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ИНОВАЦИЯТА В ПГРТО – ПЛЕВЕН  

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

ВИРТУАЛЕН И РЕАЛЕН СВЯТ НА КРЕАТИВНОСТ И КУЛИНАРНИ УМЕНИЯ 

 

Одобрената иновация е за 4 години. Учениците от 9. до  12. клас ще бъдат включени в 

провеждане на ежемесечни иновативни дейности през всяка учебна година, чиято цел е 

развитие на креативността и професионално израстване на всеки участник, надграждане на 

придобитите знания и умения. 

В иновацията се предвижда провеждане на Седмица на професионалните иновативни умения 

през месец април за всяка учебна година, по време на която участниците ще представят 

резултатите от изследователската си дейност чрез интердисциплинарни уроци, екипно 

състезание „Кулинарен пътешественик“ – изложение на кулинарни знания и умения, изготвяне 

на „Кулинарен рецептурник“ и организиране на срещи с кулинарни виртуози в рубрика „Часът на 

специалиста“. Темите са различни за всяка учебна година, но обединени от идеята за 

преоткриване на културното богатство на България през призмата на етнографските области.  

Седмицата ще се предхожда от старателна подготовка, която включва проучване на определен 

етнографски район и разработване на материали за представянето му. Участниците сами ще 

преценят по какъв начин да презентират и поднесат темата – например чрез презентации, 

постери, табла, видео клипове, театрални постановки, кулинарни изложби, организиране на 

кръгли маси, дискусии, анкети, видео-репортажи и др.  

Ще започне изграждането на училищна образователна платформа – виртуална система за 

обучение и комуникативна среда, където ще бъдат разработвани и съхранявани учебни 

материали по общообразователна и професионална подготовка. Те ще са вид дигитална учебна 

библиотека, която ще бъде обогатявана с времето и ще е достъпна за ученици и учители по всяко 

време.  

Учителите ще обогатят професионалния си опит и компетенциите си за работа с нетрадиционни 

методи на преподаване, с ученици и родители чрез участието си в различните дейности. 

Предвидените предварителни срещи за запознаване с тематиката за всяка година ще помогнат 

учителите да навлязат в конкретната тема и ще повишат информираността им. Това от своя 

страна ще подпомогне успешното реализиране на заложените цели в настоящата иновация. При 

реализацията на проекта ще бъдат привлечени родители, експерти и представители на различни 

организации и институции, което ще задълбочи връзката учител- ученик – родител, ще се засили 

контактите на училището с местната общност. 

В иновацията ще бъдат включени 8 учители по общообразователна и професионална подготовка 

с доказани професионални компетентности и умения. Ще бъдат привлечени и външни 

специалисти (от областта на ресторантьорството, етнографията, фолклора), родители, успешни 

бивши възпитаници на гимназията, изявени професионалисти от различни сфери. 

Целта е чрез споделения от „възрастните“ опит младите хора да бъдат подкрепени в тяхната 

професионална ориентация, социализацията им в реалния живот и адаптирането им към 

“външния” (извън училище) живот. 



Осъществените дейности ще формират у учениците задълбочени познания по съответната тема 

за годината, умения за търсене, извличане и представяне на информация, за работа в екип, ще 

формират качества като толерантност, креативност и критично мислене. Очакван резултат от 

прилагането на иновацията в училището е придобиване на компетентности, необходими за 

успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот, за да могат 

всички млади хора да се чувстват интегрирани в съвременното общество. 

ПЛАН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИНОВАЦИЯТА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г. 

№ ДЕЙНОСТИ     СРОК ОТГОВОРНИЦИ 

1. Сформиране на екип м. септември 2022 г. Директор, Зам.- 

директор 

2. Изработване на План за осъществяване 

на иновацията 

м. септември 2022 г. членовете на 

екипа 

3. Сформираните творчески екипи от 

ученици и педагогически специалисти за 

изпълнение на дейностите по 

иновацията  

м. октомври 2022 г. членовете на 

екипа 

4. Запознаване на участниците с темата и 

предстоящите дейности 

м. ноември 2022 г. членовете на 

екипа 

5. Привличане на родители и 

представители на различни организации 

и институции 

м. октомври – 

февруари 2022/2023 г. 

членовете на 

екипа 

6. Изготвяне и провеждане на онлайн 

анкети с учители, родители и ученици за 

очакванията им от внедряването на 

иновацията в учебния процес през 

първата година 

м. ноември 2022 г. членовете на 

екипа 

7. Подготовка, проучване на темата и 

разработване на материали за 

представянето на темата; Създаване на 

интерактивни продукти (презентации, 

електронни уроци и видео уроци и др.) 

за подобряване работата с учениците 

м. февруари 2023 г. членовете на 

екипа 

8. Изготвяне на график на представянето  м. март 2023 членовете на 

екипа 

9. Обезпечаване с материално-технически 

ресурси 

м. март 2023 г. Ръководството на 

училището 

10. Определяне на коригиращи мерки в 

случай на неочаквани промени 

м. март 2023 г. членовете на 

екипа 

11. Провеждане на иновативна седмица  м. април 2023 г. членовете на 

екипа 

12. Обмяна на добри практики с други м. май – юни 2023 г. Ръководството на 



иновативни училища училището 

13. Отчет, анализ и оценка на проведената 

дейност  

м. април – май 2023 г. членовете на 

екипа 

14. Разпространение на резултатите от 

иновацията  

м. май-юни 2023 г. членовете на 

екипа 

15. Създаване и систематизиране на 

създадена банка с данни за обмен и 

архивиране на учебна информация 

м. юни 2023 г. членовете на 

екипа 

16. Изготвяне и провеждане на онлайн 

анкети с учители, родители и ученици за 

отчитане постигането на целите на 

иновацията през първата година 

м. май 2023 г членовете на 

екипа 

17. Популяризиране на работата на екипа в 

Интернет пространството 

постоянен членовете на 

екипа 

18. Изготвяне на анализ за постигане целите 

на иновацията през първата година 

м. юни 2023 г членовете на 

екипа 

19. Семинар за отчитане работата като 

иновативно училище през първата 

година на проекта и споделяне на опит и 

иновативни практики с други учители. 

м. юни 2023 г членовете на 

екипа 

 

ПЛАН-ПРОГРАМАТА е гласувана и приета на Педагогически съвет с Протокол № 3 от 10.11.2022 г.    

 

 

 


