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        Отчет на МО направление Професионална подготовка  за учебната 2021/2022 г. 

 

 

О Т Ч Е Т 

за  дейността на Методичното обединение  

направление „Професионална подготовка“ 
през учебна 2021/2022 година 

 
Състав на МО по ПП: 

председател: инж. Джина Бонева 

секретар: Ивелина Николова 

членове: учителите по професионална подготовка в състав: 

 

1. инж. Адриана Виденова 

2. д-р Биляна Стоименова 

3. Даниела Коцева 

4. инж. Елена Пеева 

5. Камелия Бисолнакова 

6. инж. Камелия Георгиева 

7. Любомира Коларова 

8. инж. Мария Кичукова 

9. Моника Гавраилова 

10. инж. Милена Вельова 

11. Николета Васева 

12. Пламен Петков 

13. Румяна Антова 

14. Таня Петкова 

15. Христина Ангелова 

 

 

Дейността на МО направление „Професионална подготовка“ през учебната 2021/2022 г. се проведе в 

съответствие с изготвения План на Обединението в присъствена, електронна и хибридна форма при 

поставените основни цели:  

 

1. Да се създадат условия за повишаване на професионалната подготовка на учениците за 

покриване на ДОС и прилагане на придобитите знания, умения и компетентности в практически 

ситуации; 

2. Да се уеднаквят критериите за оценка на знанията и уменията на учениците по предмети от 

професионалния цикъл; 

3. Да се работи по индивидуални учебно-познавателни задачи с децата със СОП, деца в риск и 

застрашени от отпадане; 

4. Да се работи с даровити деца за насърчаване и мотивиране към професионални изяви и  

постижения; 

5. Да се работи в екипи за приобщаващо образование; 

6. Да се работи в екипи за реализиране на иновативно обучение по професионалните предмети и 

реализиране на разработени проекти; 

7. Да се организират срещи с представители на бизнеса за професионално мотивиране и 

ориентиране на учениците; 

8. Да се създаде организиция за обучение в условията на епидемиологична обстановка и ОРЕС с 

учениците в съответните кабинети и ателиета по предмети; 

9. Да се повишава професионалната и методическата квалификация на учителите; 

10. Да се популяризират професионалните дейности и постижения в гимназията. 
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Планираните задачи за реализиране на основните целите на Обединението се осъществиха с 

изпълнение на следните дейности: 

I. Избор на ръководство на МО: председател инж. Д. Бонева и секретар И. Николова 

 

II. Изработен и приет План за дейността на Обединението за учебната 2021/2022 г., през 

която:                                                                                                                             

1. Бяха подготвени, проведени и протоколирани 12 заседания от инж. Д. Бонева и  

И. Николова. 

2. Учителите от Обединението взеха участие в следните Комисии и работни групи: 

- Комисия по интериор, реклама и прием – председател П. Петков и членове – д-р Б. 

Стоименова, Г. Алексиева, Г. Йотова, Б. Николова, М. Дамянова, В. Петров,  

Д. Макшутова, Р. Кънчева, Ц. Попова, Л. Иванова; 

- Комисия за осигуряване на ЗБУТ – председател В. Петров и членове Л. Коларова, инж. Д. 

Бонева, Д. Маринова, д-р Б. Стоименова; 

- Комисия за Проекти – председател Р. Антова и членове д-р Б. Стоименова,  

инж. Д. Бонева, М. Илчева, Т. Петкова, С. Танева, инж. К. Георгиева, инж. Е. Пеева – изработване на 

протоколи, М. Гавраилова, Х. Ангелова; 

- Комисия по празници и ритуали - д-р Б. Стоименова, Е. Христова, Г. Йотова и др. 

- Комисия по БДП – председател Д. Маринова и членове инж. Д. Бонева, М. Дамянова, П. 

Петков; 

- Комисия за Иновации – председател д-р Г. Аралова и членове Ц. Попова,  

инж. М. Кичукова, д-р Б. Стоименова, К. Бисолнакова, Л. Коларова, И. Николова,  

Н. Васева, Р. Антова; 

- Комисия за Борба и превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 

ученици – председател Ц. Попола и членове П. Дилков, Б. Николова, инж. К. Георгиева, 

педагогически съветник Елица Кръстева; 

- Комисия за подбор на педагогически специалист по Професионална подготовка –член инж. Д. 

Бонева - назначена Милена Вельова; 

- Комисия за подготовка, организиране, провеждане и оценяване на ДИППК /държавни изпити 

за придобиване на професионална квалификация/ - с членове всички учители от Обединението;  

- Временна Комисия за оценка на труда на педагогическите специалисти във връзка с ДТВ – 

председател Р. Кънчева, гл. учител инж. Д. Бонева, гл. учител Г. Аралова,  

Л. Иванова и Х. Величкова; 

- Временна комисия за изготвяне на седмичното разписание – председател  

Д. Касапинова и членове К. Бисолнакова и Р. Кънчева-ЗДУТД; 

- Работна група – Вътрешни правила за дейността на училищната институция/общност в 

условия на  COVID 19 – председател инж. Д. Бонева и членове инж. М. Кичукова,   д-р Б. Стоименова, 

Д. Маринова§ 

- Работна група за разработване на Правилник за дейността на училището – Р. Кънчева,  

    Г. Аралова, А. Виденова, М. Станкова, К. Бисолнакова, С. Дечева, Й. Николова,  

    П. Дилков;  

