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

ул. Найден Геров №1;  e-mail:  pgtvarna@pgtvarna.com; тел: 052 64 26 71 

 

РЕЗЮМЕ НА ИНОВАЦИЯТА 

за ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“, 

населено място Варна, 

община Варна, 

код по НЕИСПУО 403534, 

ОБЛАСТ ВАРНА 

Начало на предложената иновация 2022 г. 

Край на дейностите на предложената иновация 2023 г. 

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

състоянието и елементите на училищния живот:  

Мотивация за учене и промяна на нагласите на учениците за възможностите им за 

професионална реализация с придобити знания, умения и компетентности посредством 

интегрирани знания по различни предмети от общообразователната и професионалната 

подготовка.   

2. Цел на иновацията  

Активиране на креативността на учениците чрез интегрирано, проектно базирано и 

експертно учене.   

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

период  

През учебната 2022/2023 година една паралелка от 26 ученици, обучаващи се в IX клас 

ще участва в иновативния проект „Корени, традиции, бъдеще“. Предвижда се 

интегрирано, проектно базирано обучение в учебните часове по гостоприемство в 

туристическата индустрия, английски език, история и цивилизации и география и 

икономика. В иновативния процес ще бъдат включени и четирима родители на ученици 

от класа. Предвидените дейности включват изготвяне на проекти, превод на материали 
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и откриване на връзката мужду история, география и туризъм.  Предвидени са посещения 

на различни обекти и провеждане на обучение в реална среда. Създадените екипи ще 

изработят уебсайт, който ще съдържа информация за проведените дейности и откритите 

от учениците връзки по време на обучението им през учебната година.   

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

ДЕЙНОСТ СРОК 

Представяне на проекта пред педагогическите специалисти с 

конкретни дейности на изпълнение 

Септември 2022 

Изготвяне на тематични планове по чужд език, гостоприемство в 

туристическата индустрия, история и цивилизации, география и 

икономика 

Септември 2022 

Планиране на квалификационната дейност на учителите с включени 

теми, свързани с иновативните дейности  

Септември 2022 

Срещи на екипа и обсъждане на методи на преподаване и резултати Постоянен  

Задаване на тема по гостоприемство в туристическата индустрия и по 

чужд език - английски 

Ноември 2022 

Гостоприемство в туристическата индустрия -  Корените, традициите 

и бъдещето в архитектурата на моя град  - превод на английския език  

Ноември-декември 2022 

Провеждане на анкета  Януари 2023 

Анализ на резултатите от първи учебен срок - успех по предмети. Януари-Февруари 2023 

Планиране на визията сайт по зададена тема от Гостоприемство в 

туристическата индустрия 

Април 2023 

Развиване на информационна папка за град Варна на български и чужд 

език 

Април-май 2023 

Интердисциплинарен урок по Гостоприемство в туристическата 

индустрия и Чужд език 

Май 2023 

Проектна работа: Изработване на интернет сайт на български и чужд 

език 

Май-Юни 2023 

Представяне на проекти Юни 2023 

Анализ на резултатите по заложените параметри в предложението Юли 2023 

 



5. Възможност за разширяване на обхвата на иновативния процес  

През учебната 2022/2023 година не се предвижда разширяване на проекта. Възможно е в 

бъдеще иновативните процеси да обхванат и други паралелки от девети и десети клас.  

6. Възможност за мултиплициране на училищния опит и добрите практики  

Публикуване на дейностите по проекта на сайта и на фейсбук страницата на гимназията. 

Публикуване на линк към създадения от учениците сайт с информация за извършените 

проучвания и изготвените проекти по време на иновацията.  

7. Информация за учениците, включени в иновативния процес  

 IX клас – 27 ученици професия „Готвач“; специалност „Производство на кулинарни 

изделия и напитки“ 

8. Информация за квалификацията на учителите, включени в иновативния 

процес  

Пет учители – специалисти по преподаваните учебни предмети. От тях 2 – II ПКС и 2 с 

V ПКС 

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

приложимост на предложените иновации   

Интердисциплинарно, проектно базирано обучение, включващо обучение на различни 

обекти е доказано ефективно за повишаване на мотивацията на учениците.  

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

емоционалното развитие на учениците  

Развитие на мотивация, активност, ефективност и способност за работа в екип. 

11. Длъжностно лице от училището, за контакт:  

0895 753 962 – Г. Димитрова 8:00 ч. – 16:00 ч. 
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