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Програма
за домакинство на СУ ”Иван Вазов”, гр. Бургас-иновативно училище по
Национална програма ”Иновации в действие” за учебната 2021/2022 г. на тема:
„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 Банягостуващо 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 хотелиерствогр. 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
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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.
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
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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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