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ОБЛАСТ ВАРНА 

Начало на предложената иновация: 2022/23 учебна година 

Край на дейностите на предложената иновация: 2025/26 учебна година 

1. Мотиви за предложената иновация, свързани с обективни данни и анализи на 

състоянието и елементите на училищния живот  

Математическата грамотност е една от ключовите компетентности в Европейската 

референтна рамка за ключовите компетентности. Резултатите по математика на 

българските ученици в PISA са по-ниски от средните резултати за изследването. JUMP 

Math адресира значителна част от проблемите при изучаването на математика.  

2. Цел на иновацията: 

Основна цел е повишаване на качеството на образованието в училището. 

3. Кратко описание на иновативния процес и иновацията за определения в проекта 

период: 

JUMP Math (https://jumpmath.org/ca/) е система за преподаване на математика, която 

извежда като основна ценност развитието на потенциала на всяко дете. Постига целите 

си, като насърчава разбирането на математическите понятия и концепции, осъзнаването 

на тяхната приложимост в ежедневието и интереса към математиката. Основава се на 

най-новите изследвания от областта на когнитивната наука и добрия международен опит. 

Предлага уникална комбинация от методи на преподаване, благодарение на които се 

постига задълбоченост, постепенно надграждане на учебното съдържание, системно 

измерване и управление на напредъка на учениците. Целевата група на иновацията са 

учениците в начален етап на обучение и техните учители.  

4. План за изпълнението за учебната 2022/2023 г.  

1.Създаване на училищен план за внедряване 



2.Разработване и осъществяване на квалификационна програма за учителите 

3.Създаване на учебни материали и други ресурси по иновацията 

4.Създаване на система за измерване и проследяване на резултатите на учениците  

5.Анализ на въздействието на иновацията на годишна база. 

Индикатори: 

1.дял ученици с резултати над и под средното ниво за съответния клас;  

2.Дял ученици с повишена мотивация и интерес за изучаване на математика 

3.Дял ученици с понижени нива на тревожност и страх от допускане на грешки  

4.Дял на учителите, които отчитат повишена удовлетвореност от работата  

5.Дял на учителите, които отчитат повишена нагласа за професионално развитие  

6.Брой на учителите, преминали обучение по методиката на преподаване JUMP Math 

5. Възможност за разширяване на обхвата на иновативния процес:   

Внедряването на JUMP Math започва в начален етап. След като един випуск премине 

през начален етап, може да се интегрира в обучението по математика в прогимназиален 

етап. 

7. Възможност за мултиплициране на училищния опит и добрите практики:  

Изграждане на учеща се общност от училища и активни учители, споделяне на опит, 

идеи, видео-уроци и други образователни ресурси;  

Участие в: проучвания, които изследват математическите умения и мотивация за учене 

на учениците; квалификационни модули по JUMP Math, вписани в информационния 

регистър на одобрените програми за обучение за повишаване на квалификацията на 

педагогическите специалисти; образователни форуми и конференции и представяне на 

резултатите от иновацията. 

8. Информация за учениците, включени в иновативния процес: 

Ученици в начален етап на обучение – от 1ви до 4ти клас. 

9. Информация за квалификацията на учителите, включени в иновативния процес: 

Включените 5 учители отговарят на нормативните изисквания за длъжността “начален 

учител”. 



12. Информация за научни данни и доказателства, свързани с ефективната 

приложимост на предложените иновации:  

Сравнително изследване на НБУ и агенция “Маркет Линкс”, 2016 г.; JUMP Math се 

препоръчва от Канадската мрежа за изследване на езика и грамотността; 

http://www.progresivno.org/jump-math/ ; https://jumpmath.org/ca/research/ ; 

13. Описание на целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и 

емоционалното развитие на учениците: 

Jump Math е система, която допринася за реализирането на визията за развитие на 

училището, поради фокуса си върху: индивидуалния подход и убедеността, че всяко дете 

може да се развива и да постига успех; създаването на подкрепяща и окуражаваща 

образователна среда; повишаването на вътрешната мотивация на учениците, интерес и 

желание за изучаване на математика; задълбоченото разбиране и надграждане на 

учебното съдържание. 

14. Длъжностно лице от училището, за контакт:  

тел. 0877194835, М. Лазарова, време за контакт: 08:00 – 14:00 часа 

 

 

 

 


