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ДОКЛАД 

На Галина Добринова Вълкова- ЗДУД в СУ „Иван Вазов“- Бургас 

Относно: посещение на ПГИТ „Алеко Константинов“- гр. Велинград, съгласно 

заложените дейности по НП „Иновации в действие“- 2022 г. 

 

На 28 и 29.04.2022 г.  четирима учители- г-жа Милена Иванова, г-жа Галя Янкова, г-жа 

Антония Колева /училищен психолог/, г-жа Галина Вълкова- ЗДУД и четирима 

ученици от XI“а“ клас- Георги Георгиев, Елисавета Пайова, Емилиян Дживанов и 

Жанет Нейкова посетихме иновативната ПГИТ „Алеко Константинов“- гр. Велинград, 

съгласно заложените дейности по НП „Иновации в действие“- 2022 г. Потеглихме в 

7:00 ч. от Младежки дом в гр. Бургас. Пристигането ни във Велинград бе според 

предвиденото време- 11:30 ч. Настанихме се в хотел „Алегра“, в непосредствена 

близост до училището партньор. В 12:15 ч. на входа на ПГИТ „Алеко Константинов“- 

гр. Велинград бяхме сърдечно посрещнати от Директора- г-жа Байлова, нейните 

заместници, учители и ученици. В актовата зала на училището ни очакваха и колегите 

партньори по НП „Иновации в действие“: ПГТ Иван Вазов“- гр. Несебър и ПГ по 

ресторантьорство и хотелиерство- гр. Павел Баня. За да се запознаем всяко едно от 

училищата представи кратка презентация за историята, дейността, специалностите, в 

които се обучават учениците, както и внедрената иновация. Нашето училище представи 

г-жа Галина Вълкова-ЗДУД. След запознанството ни разгледахме изцяло обновената 

база на училището домакин. Посетихме за кратко урок по математика и практически 

занятия по лечебен масаж. Ученик от нашето училище също направи демонстрация на 

масаж на гръб пред съученици. Обменихме знания, добри практики и информация 

относно учебници по специални предмети и необходимото оборудване за 

практическите занятия. За кратка почивка колегите ни отведоха в двора на училището, 

където с гордост ни показаха една от забележителностите на гр. Велинград- старият 

слънчев часовник. В 16:30 ч. се отправихме на кратка екскурзия до „Плиоценски парк“- 

с. Дорково, организирана от ученици специалност „екскурзоводство“.Екскурзоводската 

беседа се води от учениците на български и английски език, като ни бе представен град 

Велинград с неговите забележителности и околността. На вечеря всички участници се 

събрахме за неформални разговори и впечатляващото изпълнение на гайда на Георги 

Георгиев- ученик от СУ „Иван Вазов“- Бургас. 

На 29.04.2022 г. след закуска и освобождаване на стаите от 9:00 ч. посетихме бинарен 

урок по екскурзоводство и анимация с чужд език по професия от иновацията на ПГИТ 

„Алеко Константинов“- гр. Велинград- изклюително интересен и атрактивен урок, 

който пренесе всички ни на няколко познавателни екскурзии. С добро настроение, 



срещата продължи с учители, представители на РУО- Пазарджик и медии, като бяха 

обсъдени както добри практики, така и общи проблеми и трудности, с които ежедневно 

се справяме. Беше представена и новата специалност на СУ „Иван Вазов“- Бургас- 

„асистент на лекар по дентална медицина“, утвърдена в държавния план- прием за 

учебната 2022-2023 г. Представители на РУО- Пазарджик се понтересуваха за 

трудностите, с които сме се срещнали по утвърждаване на специалността. Медиите 

също задаваха въпроси на участниците в НП „Иновации в действие“. 

Следва посещение на хотел „Роял СПА“, където част от учениците провеждат 

практиката си. В 13:00 ч. всички колеги се разделихме , като добри приятели! Предстои 

посещение на СУ „Иван Вазов“ в град Бургас! 

След час свободно време и обяд в 14:00 ч. потеглихме за Бургас. В 18:30 ч. 

пристигнахме в град Бургас.  

Посещението ни по НП „Иновации в действие“ бе изключително полезно, както за 

иновативните училища, така и за неиновативните. Освен представената иновация 

обменихме добри практики и споделихме за ежедневните трудности, пред които е 

изправено всяко едно училище! 

 

 

03.05.2022 г.                                                                   изготвил:  

                                                                                        Г. Вълкова- ЗДУД  
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