
НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“ 

СУ „ИВАН ВАЗОВ“- БУРГАС- ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ 

Мисията на нашето училище е с професионализъм, педагогически подход и съвременни 

средства, с помощта на иновативни интерактивни методи и уважение към личността на 

нашите възпитаници да обучим знаещи, можещи и мотивирани, подготвени за 

предизвикателствата на съвременния технологичен и динамичен свят млади 

специалисти. Нашите приоритети са да съответстваме на изискванията на ДОС във 

всички образователни направления. Чрез въвеждането на ИКТ в обучението да 

провокираме у нашите ученици любознателност и желание за учене през целия живот. 

За нас е важно приобщаването на учениците и родителите към учебния процес. 

Уверени сме, че нашите ученици ще подобрят своите дигитални и професионални 

компетентности, което е необходимо условие за реализацията им в професионален 

план. 

Усилията ни са насочени към създаване на съвременна учебна среда. Класните стаи са с 

модерно оборудване. Използваме два новопостроени физкултурни салона и спортни 

площадки. Учебният процес по общообразователна и професионална подготовка е 

обезпечен с напълно оборудван кабинет по „Рехабилитация и терапия”, с анатомични 

макети и постери, с широкоъгълен  интерактивен дисплей, кушетки за масаж, с учебни 

манекени за оказване на долекарска помощ. Наличието на мултимедия, необходим 

софтуер, професионализмът на учителите и техните качества, ги мотивира да участват в 

публични изяви, срещи, проекти, занимания по интереси, спортни дейности и активно 

да споделят своите идеи. Надяваме се, че проектът, който предлагаме, допълнително ще 

допринесе за подобряването на учебната среда и мотивацията за учене.  

С иновацията целим прилагане на комуникационния модел на интерактивната 

образователна среда в паралелка с 2-а степен на професионална квалификация по 

специалност 7260101 "Извършване на термални процедури в балнеологични и други 

възстановителни центрове", за учебната 2021/2022 г. от ХI клас. Обучението се 

провежда на принципа на „Обърнатата класна стая” по предметите Биология и здравно 

образование и Химия и опазване на околната среда в часовете от раздел В на учебния 

план-ФУЧ с прилагане на интерактивни методи, аудио-и визуални стимули при работа 

в групи и автономност на учениците в самостоятелната им подготовка при 

разработване на проекти за развитие на компетенции, ключови за тяхното 

професионално израстване. Учителят сам избира методите и техниките на преподаване. 

Прилагането на комуникационния модел на интерактивната образователна среда в 

обучението на професионалната ни паралелка, ще подготви учащите за 

предизвикателствата на съвременния IT-свят, ще провокира тяхната вродена 

любознателност, ще спомогне за развитието на качества като креативност, логическо и 

аналитично мислене, ще подобри уменията им за учене. Ще ги мотивира да продължат 

и оптимизират обучението си в нашата институция, която предлага иновативни 

средства на обучение. Така ще се намали процента на отпадналите и ще се стимулира 

желанието им за обучение на по-високо професионално ниво. Въведохме иновативната 

обучителна система, защото тя е модерна, гъвкава, атрактивна и провокира интереса на 

учениците, мотивира ги да мислят, творят и ги стимулира за успех. 
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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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Утвърждавам: 

Виктор Григоров 

/Директор/ 

 

Програма  

 за домакинство на  СУ ”Иван Вазов”, гр. Бургас-иновативно училище по 

Национална програма ”Иновации в действие” за учебната 2021/2022 г. на тема: 

mailto:ivazov_bs@abv.bg


„Използване на комуникационния модел на интерактивната образователна среда 

в условията на групова форма на обучение и овладяване на технологията за 

екипна работа в образователния процес” 

Модул 1: „Мобилност за мултиплициране и популяризиране на добри практики” 

 

9 и 10 юни 2022 година, 

 гр. Бургас 

I. Участващи училища: 

1. СУ „Иван Вазов” Бургас-домакин на срещата 

2. Професионална гимназия по икономика и туризъм "Алеко Константинов" - гр. 

