НП „Иновации в действие“
Посещение на иновативно училище СУ „Иван Вазов“, гр. Бургас в Сапарева Баня
На 12.05 и 13.05.2021 г. 4-ма преподаватели и ученици от СУ „Иван Вазов“ посетиха
иновативното СУ „Христо Ботев“, гр. Сапарева Баня в рамките на Национална програма
„Иновации в действие“, Модул 1: Мобилност за мултиплициране и популяризиране на добри
практики. В мобилността участваше също и СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Дупница-гостуващо
неиновативно училище.
На 12.05.2021 г. бяхме посрещнати от директора на СУ „Христо Ботев“, гр. Сапарева Баня-г-жа
Емилия Гелева, която ни запозна с училището и педагогическия персонал. В учителската стая
беше представена иновацията на училището-домакин. Посетихме часове по „Занимания по
интереси“ и се запознахме с културните и природни забележителности на Община Сапарева
Баня. Наши придружители бяха ученици от професионалната паралелка в училището по
специалност „Екскурзоводско обслужване“.
На 13.05.2021 г. имахме възможността да посетим часове по Математика във II-ри «А» клас при
г-жа Елка Стоилова, където се запознахме със системата JUMP-Math-иновативна система за
преподаване на математика в начален курс.
След приключване на занятията се проведе дискусия ня учитилите от трите училища по
прилагане на иновациите в училищата. Изключително конструктивни и полезни бяха обмяната
на опит между колегите и срещите на учениците от трите училища.
Незабравим спомен оставиха у нас красотата на местната природа и уюта на град Сапарева Баня.
Посещение на иновативно училище СУ „Христо Ботев“, гр. Сапарева Баня и на
Професионалната гимназия по облекло, хранене и химични технологии „Проф. д-р Асен
Златаров“, гр. Шумен в град Бургас
На 28.06. и 29.06.2021 г. в рамките на Национална програма „Иновации в действие“, Модул 1:
Мобилност за мултиплициране и популяризиране на добри практики СУ „Иван Вазов“, гр. Бургас
беше посетено от 4-ма преподаватели и 4-ма ученици от иновативно училище СУ „Христо Ботев“,
гр. Сапарева Баня и от 5-ма преподаватели и 3-ма ученици на Професионалната гимназия по
облекло, хранене и химични технологии „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Шумен в град Бургас.
На 28.06.2021 г. гостите бяха посрещнати от директора на институцията-Виктор Григоров, който
представи училището пред педагогическата колегия. Той презентира историята на училището,
акценти в професионалното образование и стратегията на СУ „Иван Вазов“ за повишаване на
качеството на професионалното обучение. Д-р Милена Иванова-учител по ХООС, запозна гостите
с иновацията на училището: „Прилагане на комуникационния модел на интерактивната
образователна среда в паралелка с II-ра степен на професионална квалификация по специалност
„Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове“. т. В
учебния кабинет по „Рехабилитация и терапия под ръководството но доктор Снежина Георгиева
беше изнесен урок по Лечебен масаж с участието на ученици от Xa клас, участници в иновацията.
Гостите посетиха музейния комплекс „Акве Калиде“ и разгледаха забележителностите на град
Бургас.
На 29.06.2021 г. гостите на СУ „Иван Вазов“, гр. Бургас посетиха иновативни занятия по Биология
и здравно образование при госпожа Дарина Русенова и по Химия и опазване на околната среда

при доктор Милена Иванова в Xa клас, след което наблюдаваха презентационен урок по
Долекарска помощ в кабинета по практика.
Професионалната гимназия по облекло, хранене и химични технологии „Проф. д-р Асен
Златаров“, гр. Шумен в град Бургас изнесе практически урок по Фризьорство.
В учителската стая последваха разговори, обмяна на опит и идеи за бъдещо сътрудничество
между колегите и срещи на учениците от трите училища.
Посещението на иновативна институция в друг град и посрещането на гости от други училища
в СУ „Иван Вазов“ беше предизвикателство, което ни обогати с нови знания и откри
възможности за бъдещи професионални изяви.

