социално-емоционална среда, която да насърчава ученическото 

развитие; 

3) екипно усъвършенстване на интердисциплинарния подход на преподаване и 

интегриране във всички предмети на проектно-базираното образование, развиващо 

предприемачески и трансверсални умения в учениците; 

4) интернационализация на училищното CV 



 

 

В изпълнение на тези цели Европейският план за развитие на училището се фокусира 

върху неговата интернационализация и повишаване на качеството на преподаване чрез 

европейска мобилност и дейности за сътрудничество.  

3. Преминати обучения 

ЧСУ „Цар Симеон Велики“ организира и осъществява дейности по включване на 

персонала, ръководен и педагогически, в различни обучения и повишаване на тяхната 

квалификация. 

До този момент за екипа на ЧСУ „Цар Симеон Велики“ е организирано участие и 
провеждане в следните национални и международни обучения: 

 "Introducing Project-Based Learning in your Classroom" online course on the Teacher 
Academy Brussels, 2016; 

 Обучение за работа с платформата Mozaweb, 2018; 

 Участие като външен партньор по проект Еразъм+ КД2 -„Cooperation for innovation 

and the exchange of good practices“: “EntrepreneurshipXchange through project-

based learning”, с бенефициенти Фондация Българска Памет и Problem-Based 

Learning Institute в Литва; 

 Oбучение „Позитивното образование в детската градина и училището“, 2018; 

 „Инструменти за привлекателно образование“ към „Образование без раници“, 

2019; 

 Коучинг обучение за личностна ефективност, 2019; 

 Участие в семинар на тема: „Високите технологии в помощ при обучителни 

проблеми” – Д-р Марта Бърнс, 2019.  

4. Предстоящи обучения и кандидатстване по проекти по Еразъм+ 

 Еразъм+ КД1: Проектно-базирано обучение в иновативната класна стая (срок на 

кандидастване 5/02/2019) 

 PBL training for teachers in Sofia, 2019, съвместно с Maastricht University 

 Erasmus + K3: Future Cooperation Projects: #InnoSkillsGuide for the Future (срок на 

кандидастване 19/03/2019) 

 Erasmus+ KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices: KA229 

- School Exchange Partnerships: "EntreCompXchange through Project and Problem-

based learning" (срок на кандидастване 21/03/2019) 

 Erasmus+ KA2- Cooperation for innovation and the exchange of good practices: KA201 

- Strategic Partnerships for school education:“Развитие на еко-предприемачески 

компетенции в младите хора за постигане на зелен и личностен растеж” (срок на 

кандидастване 21/03/2019) 



 

 

5. Партньори 

ЧСУ Цар Симеон Велики е училище посланик на Европейския парламент. То е част от 

мащабен проект, включващ: Фондация Българска Памет; Звукозаписно студио и 

компании, занимаващи се с НИРД, подготовка и управление на проекти.  

Партньорството му с неправителствения сектор, академичните среди и бизнеса спомага 

за провеждането на интегрирани открити уроци, извънкласни прояви и активно 

прилагане на форми на неформално обучение. 

Основните български и чуждестранни партньори на ЧСУ „Цар Симеон Велики“ са: 

 Фондация „Българска памет“; 

 Comac medical; 

 Inno Advisers; 

 Inteligent music; 

 Частна детска градина „Росица“; 

 Mindhub; 

 Сдружение „Българска история“; 

 Space Challenges; 

 Асоциация за развитие на българския спорт; 

 Сдружение за деца с проблеми в развитието Bonitatis; 

 Природен парк „Витоша“; 

 Софийки университет „Св. Климент Охридски“ (Физически факултет) и 

Лесотехнически университет – гр. София; 

Процесът на интернационализация на училището се осъществява чрез обмен на добри 

практики с партньорските организации, както и чрез кандидатстване и участие по 

проекти за европейска мобилност и сътрудничество.  

Бъдещите проекти, в които училището планира да вземе участие 2019-2022, ще са 

свързани с: 

 подкрепа на професионалното развитие на работещите в областта на 

образованието с цел стимулиране на иновациите и повишаване на качеството на 

преподаването и работата с учениците в Европа, фокусирайки се върху 

развитието на комплексната си педагогическа технология и споделяйки опит; 

 увеличаване на единодействията и преминаването между формалното и 

неформалното образование, заетостта и предприемачеството; 



 

 

 повишаване на капацитета, привлекателността и международното измерение на 

училището; 

 развиване на ключови компетентности с акцент върху изучаване на чужди езици, 

инициативност и предприемачество, STEM с фокус върху природните науки.  

Всеки проект във времето ще има своята добавена стойност и елемент на надграждане, 

спомагайки за: *обособяване на работещите методи и техники за целите на иновацията 

на училището; *квалификацията на педагогическия персонал и постигането на 

положителни резултати от приложените методи с оценителна и самооценителна 

функционалност. 

Проектните предложения на училището кореспондират и ще продължават да са 

съобразени с целите на стратегията„Европа 2020“, с целите на стратегическата рамка за 

европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението„ЕСЕТ 2020“, 

както и със стремежа към изграждане на Европейско образователно пространство до 

2025 г., целящо иновативно, приобщаващо и основано на ценности образование, 

стимулиращо основните, цифровите и предприемаческите умения и изграждането на 

европейска идентичност в цялото ѝ многообразие.  
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