
СЪДЪРЖАТЕЛЕН ОТЧЕТ 

 

През учебната 2021/2022 година Професионална гимназия по лека промишленост и 

туризъм, гр. Казанлък като иновативно училище  се включи в  Национална програма 

„Иновации в действие“ към дейност „ Мобилност за популяризиране и мултиплициране 

на добри иновации между иновативни училища“ 

Цели на програмата: 

Обща цел: Подкрепа за създаване на култура на иновациите в училищата в страната, за 

креативно мислене, нововъведения в полза на развитието и постиженията на учениците като 

се създават условия на педагогическите специалисти да анализират, да експериментират 

чрез пряк обмен и популяризиране на своите иновативни практики и продукти. 

Конкретни (специфични) цели: 

 Създаване на контакти между училища, вписани в Списъка на иновативните 

училища и други, които имат сходни предизвикателства, решения и идеи за промяна. 

 Създаване на иновативно пространство между училища в партньорство с общи цели, 

възможности и желание за обмен на нововъведения. 

 Създаване на условия за партньорство за иновации: Изграждане на уеб базирано 

пространство за обмяна на информация, публикуване и изпълнение на програми за 

иновации и представяне на иновативни продукти. 

 Информираност и публичност за провеждащите се иновации в българските училища. 

 Дейности по програмата: 

Обмен на иновационни практики (мобилности) – споделяне на опит на място между 

училищата. Иновативните училища извършат двустранно сътрудничество за обмен на 

иновационни практики помежду си – като създават връзка чрез електронната платформа и 

реализират взаимни посещения на място в другото училище на 8 учители и ученици 

(иновативно с иновативно училище). 

Реализирането на мобилността за обмен на иновации между училищата съдържа следното, 

в зависимост от вида на иновацията и целите на сътрудничеството: 

 училищата да демонстрират пряко иновациите на място в двете училища – 

партньори и да включват всички участници в иновативните процеси по подходящ 

начин; 

 иновативните процеси и продукти да бъдат представяни в своето пряко приложение 

в училищния живот и своето развитие, да се споделят и демонстрират 

предизвикателствата и постиженията в реална среда; 

 иновациите в училищата да се обменят в действие и на място – в учебни часове, в 

извънкласни занимания, в междучасия, в местата извън училище, където се 

провеждат иновативни уроци, по време на заседания на педагогически съвети, на 

обществени съвети, ред родителски общности и на други места; 



 партньорите да са равностойни при обсъждането и прилагането на иновациите при 

обмена в училищата; 

 да се покаже работата на професионалните екипи от различни педагогически 

специалисти; 

 да се демонстрират стъпките на намеренията и на напредъка при приложенията на 

иновациите от партньорите; 

 учениците да се включват активно в иновативните процеси със свои връстници. 

Партниращите училища организират публични изяви с участието на родители и 

образователната общност за мултиплициране на иновациите и опита. Партниращите 

училища осигуряват съвместен продукт от мобилността за популяризиране на 

иновациите – презентации, видеофилми, книжни издания, електронни уроци и др. 

 сключват договор по образец за сътрудничество с него. Възможен е само един 

договор за сътрудничество между две иновативни училища. 

 

Партньори по проекта: 

Партньори на Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък по 

Национална програма „Иновации в действие“ за учебната 2021/2022 година: 

 Иновативно училище: ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Варна 

 Неиновативно училище: Основно училище  "Генерал Скобелев",                                                        

с. Скобелево. 

За изпълнение на дейностите по Национална програма „Иновации в действие“ се сключиха 

договори за сътрудничество и иновации с ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ - Варна, 

представлявано от директор Г. Япаджиева и Основно училище "Генерал Скобелев",                 

с. Скобелево, представлявано от директор Д. Попова. 

В реализирането на  проекта участваха: Гергана Томова, Кристина Демирева, Катя 

Семерджиева, Тома Башкехайов и Невена Кехайова 

 

Дейности по иновацията в гр. Казанлък: 

В периода от 1. до 2. март 2022 год. ПГ по лека промишленост и туризъм беше домакин на 

двудневна Мобилност по Национална програма "Иновации в действие". Гости на 

гимназията бяха Професионална гимназия по туризъм "Проф. Ас. Златаров", гр. Варна; ОУ 

"Свети Патриарх Евтимий", гр. Варна и ОУ "Генерал Скобелев", с .Скобелево. 

Програмата за първия ден от  посещението  на  ПГ по туризъм включваше посрещане на 

участниците,  обиколка и представяне на училището и представяне на иновацията. 

Ученици от 10б клас на ПГ по лека промишленост и туризъм представиха иновацията по 

която работят - "Проектният метод - креативното бъдеще на обучението в ПГ по лека 

промишленост и туризъм." Учителите Катя Семерджиева и Тома Башкехайов заедно с 

учениците от 10 б клас пресъздадоха българска седянка. Участниците в нея презентираха 

пред гостите традиционните български шевици, народните ни танци и носии. Бе 

организиран и импровизиран уъркшоп, на който учениците от гостуващите училища 

можеха да произведат своя оригинална мартеница, да изрисуват кукерска маска или да 

направят българска шевица. В края на урока ученици демонстрираха кукерски танц. 

Участниците в програмата участваха в богата културна обиколка, част от която бе Музей 

на розата, Исторически музей и Тракийската гробница в град Казанлък. 

През втория ден от посещението си  гостите от Варна присъстваха на специално тържество 

по случай Патронния празник на ОУ "Ген. Скобелев", с. Скобелево, разгледаха 

Етнографски комплекс „Дамасцена“, Щраусова ферма „Четири сезона“ и посетиха язовир 

„Копринка“. 



 

Дейности по иновацията в гр. Варна : 

От 26 до 28 април 2022 година Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм 

беше  гост на Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Варна и 

участва в  заключителния етап от дейностите и събитията, свързани с работата по проект на 

национална програма "Иновации в действие“, целяща популяризиране и мултиплициране 

на добрите иновации между училищата в България.  

Програмата започна с посрещане на гостите и представяне на ПГТ "Проф. д-р Асен 

Златаров" – Варна. Ученици от 11 Е клас и техните учители проведоха СТЕМ урок на тема 

„Черноморски кулинарен туризъм“. Урокът съдържаше информация по история, география, 

етнография, биология, свързана с региона на град Варна и Черно море, която беше съчетана 

със знания по икономика, туризъм и кулинария. Чрез иновативни методи и използване на 

модерни дигитални технологии образователното съдържание беше поставено на специално 

създадена интернет карта и мобилно приложение, които можеха да се разгледат в реално 

време. Урокът беше осъществен в духа на компетентностния подход в образованието, с 

прилагане на интерактивни методи. 

Част от програмата на проекта включваше посещение на Историческия парк край с. Неофит 

Рилски, както и посещение във ферма за производство на люти чушки край гр. Варна. 

 

Постигнати резултати: 

 Популяризиране на проведените иновативни практики и продукти от 

сътрудничеството по НП „ Иновации в действие“; 

 Създаване на партньорства за обмен и споделяне на иновативни педагогически 

практики; 

 Засилен интерес за участие в групови проекти; 

 Повишаване на творческата активност на ученици и учители; 

 Активно включване на учениците в процеса на обучение и училищния живот. 

 

 

 

 

 

 


