
Приложение  1 

ИАЦИОНАЛИА  ПPOГPAMA 
~ 

„ИИОВАЦИИ  B ДЕИСТВИЕ" 
модул  2: 

„мобилност  за  популяризиране  и  мултиплициране  на  
добри  иновации  на  училища, 

които  не  са  в  Списъка  на  иновативните  училища" 

I. Участие  на  Професионална  гимназия  no туризъм  „Проф. д-р  Асен  

Златаров", гр. Варна  в  Иационална  програма  „Иновации  в  

действие". 

Със  заповед  на  Министьра  на  образованието  и  науката  (РД  09 1832 / 

12.07.2019г.) е  утвърдено  участието  на  Професионална  гимназия  no туризъм  

„Проф. д-р  Асен  Златаров", гр. Варна  в  Национална  програма  „Иновации  в  

действие". Модул  2: „Мобилност  за  популяризиране  и  мултиплициране  на  

добри  иновации  на  училища, които  не  са  в  Списъка  на  иновативните  училища". 

II. Цел  

• Формиране  на  умения  за  активно  учене  и  прилагането  им  в  учебния  

процес  и  развиване  на  креативно  мислене. 

• Изграждане  и  усъвършенстване  на  умения  в  учениците  за  търсене  и  

намиране  на  информация . 

• Изграждане  и  усъвършенстване  на  умения  за  критично  оценяване  на  

намерената  информация  и  ефективното  й  обработване . 

• Създаване  на  партньорство  с  общи  цели, възможности  и  желание  за  обмен  

на  нововъведения  C други  училища. 

• Информираност  и  публичност  за  провеждащите  се  иновации  

Професионална  гимназия  no туризъм  „Проф. д-р  Асен  Златаров", гр. 

Варна. 



III. Дейности  no Иационална  програма  „Иновации  в  действие" Модул  
I и  2. „Мобилност  за  популяризиране  и  мултиплициране  на  добри  
иновации" 
1. Обмен  на  иновационни  практики  (мобилности ) 

За  изпълнение  на  дейностите  no Национална  програма  „Иновации  в  
дейетвие" е  сключен  договор  за  еътрудничеетво  и  иновации  е  IV Езикова  
гимназия  „Фредерик  Жолио-Кюри". 

Ha 27.11.201 9г. мобилна  група  посети  бинарен  урок  на  тема  „Храната  
като  източник  на  енергия". 

Ha 18.12.2019г. в  ПГT г-жа  Нели  Ялънова  ще  изнеее  открит  урок  no 

немеки  език  нa тема: Пазаруване  /Der Einkauf/. STEM-ypoкът  включвa 
иновативни  техники  на  преподаване. Поканени  еа  партньорите  no HH 
„Иновации  в  дейетвие" - IV Езикова  гимназия  „Фредерик  Жолио-Кюри", 

родители, учители  в  ПГТ. 
2. Мотиви  за  иновацията  

• Създаване  възможноети  за  приложение  нa ИKT в  образователния  
процее. Създаване  на  уеловия  за  гьвкаво  прилагане  на  нoви  методи  на  
преподаване  C цел  поетигане  нa по-добри  резултати  от  ученето. 

• Поетавяне  нa ученика  в  активна  позиция  в  образователния  процес. 
Изграждане  на  умения  в  учениците  за  еамооценяване . 

• Мотивиране  нa учениците  зa уевояване  на  допълнителни  знания  и  
умения. Изграждане  на  позитивни  взаимоотношения  ученик-учител, ученик- 
ученик. 

• Гъвкаво  променяне  на  годишното  и  урочното  планиране  npu 
необходимоет . 

• Включване  на  учениците  в  предварителната  подготовка  на  урока  
еъс  задачи  за  самостоятелно  проучване . 
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