
 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ 
„ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – ВАРНА 

гр. Варна, ул. „Найден Геров“ №1 тел: 052/642671; 052/642669; 052/642667; e-mail: pgt_varna@abv.bg 

 

РЕЗЮМЕ НА ИНОВАЦИЯТА 

за Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“, 

населено място гр. Варна, 

община Варна, 

код по НЕИСПУО 403534, 

ОБЛАСТ ВАРНА 

Начало на предложената иновация 2019/2020 учебна година 

Край на дейностите на предложената иновация 2022/2023 учебна година 

1. Мотиви за предложената иновация, свързани с обективни данни и анализи на 

състоянието и елементите на училищния живот  

Промяна на методите за преподаване в резултат, на което да се постигне 

изграждане на умения за търсене на информация, критичното ѝ оценяване и ефективно 

обработване. Изграждане на умения за активно учене и креативно мислене; 

2. Цел на иновацията  

Повишаване на активността и мотивацията на учениците, ангажираността им в 

учебния процес; 

3. Кратко описание на иновативния процес и иновацията за определения в проекта 

период.  

Изграждане на взаимовръзка между  обучението по предприемачество, чужд език 

и информационни технологии  с помощта на съвременни дигитални средства. 

Учениците, работейки в екипи създават интернет сайт на тема, изучавана в часовете по 

предприемачество – „Моята първа бизнес идея“ и превеждат сайта на изучавания чужд 

език. Извършват самостоятелни проучвания и представят реализиран краен продукт - 

бизнес идея и сайт на чужд език.  Чрез иновацията се изграждат  позитивни 

взаимоотношения ученик-учител, ученик-ученик. Ученикът е в активна позиция в 



образователния процес. Развива умения за самооценяване, за търсене и намиране на 

информация и креативно мислене чрез мотивация за усвояване на допълнителни знания; 

4. План за изпълнението за учебната 2022/2023 г.  

 

5. Възможност за разширяване на обхвата на иновативния процес –  

Иновацията се разширява всяка учебна година като се включват интегрирани 

дейности по различни предмети в други класове;  

6. Възможност за мултиплициране на училищния опит и добрите практики  

Реализиране на интердисциплинарни дейности от страна на учениците, поставени 

в активна позиция по отношение на намиране и представяне на информация;  

7. Информация за учениците, включени в иновативния процес  

Всяка учебна година по два осми класа по двадесет и шест ученици;  

8. Информация за квалификацията на учителите, включени в иновативния процес 

Всички учители включени в иновативните процеси са специалисти по 

съответните учебни предмети; 

9. Информация за научни данни и доказателства, свързани с ефективната 

приложимост на предложените иновации   

Създаване на успешно работещи екипи, прилагане на модела „Обърната класна 

стая“ и реализиране на интердисциплинарни уроци са доказано ефективни по отношение 

на повишаване на мотивацията и ангажираността на учениците. 

ДЕЙНОСТ СРОК 

Задаване на тема по предприемачество Ноември 2022 

Предприемачество -  понятия в руски/немски език  Ноември-

декември 2022 

Планиране на визията сайт по зададена тема от Предприемачество Април 2023 

Развиване на бизнес идеята на чужд език Април-май 2023 

Интердисциплинарен урок по информационни технологии, 

предприемачество и чужд език 

Май 2023 

Проектна работа: изработване на интернет сайт на чужд език Май-Юни 2023 

Защита на проекти Юни 2023 

Анализ на иновативните дейности за учебната 2023/2023 година Юли 2023 

Анализ на резултатите по заложените параметри в проекта Юли 2023 



10. Описание на целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и 

емоционалното развитие на учениците –  

Работата в екип допълнително подпомага развитието на личностни и социални 

умения в учениците; 

11. Длъжностно лице от училището, за контакт:  

052/642671 – Н. Андреева 8:00ч. -16:30 ч. 
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