Велинград-гостуващо иновативно училище 

3. Професионална гимназия по ресторантьорство и хотелиерство-гр. Павел Баня-

гостуващо неиноватино училище 

II. Участници:  

- Учители и ученици от Професионална гимназия по икономика и туризъм "Алеко 

Константинов" - гр. Велинград: 5-ма преподаватели и 3-ма ученици 

-Учители и ученици от Професионална гимназия по ресторантьорство и хотелиерство-

гр. Павел Баня: 4-ма преподаватели и 4-ма ученици 

4-ма учители и 4-ма ученици от Педагогическият персонал на училището домакин:  

Отговорници: Станка Узова-ЗДУД, Д-р Милена Иванова-преподавател по Химия и 

опазване на околната среда и Информатика, Д-р Снежина Георгиева-преподавател по 

теория на професията, мед. сестра Радостина Йорданова-преподавател по Долекарска 

помощ, Дарина Русенова-преподавател по Биология и здравно образование и 

Информатика, Мирослава Славова-учител по Математика и информатика, Георги 

Георгакиев-учител по Физическо възпитание и спорт.  

-ученици от XI-ти „А” клас-професионална паралелка с II-ра СПК от специалност 

„Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни 

центрове”-направление Рехабилитация и терапия. 

III. Организиране на съвместни мероприятия с гостуващите учители и ученици 

-Време  на провеждане на дейностите: 9 и 10 юни 2022 година 

Ден първи: 9.06.2022 г. 

1.    До 12:00 ч. -Пристигане и посрещане на учителите и учениците от град Велинград 

и град Павел баня в сградата на СУ ”Иван Вазов”- Бургас запознаване с училището.  

2.    12:45  - 13:00- Директорът  представя училището пред гостите-учителска стая. 

Кетъринг. 

http://ousaparevabania.com/
http://ousaparevabania.com/


3.   13:05-13:45- Посещение  на час по лечебен масаж  в XI-ти „А” клас-„Кабинет по 

рехабилитация и терапия”-Д-р  Снежина Георгиева. 

4.   14:00-15:00 Среща  с педагогическия екип на училището-Компютърен кабинет, стая 

№ 305. 

      4.1. Представяне на професионалното образование  и стратегията  на        училището 

за повишаване качеството на ПОО-Виктор Григоров-директор СУ „Иван Вазов”/ 

Станка Узова-ЗДУД. 

      4.2.  Подробно запознаване с иновацията на СУ  “Иван Вазов”-Д-р Милена Иванова 

5. 15:10-16: 30-Организирано посещение на „Акве калиде“ –в.з. „Бургаски минерални 

бани“-Отг. Анелия Вичева 

5. След 16:30 часа: Запознаване с културните забележителности на град  Бургас-Георги 

Георгакиев, Мирослава Славова, Любка Петкова- ученици от XI-ти „А” клас 

Ден втори: 10.06. 2022 г. 

1. 9:05-9:45 –Посещение   на  час по Химия и опазване на околната среда 

/Иновативно занятие/-Д-р Милена Иванова-стая 305. 

2. 10:00-10:40 посещение в час по Биология и здравно образование /Иновативно 

занятие/-Дарина Русенова-стая 305 

3. 10:55-11:35-Посещение в час по Долекарска помощ в професионалната 

паралелка-X-ти “А” клас-мед. сестра Радостина Йорданова-„Кабинет по 

рехабилитация и терапия“ 

4. 11:40-12:00-Дискусия на учителите от трите училища по прилагане на 

иновациите в училищата.  /Кабинет по рехабилитация и терапия/.  

5. 12:00-13:00- Разговори, обмяна на опит между колегите и срещи на 

учениците от трите училища. Кетъринг  

6. 13:00-13:15-Приключване на срещата и изпращане на гостуващите колеги и 

ученици  

Забележка: С цел оптимизиране на дейностите по планираното посещение  и при възникване на 

форсмажорни обстоятелства са възможни корекции в предложена програма. 
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