
 

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

гр. Варна, ул. ,, Найден Геров” №1, централа: 64 26 71, тел./факс: 64 26 69 
 

 
През учебната 2020/2021 година в Професионална гимназия по туризъм  „Проф. д-р 

Асен Златаров“, гр. Варна по проект „Лидери в клас“ работи екип в състав: 
Председател:  Н. Младенова  
Членове: 

1. Н. Ялъмова 
2. Н. Жекова 
3. Б.  Георгиева 
4. В. Кръстанова 
5. М. Тодорова 
6. Л. Стефанова 

Обобщени резултати от реализираните дейности по проект „Лидери в клас“: 
1. Участници в проекта за 2020 / 2021 учебна година: 

VIII „В“ клас: 27 ученици, специалност „Кетъринг“ 
VIII „Д“ клас: 26 ученици, специалност „Производство и обслужване в заведенията за 

хранене и развлечения“ 
2. Екипна работа: 

КЛАС Брой екипи 
VIII „В“ клас 9 
VIII „Д“ клас 9 

 
3. График за изпълнение на дейностите по проекта: 

Месец ТЕМА 
III, 2021г. Избор на тема и роля в екипната работа по групи. 
III, 2021г. Създаване на карта на сайт. 
IV, 2021г. Избор на съдържание и подбор на материали за сайта. 
IV, 2021г. Текст 
V, 2021г. Превод на текст 
V, 2021г. Работа с Googlesites и създаване на сайт. 
VI, 2021г. Представяне и защита на проект пред публика. 

 
4. Участниците в проекта: 

• формираха умения за структуриране на информация; 
• формираха умения за използване на специализиран софтуер за създаване на 

уебстраници и сайтове, които съдържат текст, изображения, звук, видео и връзки 
към други интернет страници, сайтове и файлове; 

• затвърдиха знанията си по немски език / английски език и предприемачество. 
5. Обучаваща среда: Google Classroom. 
6. Обучение: предимно online – синхронно. 
7. Представяне на проект. 



На 29.06.2021 г. се проведе представяне на проектите, на което присъстваха 
ученици от VIII „В“, VIII „Д“ клас и учители от Професионална гимназия по туризъм 
„Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Варна.  

8. Анкети. 
     Анализът от проведените анкети показва удовлетвореност на ученици и 

родители от участието им в проектните дейности. 
9.   Изводи: 

1. В условията на извънредни обстоятелства и online-обучение учениците се 
справиха много добре.  

2. Извънредната обстановка и техническата обезпеченост на учениците оказаха 
влияние  върху крайните резултати. 

3. Основната цел на проект „Лидери в клас“: разработка на уебсайт, включващ 
знания, придобити в обучението по предприемачество, чужд език и 
информационни технологии,  е постигната. 

 
Резултати на учениците по години: 
 

 
 

 
Извод:  
От приложените данни е видно, че най-високи резултати са постигнати при проектната 

работа на учениците.  Целта на проект „Лидери в клас“ е постигната. 
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