


* Училище „Димитър Талев“ има 31-годишна история и е едно 

от  големите средни училища в град Добрич. 

* От 2014 година е асоцииран член на Кеймбридж  училищата 

в България.

* От 2017 година с решение на МС е включено в 

списъка на  иновативните училища.

* От 2000г. до сега сме участвали

в 17 международни проекта. 

През настоящата учебна година 

колективът работи по поредните

два международни проекта по 

програма Еразъм+.



В училището се обучават 633 ученици от I до XII клас с 

профилирано обучение „Софтуерни и хардуерни науки“ 

и профил „Технологичен – информационни технологии“ 

и работят 60 висококвалифицирани педагогически 

специалисти. 

Кабинетите и класните стаи са оборудвани с  модерна

дигитална техника.

Използването на най-новите софтуерни програми и 

продукти и в сферата на роботиката,  

иновативните методи на преподаване 

чрез модела на интегрирано тематично учене 

и проекто базирано обучение са 

гаранция за успехите на 

талевци.





Обновена и модернизирана материална база

Интерактивни дъски, мултимедийни

проектори и компютри
Интерактивен кабинет по 

природни науки

Система MozaBook



Обновена и модернизирана материална база

2 големи мултитъчскрийн телевизора – 65 и 84 инча, с инсталиран софтуер MozaBook

Дигитален микроскоп с възможност

за връзка с мултитъчскрийн
Обновен кабинет по музика



Обновена и модернизирана материална база

Цялостно покритие с  wi-fi, като

има защита за посещаване на 

нежелани сайтове

Локална телевизия

с три 50- инчови телевизора 



Обновена и модернизирана материална база

Кабинет по обществени науки

http://www.bta.bg/bg/video/show/id/0_9ygpmwlv


Обновена и модернизирана материална база

Презентационен кабинет



Обновена и модернизирана материална база

Езиков кабинет



Обновена и модернизирана материална база

Кабинет по български език и литература

https://www.youtube.com/watch?v=r9bVcrGf0Bk


Обновена и модернизирана материална база

Кабинет по обществени науки

https://www.youtube.com/watch?v=r9bVcrGf0Bk


Обновена и модернизирана материална база

Читалня на открито



Спортна площадка 

с фитнес уреди

Обновена и модернизирана материална база





През 2014 година училището става член на Асоциацията. 

Още същата година става първенец в категорията 

„Най-активно училище за 2014 г. 

сред новите училища членове”. 



I-во място

в Художествено-музикалното състезание 

с песента „Read all about it”;

2015 година

Бронзов медал

Мила Пенчева от IV клас

Националното състезание по английски език

Преподавател - Даринка Андонова

https://www.youtube.com/watch?v=eluAS2S6jY4


I-во място

Джансу Исмаил и Боряна Ивелинова от IV клас

Национално състезание по английски език

2016 година

Сребърен медал

Йордан Великов от IV клас

Национално състезание по английски език

2017 година



Сертификат за участие 

Савина Кушева и Онур Енвер - IV клас

Международното състезание

Kangaroo Global English на ниво А1

2018 година

Специална грамота

Атанас Матеев - IV клас

Международното състезание

Kangaroo Global English на ниво А1

2019 година





Минали:
“ProArt" - „Популяризиране на изкуството" 

MOVERE, DOCERE, DELECTARE through Reading - „Учение, радост, развитие чрез четене”

"My Europe, my life, my future" - "Моята Европа, моят живот, моето бъдеще"

„Games Always Make Everyone Supportive - Спортът ни прави сплотени - G.A.M.E.S. ” 2014/2016

„Медиация на конфликта, за да се оптимизира комуникацията в образователна, социална и 

културна среда” - 2013/2015

„Мозайка от пъстри фантазии” - 2011/2013

„ ... и всички ние заживяхме щастливо” - 2009/2011

„Мост към професионалния живот” - 2008/2010

„Европейско образование и ИКТ” - 2008/2010

„BULHUN-Докосване до две култури” - 2008/2010

„Два славянски езика в европейската общност” - 2006/2007

„Училищен живот” - 2005/2007

„Коменски или стремеж към качество” - 2004/2007

„Сравнителен подход към две култури” - 2004/2005

„Културата в младежкия живот” - 2001/2004

„Нашата природна среда” - 2001/2003

Училище „Димитър Талев“ участва в проекти по 

Еразъм + от 2000 година. Има реализирани 17 проекта.

http://sou-dtalev.info/proekti14.html
https://sou-dtalev.info/proekti15.html
https://sou-dtalev.info/proekti14.html
https://sou-dtalev.info/proekti13.html
https://sou-dtalev.info/proekti12.html
https://sou-dtalev.info/proekti11.html
https://sou-dtalev.info/proekti10.html
https://sou-dtalev.info/proekti9.html
https://sou-dtalev.info/proekti8.html
https://sou-dtalev.info/proekti7.html
https://sou-dtalev.info/proekti6.html
https://sou-dtalev.info/proekti5.html
https://sou-dtalev.info/proekti4.html
https://sou-dtalev.info/proekti3.html
https://sou-dtalev.info/proekti2.html
https://sou-dtalev.info/proekti.html


„Eteachers & e-students“ 

Два курса на обучение: 

1) Оползотворяване на новите

технологии, приложения и 

социални медии в класната стая. 

2) Преподаване на 

предприемачество и лидерство 

в училище.

Партньор:

Института по обучения, трудова

заетост и образователна мобилност, 

Болоня (IFOM) Италия.

