Приложение 2

Професионална гимназия no туризъм
„Проф. д-р Асен Златаров", гр. Варна
Иновативно училище за 2019/2020 учебна година
/Запознаване на ПC — 15.10.2019г./
1. C решение на Министерски съвет /№ 479, 05.08.2019г./ Професионална
гимназия no туризъм „Проф. д-р Асен Златаров", гр. Варна е Иновативно
училище за учебната 2019 / 2020 година.
Ho проекта работи комисия в състав:
Председател: Надежда Димитрова
Станка Конакчиева
Цвети Дойчева
Златин Вълчев
Пегьр Терзиев
Диана Сярова
Станислава Христова

Янка Ангелова
Ваня Емилова
Валентина Тънгарова
Василена Кръстанова
Ann Славейкова
Надя Градинарска
Надя Жекова

3. Реализиране na Стратегията за развитие на Професионална гимназия
no туризъм „Проф. д-р Асен Златаров", гр. Варна
Настоящият проект предоставя възможности за приложение na ИKT в
образователния процес и условия за гьвкаво прилагане na нови методи на
преподаване с цел постигане na по-добри резултати от ученето. Поставяне на
ученика в активна позиция в образователния процес. Изграждане на умения в
учениците за самооценяване. Мотивиране na учениците за усвояване на
допълнителни знания и умения. Изграждане na позитивни взаимоотношения
ученик-учител, ученик-ученик. Гъвкаво променяне на годишното и урочното

nnanupane npu необходимост. Включване на учениците в предварителната
подготовка на урока със задачи за проучване, C презентации, информационни
съобщения и др.

4. Цели на проекта
Цели на настоящия проект са повишаване на активността и мотивацията на
учениците, ангажираността им в учебния процес чрез изграждане на
обучението no предприемачество, чужд език и
взаимовръзка между
информационни технологии C помощта на съвременни дигитални средства.
5. Същност на иновацията
Учебният материал, разработен съвместно от учителя и ученика, се
представя пред класа. Учениците играят централна роля на принципа „обърната
класна стая". B началото на учебната година учителят разпределя темите и
задава конкретни задачи на учениците. Te Cu сътрудничат в продължителен
период от време при подготовката и представянето на дадената тема, чрез
мултимедийна презентация или доклад пред останалите ученици. Придобитите
знания и умения no предприемачество ще бъдат приложени от учениците в края
на учебната година за разработката на уебсайт в часовете no информационни
технологии. Сайтьт ще бъде разработен и на английски език. Чрез този начин
на обучение се повишава желанието на учениците да учат, да развиват своите
способности, идеи и нуждата да бъдат оценени. Те имат възможност за избор,
контрол, сътрудничество изява със съучениците си, както и да влияят върху
учебния процес, което е допълнителна мотивация. Учениците са ангажирани в
процеса на изучаване на информация, no начин, no който би им се наложило да
приложат придобитите Cu знания на практика. Подходът се основава на
сътрудничеството между самите ученици, между тях и учителите и с
обществото като цяло. Hpu разработване на зададената тема учениците
използват знанията cu no предприемачество, информационни технологии и
чужд език. Този стил на учене би допаднал на учениците, защото им дава
възмoжнocт да общуват no между Cu и да обменят идеи.
6. Период: предвижда да бъдат обхванати учениците oт осми клас от
следните специалности:

• Кетьринг —26 ученици всяка година: VIII „B" клас, кл. p-n: Недко Недев
• Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение —

26 ученици всяка година, VIII «'" клас, кл. p-n: Сабина Алексиева
Приблизителен брой на включените ученици за периода 2019-2023 г. —

208 ученици.

