
 

 

 

 

 

 

 

Училище „Свети Климент Охридски” въвежда технологии на бъдещето 
 

ОУ „Свети Климент Охридски” – гр. Бургас започва изпълнение на проект 

„Училище „Свети Климент Охридски” –  училище на бъдещето” финансиран от 

Фондация „Америка за България” на стойност 200 000 лева. Училището ни бе одобрено 

след обявен конкурс с участието на над 200 училища от страната. В допълнение към 

средствата на фондацията, училищната общност ще допринесе 64 000 лв. към 

изпълнението на проекта. 

 

Основната цел на проекта е интегриране на съвременните образователни 

технологии в учебния процес, с фокус върху интерактивното обучение.   Ще бъде 

създадена съвременна среда за учене и  удовлетворяване  потребностите на учениците за 

общуване и социални контакти.  С инвестицията в училището целим да го превърнем в 

желана територия и модел за училище на бъдещето.  

 

Основните дейности по проекта са свързани с цялостно обновяване на втория 

етаж на училището. На етажа  ще се ремонтират и оборудват 4  учебни кабинета - по 

математика, информационни технологии, история и английски език; ще се реновира и 

коридорът.  Всички ученици в училището ще имат достъп до съвременните кабинети.  На 

същия етаж ще се реконструира и обзаведе с нови мебели и техника многофункционална  

зала, подходяща за различни събития и училищни  конференции.  Чрез въвеждането на 

съвременни образователни технологии взаимодействието между ученици и учители ще 

стане по-пълноценно и по-мотивиращо за високи постижения. 

 

Изпълнението на проекта ще обогати както учебната, така и извънкласната дейност  

на  учениците в  училище.  Обновените кабинети ще бъдат удобно място за провеждането 

на учебни часове, олимпиади, състезания, дебати и др. Цялостният съвременен дизайн, 

ергономичните мебели и ново обзавеждане  ще осигурят комфорт и безопасност на децата. 

Учениците ще придобият нови знания и умения чрез използване възможностите на 

информационните дигитални технологии. Новата обстановка ще провокира креативното и 

иновативно мислене на учениците и ще повиши познавателната им активност. 

 

Изказваме нашата благодарност към екипа на Фондация „Америка за България за 

предоставената възможност за реализацията на проекта.  Гордеем се с целия екип на 

училището, който успя да защити инвестицията на конкурентен принцип сред множество 

други училища от цялата страна. 

 

Подкрепата за ОУ „Свети Климент Охридски” е осигурена от Фондация „Америка 

за България”. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на ОУ 

„Свети Климент Охридски” и не отразяват непременно вижданията на Фондация 

„Америка за България” или нейните партньори.  
 