Ключова дейност 1



Настоящи проекти

Партньорски институции:

IES Las Marinas 

Roquetas de Mar, Almeria, Spain

4th Gel Rodou

Rhodes Island

Istituto di Istruzione Secondaria 

Superiore

FEDERICO II - APRICENA (Foggia) 

ITALY

Ключова дейност 2



Училище „Димитър Талев“ участва в проекти по 

eTwinning от 2000 година. 

Има реализирани над 100 проекта.

„Писмо от хартия” 
“MAKE IT EASIER“

И ученето стана лесно!



"Здравословна храна - здрави деца"



Christmas Carols, E-cards & Photos around Europe!

Koледни песни, Е-картички и снимки от Европейските страни

и конкурс за най-красиво украсена елха. 



“My Pet” –

“Моят домашен любимец”



Speech therapy - my job, my passion! 

“Логопедията – моята работа, моята страст!”

България

Полша

Латвия

Хърватска



10 ГОДИНИ e-Twining в България

Церемония по награждаване



Модел на модерното училище



МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Проект „Занимания по интереси“

Проект „Занимания по интереси“  е насочен за развитие на ключовите

компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, 

здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на 

иновациите и креативното мислене на учениците. 

Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематичните

направления: Дигитална креативност, Природни науки, Математика, Технологии, 

Изкуства и култура, Гражданско образование, Екологично образование и 

здравословен начин на живот, Спорт.

През 2018/2019 година бяха сформирани:

13 групи със 195 ученици от I – X клас



МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Проект „Занимания по интереси“

Театрално студио I клас

„Приказна работилничка”

р-л З. Лазова

Клуб „В света на  ИТ”

III клас - р-л Т. Драганова

Клуб ,,Мажоретен състав” 

III клас - р-л Ф. Иса

Клуб „Дигитално творчество”

IV клас - р-л И. Енчева

Клуб „Предприемачество”

IV клас - р-л Д. Миткова

Клуб „Гласовете на Талев“

V и VI клас - р-л Г. Георгиев



МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Проект „Занимания по интереси“

Клуб „Млад лаборант”

VI клас - р-л Т. Николова

Клуб „Футбол”

V, VI и VII клас - р-л П. Йорданов

Клуб ,,Волейбол” 

V-X клас - р-л Г. Искрев

Клуб „ Приложни изкуства ”

VII клас - р-л Г. Андонова

Клуб „Общувай с мен, общувам с теб”

VII клас - р-л И. Михайлова

Клуб „ IT-WARRIORS“

VIII, IX и X клас - р-л П. Димитров



МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Проект „Занимания по интереси“

Клуб „ STEP BY STEP в  WebIT”

V, VI и VII клас - р-л М. Горанова



Училище „Димитър Талев“ е със статут на иновативно училище от 

2017 година. То е едно от първите в страната. 

Иновативно училище

Модел на модерното училище 



Иновативно училище

Модел на модерното училище 

СУ „Димитър Талев“ е  модел на модерното училище, в което учениците се 

обучават чрез иновативни образователни методи и прилагане на модели на 

интегрирано тематично учене чрез комплексни дейности в часовете по 

Български език, Информационни технологии, 

Човекът и природата, Човекът и обществото, 

География, История от II  до VI клас.



Иновативно училище

Модел на модерното училище 

Иновативен урок с историка и 

общественик Петко Добрев 

и учениците от V клас

Бинарен урок по история в V клас на 

тема „Религия и религиозни вярвания

на древните египтяни”

Интерактивен урок по история 

„ Да бъдем граждани в Атина” 

с ученици от V клас

Интегриран урок на археологическите

разкопки в античния град Палматис

край с. Оногур с  IV и  V клас



Иновативно училище

Модел на модерното училище 

Иновативен урок – „Културно наследство на 

Римска Тракия” V клас –

музей Абритус Разград

Урок по география в космическия 

модул на планетариума –

СОК „ Камчия”

Урок на 

открито по 

география -

ориетиране

сред 

природата

с компас

Презентиране и 

използване на 

3D очила за 

виртуална

реалност в 

час по ИТ



Иновативно училище

Модел на модерното училище 

Иновативен урок - „ Обредни хлябове за 

Рождество и Нова година ” 

ученици от II клас

„Посрещане на коледари в класната стая ”

учениците от III клас



Иновативно училище

Модел на модерното училище 

Иновативен урок – игра “Adventure”-

„ Да намерим пиратското съкровище”

Малките пирати от II клас, 

натрупали знания по английски език, 

жадни за приключения, тръгнаха да търсят 

пиратско съкровище. 



Иновативно училище

Модел на модерното училище 

Бинарен урок в III  клас

„Народ без история и 

традиции не е народ”. 

Учениците се запознаха с 

Добруджанската фолклорна област-

с най-характерните песни и танци в 

нашия роден край, с обичаите и 

традициите, изпълнявани по 

празници. 

Иновативен урок 

в IV клас  на тема 

“Групиране на растения”



Иновативно училище
Драма и гражданско образование 

Иновативен урок ”Аз харесвам себе си”

с учениците от III клас – Г. Илиева

Иновативен урок ”Добрите думи”

във II клас - Т. Илчева

Интерактивен урок „Кой съм аз” 

с ученици от IV клас – Д. Миткова

Клуб „Академия за добри обноски“

с V клас – Р. Обрешкова



Интерактивен урок „ Аз и групата” 

с ученици от VI клас – Т. Николова

Интерактивен урок „Интимност” с 

ученици от VII клас – Г. Андонова

Иновативно училище
Драма и гражданско образование 

Интерактивен урок “Aз отстоявам правата си“

с ученици от VIII, IX и X клас – Д. Пуева



Иновативно училище
V –та Национална педагогическа конференция

„ Иновативното образование”



Иновативно училище

Модел на модерното училище 

Посещение на министъра на МОН- Красимир Вълчев 



Благодаря за вниманието!


