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        УТВЪРЖДАВАМ 

ДАНИЕЛА ШОШОВА 

                                                                                             ДИРЕКТОР 
Съгласно Заповед № 788/12.09.2022 г. 

 

 

 

П  Л  А  Н 

на 

КОМИСИЯТА ПО ИНОВАЦИИ 

за изпълнение на иновация „Иновативен дизайн“ 

през учебната 2022/2023 година 

Приет на Педагогически съвет с Протокол №17/12.09.2022 г. 

 

 

Екип за иновации: 

Председател: д-р Г. Аралова 

Членове: инж. Мария Кичукова 

      Ивелина Николова 

      Камелия Бисолнакова 

      д-р Биляна Стоименова 

      Николета Васева 

      Любомира Коларова 

      Румяна Антова 
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I. Концепция на иновацията: Зелено, иновативно, свързано 

II. Цел на иновацията: Интегриране на иновативните подходи, технологии и материали в 

дизайна 

II. Визия: Иновацията ще формира и развие:  

1. Компетентностите на учениците за работа с новите технологии и материали; 

2. Нов холистичен подход за учене и преподаване; 

3. Практически умения за участие в цялостна реализация на процеса – от идея до продукт; 

4. Способностите, необходими за адекватно, гъвкаво и мобилно адаптиране към нуждите на 

динамично развиващата се конкурентна работната среда; 

5. Пряка връзка между професионалното образование и обучение и бизнеса. 

III. Характеристика на иновацията: ПГД „Елисавета Вазова“ e утвърдена като 

иновативно училище с Решение на МС на Р България №523/22.07.2022 г. Иновацията е в 

направленията: Иновативно учебно съдържание, учебни програми и учебни планове и 

Иновативни методи на преподаване и образователна среда. Предлаганият учебен предмет 

„Иновативен дизайн“ засяга учебното съдържание и учебната програма на РПП в XI и XII 

клас и ще се преподава интегративно.  

IV. Общо представяне на иновацията: 

1. Целева група: През учебната 2022/2023 г. иновацията обхваща 93 ученици от ХII-те 

класове (ХII А, ХII Б, XII B, XII Г) 

2. Същност: Иновацията представлява нов учебен предмет „Иновативен дизайн“ от пет 

взаимно свързани иновативни модула:  

I модул: Зелени технологии в дизайна 

II модул: Визуална комуникация 

III модул: Компютърно проектиране и 3D принтиране 

IV модул: Биомиметичен подход в дизайна  

V модул: Виртуална реалност 

 

 

4. Начин за осъществяване на иновацията: 

През учебната 2022/2023 година ще се изучават 2 модула (Биомиметичен подход в 

дизайна, Виртуална реалност) от учебния предмет „Иновативен дизайн“ в редовните 
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учебни часове по Разширена професионална подготовка (РПП) с 1 (един) учебен 

час/седмично. 

5. Преподавателски екип, който ще осъществи иновацията: 

1. д-р Галя Димитрова Аралова: магистър по биология и химия; главен учител; I ПКС  

2. инж. Мария Емилова Кичукова: магистър по интериор и дизайн за мебели, учител по 

интериорен дизайн; V ПКС 

3. Ивелина Кръстева Николова: магистър по изкуствознание; учител по изобразителни 

изкуства; V ПКС 

4. Камелия Христофорова Бисолнакова: магистър по дизайн на детската среда; учител по 

професионална подготовка; V ПКС 

5. д-р Биляна Валентинова Стоименова: магистър по графичен дизайн; учител по 

професионална подготовка 

6. Николета Пламенова Васева: магистър по изобразителни изкуства; старши учител по 

професионална подготовка, изобразителни изкуства и дизайн 

7. Любомира Тодорова Коларова: магистър по изобразителни изкуства; учител по 

изобразителни изкуства, мода и интериор; V ПКС 

8. инж. д-р Александрина Александрова Първанова: магистър по инженерен дизайн; учител 

по професионална подготовка; I ПКС (заместена от Румяна Любомирова Антова: магистър 

по управление на проекти, учител по теоретична професионална подготовка) 

V. Дейности за осъществяване на основните цели: 

№ Дейност Отговорник Срок Индикатор 

1. 

Разработване на учебни програми, тематични 

планове и учебно съдържание за 

иновативните модули: 

 

Биомиметичен подход в дизайна за: 

XII А 

XII Б 

XII В 

XII Г 

 

Виртуална реалност за: 

XII А 

XII Б 

XII В 

XII Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н. Васева 

Ив. Николова 

Г. Аралова 

Л. Коларова 

 

 

К. Бисолнакова 

К. Бисолнакова 

Б. Стоименова 

Б. Стоименова 

 

10.09.2022 г. 

брой 

разработени 

тематични 

планове 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 
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2. 

Разработване на изпитни батерии за 

поправителни, приравнителни изпити и 

изпити в самостоятелна форма на обучение 

по модулите „Биомиметичен подход в 

дизайна“ и „Виртуална реалност“ 

Н. Васева 

Ив. Николова 

Г. Аралова 

Л. Коларова 

К. Бисолнакова 

Б. Стоименова 

октомври 

2022 г. 

брой изпитни 

батерии 
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3. 
Логистично обезпечаване на иновацията с 

техника, материали и консумативи 

Екип за 

иновации 

септември 

2022 г. 

 

4. 

Вътрешноинституционална квалификация на 

педагогическите специалисти за работа с 3D 

принтери 

 

М. Кичукова 

Л. Коларова 
постоянен 

брой обучени 

специалисти 

5. 

Институционална квалификация на 

педагогическите специалисти за работа със 

софтуерни продукти за дигитално рисуване и 

видеообработка 

 

М. Гаврилова 

Б. Стоименова 

Т. Петкова 

март – 

април 2023 

г. 

брой обучени 

специалисти, 

брой 

сертификати 

6. 
Изграждане на партньорска и спонсорска 

мрежа с бизнеса 

М. Кичукова 

Л. Коларова 

Ив. Николова 

Б. Стоименова 

Г. Аралова 

Р. Антова 

К. Бисолнакова 

постоянен 

удостоверения 

и протоколи 

/или договори 

7. 

Организиране и провеждане на 

междуучилищен конкурс „Млади таланти в 

интериорния дизайн“ 

 

М. Кичукова 

Г. Аралова 

К. Бисолнакова 

Б. Стоименова 

март 2023 г. 

включване в 

Национална 

програма 

„Ученически 

олимпиади и 

състезания“, 

модул 1 

„Организирине 

и провеждане 

на национални 

и 

международни 

ученически 

олимпиади и 

състезания“ 

8. 

Участие във форми за споделяне на добри 

педагогически практики от иновацията по 

Национална програма „Иновации в действие“ 

 

Екип по 

иновации 
март 2023 г. протокол 

9. 

Поддържане и актуализиране на профила на 

иновацията в социалните мрежи - сайт, 

youtube, facebook на училището 

 

Б. Стоименова постоянен 
брой 

преглеждания 
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10. 

Разработване и кандидатстване с проект за 

нова 4-годишна иновация - 2023/2027 учебна 

година 

Екип за 

иновации 

януари 

2023 г. 

включване в 

Списъка на 

иновативните 

училища в 

България 

 


