
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА  

ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ 

Иновативна практика на Професионална гимназия 

по търговия и ресторантьорство, гр. Враца 



Професионална гимназия по икономика  

и туризъм “Проф. д-р Асен Златаров” 

гр. Петрич 



ИНОВАТИВНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ 

ПО ТЪРГОВИЯ И РЕСТОРАНТЬОРСТВО 

гр. Враца 



Посрещане на участниците в ПГТР 

 

16.10.2019г.  



Посрещане на участниците в ПГТР 

 

16.10.2019г.  



Посрещане на участниците в ПГТР 

 

16.10.2019г.  



Посрещане на участниците в ПГТР 

  



Споделяне на опита на ПГТР с гостите от Професионална гимназия  

по икономика и туризъм “Проф. д-р Асен Златаров” 

гр. Петрич  

16.10.2019г.  



Споделяне на опита на ПГТР с гостите  
Двата екипа от иновативните паралелки представиха презентация за 

същността на иновацията и видео на иновативни уроци 

16.10.2019г.  



Резултати  от иновацията 

 Повишаване на интереса на учениците към обучението по Чужд 

език по професията и Сервиране и барманство 

 Организиране на нов  усъвършенстван начин на управлението, 

обучението и образователната среда 

 Въвеждане на иновативни елементи по отношение на 

организацията   на обучението 



Цели на иновацията 
• По-голяма ефективност в усвояването на знания и 

тяхното  приложение по предметите Чужд език по 

професията – английски език и Сервиране   и 

барманство.  

• Да се улеснят учениците в процеса на обучение. 

• Да се  повиши техният интерес.  

• Да   се     постигне   комуникативна   компетентност,   

която  ще  бъде  

използвана в  житейски  професионални ситуации  като  

предпоставка за успешна реализация.  

• Да се постигне качество в образованието. 



Посещение на  иновативен бинарен урок в XIб клас 

професия „Ресторантьор“, специалност „Кетъринг“ 

 
Преподавателите Маргарита Григорова и 

Татяна Стоянова заедно с ученици от XI б 

клас представиха бинарен урок на тема 

„Restaurant Equipment“. 

17.10.2019г.  



Посещение на  иновативен бинарен урок в XIб клас 

професия „Ресторантьор“, специалност „Кетъринг“ 

 

17.10.2019г.  



Посещение на  иновативен бинарен урок в XIб клас 

професия „Ресторантьор“, специалност „Кетъринг“ 

 

17.10.2019г.  



Посещение на  иновативен бинарен урок в XIб клас 

професия „Ресторантьор“, специалност „Кетъринг“ 

 

17.10.2019г.  



Провеждане на състезаниe по готварство между 

учениците от двете училища 

17.10.2019г.  



Провеждане на състезаниe по готварство между 

учениците от двете училища 

17.10.2019г.  



Провеждане на състезаниe по готварство между 

учениците от двете училища 

17.10.2019г.  



Провеждане на състезаниe по готварство между 

учениците от двете училища 

17.10.2019г.  



Провеждане на състезаниe по готварство между 

учениците от двете училища 

17.10.2019г.  



Бързо и акуратно сервиране 

 

 

 

 

 

17.10.2019г.  



Провеждане на състезание по барманство 

между учениците от двете училища 

17.10.2019г.  



Приготвяне на алкохолен и безалкохолен коктейл 

17.10.2019г.  



Приготвяне на алкохолен и безалкохолен коктейл 

17.10.2019г.  



Сервиране на обяд в учебен ресторант 

Подреждане на маса 

17.10.2019г.  



Анализ на посетения иновативен бинарен урок 

 Ефективен учител 

• Преподава   не    само    знания,   а  изгражда навици и формира 

житейски  умения у учениците.  

• Морално   отговорен   към   своите  ученици; 

• дава   своите   грижи   с любов към  всеки ученик, поверен му от 

неговите родители.  

Това е успешната философия, която прави от тийнейджърите – 

личности. 

 

17.10.2019г.  



Анализ на посетения иновативен бинарен урок 

Мотивирани ученици 

• Изградени навици и  житейски  и професионални умения у учениците.  

• Морално   отговорни  ученици; 

• Лесно и бързо усвояване на учебното съдържание.  

• Приятна атмосфера в учебния час. 

• Отлична чуждозикова подготовка. 

• Отлична подготовка за държавните квалификационни изпити. 

 

17.10.2019г.  



Културна програма 

Посещение на пещерата Леденика и площад Христо Ботев 

17.10.2019г.  



Културна програма 

Посещение на исторически музей в гр. Враца 

17.10.2019г.  



Посещение на  иновативен бинарен урок в XIIб клас 

професия „Ресторантьор“, специалност „Кетъринг“ 

18.10.2019г.  



Посещение на  иновативен бинарен урок в XIIб клас 

професия „Ресторантьор“, специалност „Кетъринг“ 

18.10.2019г.  



Посещение на  иновативен бинарен урок в XIIб клас 

професия „Ресторантьор“, специалност „Кетъринг“ 

18.10.2019г.  



Посещение на  иновативен бинарен урок в XIIб клас 

професия „Ресторантьор“, специалност „Кетъринг“ 

18.10.2019г.  

Видеоклип  

video-e1f6792e90e5d7ab56e2e736ed25e045-V.mp4


Продуктите от съвместната дейност 

 

 
 Брошура 

 



Продуктите от съвместната дейност 

 

 
 Презентация 

 



Продуктите от съвместната дейност 

 

 
 Статия  в.“Враца днес“ 18.10.2019 

 

http://www.vratzadnes.com/page.php?n=19412345&SiteID=922


Продуктите от съвместната дейност 
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Продуктите от съвместната дейност 

 

 
 Статия  в.“Враца днес“ 18.10.2019 

Иновативна професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, Враца в периода 16-18 октомври посреща 

учители и ученици от Професионална гимназия по икономика и туризъм „Проф.д-р Асен Златаров“, гр.Петрич по 

Национална програма „Иновации в действие“. Целта на посещението е споделяне на добри практики за провеждане 

на бинарни уроци по Чужд език по професията и Сервиране и барманство, за подготовката на дидактически 

материали, прилагане на съвременни компютърни технологии, използване на ресурсите с отдалечен достъп, 

изготвяне на онлайн базирани тестове с оценяване, учебни филми, презентации и демонстрация на метода „Учене – 

чрез правене“. Програмата за мобилността на място включва презентация на иновацията на врачанската гимназия, 

споделяне на иновативни бинарни уроци, посещение на  иновативни бинарни уроци, подготвяне на обяд в учебна 

кухня от учениците от двете училища., сервиране на обяд в учебен ресторант, провеждане на състезания между 

учениците от двете иновативни училища по бързо и акуратно сервиране, приготвяне на алкохолен и безалкохолен 

коктейл, подреждане на маса и др. 

 

На врачанската професионална гимназия и предстои обмяна на опит и с ПГ“Владимир Заимов“, Сопот. 

Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, Враца е включена за трета поредна година в списъка на 

Министъра на образованието и  науката като иновативно училище. 

 

 



Продуктите от съвместната дейност 

 

 

 

 

 Репортаж в Телевизия Враца 
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Фотоалбум 

 




