
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. 