- Работна група за изработване на Правилник за вътрешния трудов ред, Вътрешните 

    правила за работната заплата, Мерки за повишаване качеството на образованието, 

    Програма по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование – 

    Р. Кънчева, Ц. Попова, Й. Каварджикова, Д. Бонева; 

-  Работна група за разработване на Правилник за осигуряване на ЗБУТ – изработен от 

   инж. Д. Бонева и актуализиран от П. Дилков; План за действие при утежнена зимна 

   обстановка-снеговалеж, навявания, поледица – разработен от инж. Д. Бонева; БАКП 

  /План за защита на пребиваващите при бедствия, аварии, катастрофи и извънредни 

  ситуации – изработен от Ц. Попова и Д. Бонева и актуализиран от П. Дилков; 

- Работна група  за разработване на Годишния план за дейността на училището и Плана 

  за квалификационната дейност – Т. Петкова, Е. Христова, В. Николова, Г. Йотова,  
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  С. Танева; 

- Работна група за актуализация на изработени критерии и показатели за определяне на  

  ДТВ  за постигнати резултати от труда на персонала – Г. Аралова, А. Виденова,  

  Л. Иванова; 

 

III. Проведени дейности по училищната документация: 

1. Актуализиране на цялата документация с новите Учебни Планове и Програми по 

специалности и класове – изработен класьор с папки по специалности от инж. Д. Бонева със 

съдействието на ПДУД - Ц. Попова и инж. М. Кичукова; 

2. Актуализиране и изработване на конспекти, билети, критерии, протоколи и друга учебна 

документация за провеждане на изпити:  

2.1. За самостоятелна подготовка, поправителни и приравнителни - от всички учители, преподаващи 

съответните  професионални предмети, в съответствие с новите учебни Планове и Програми по 

класове и специалности за часовете по ОбПП, ОтрПП, СПП, РПП;  

2.2.  За Държавен изпит за придобиване на  трета степен на професионална квалификация – 

част по теория и практика на професията – изработване на задания, указания, рецензии и протоколи 

за провеждане на Дипломните защити на проектите в част по теория и практика на професията по 

специалности с включване на всички учители от Обединението, ръководени от председателите на 

Комисиите по подготовка на дипломантите и документацията, организиране и провеждане на 

изпитите: 

- инж. Д. Бонева за специалност Моден дизайн; 

- инж. М. Кичукова за специалност Интериорен дизайн; 

- К. Бисолнакова за специалност Графичен дизайн; 

- инж. А. Виденова за специалност КПДТПИ;  

3. Актуализиране и създаване на тестове по специалните предмети за проверка и оценка на 

входно и изходно ниво – от всички учители по професионална подготовка по теоретичните 

професионални предмети; 

4. Актуализиране и създаване на Учебни програми по професионалните предмети и РПП за 

попълване на училищната документация: 

- д-р Б. Стоименова – Иновативен дизайн; 

- инж. М. Кичукова - Модул “ Компютърно проектиране и 3D принтиране“ по Иновативен 

дизайн РПП; 

- Н. Васева – Модул 2 Иновативен дизайн РПП; 

- Р. Антова – по предметите „Иновации и проекти в дизайна“ и „Иновативен дизайн“ Модул 1 

„Зелени технологии“ и Модул 2 „Визуална комуникация“; 

- инж. Д. Бонева – УП Изработване на уникати, Производствена практика 11 клас, „Иновации и 

проекти в дизайна“ по заместване на Р. Антова през м. октомври и ноември, по БДП за всички 

класове; 

- Т. Петкова - промяна на тематично разпределение на 11 клас, КГ, поради промяна в учебна 

програма; 

5. Изготвяне на Доклади за резултатите от входно и изходно ниво по изучаваните теоретични 

професионални предмети от ЗПП  с анализ, изводи и препоръки – представени на ПДУД Цветелина 

Попова и за приключване на учебната година – представени на инж. Д. Бонева; 

 

 

 

6. Изготвяне на Доклади: 

- На всеки два месеца за отчитане на извършените дейности според Плана на Методичното 

обединение – от всички учители, членове на Обединението по посочен от председателя график;  

- изготвяне на ежедневни доклади при неприсъствена и хибридна форма на ОРЕС,  

- изготвени 32 отчетни доклада по проект „Подкрепа за успех“ – от Т. Петкова; 

- изготвен Доклад за проведеното обучение в гр. Брага, Португалия от учителите инж. Д. 

Бонева, П. Петков, К. Бисолнакова, А. Виденова, К. Георгиева, Х. Ангелова, Б. Стоименова,  Д. 

Макшутова;  
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- Доклад  от А. Виденова - Мобилност в гр. Кърджали по НП “Иновации в действие“ от 

8.05.2022г. до 10.05.2022г.;  

 

IV. Методични дейности 

1. Осъвременяване и актуализиране на нагледните средства в урочната работа – непрекъсната 

ежедневна дейност на учителите, наложена от обучението в присъствена, електронна и хибридна 

форма: 

-  изработени видео уроци - Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro. 

Сайтове за graphic design – д-р Б. Стоименова; 

-  изработени видео уроци - Adobe Illustrator, InDesign – К. Бисолнакова; 

-  създадени презентации за часовете в ОРЕС по Визуални Изкуства, Цветознание; структуриране на 

нагледни материали  по теми за часовете по ГД-9 кл. КГ-9кл.; търсене и обобщаване на материали 

в/от уеб-среда – от Х. Ангелова; 

-  използвани видео-материали и изработени презентации по предмети, изготвяне на презентации по 

теоретичните предмети по класове – инж. Е. Пеева;  

- разработени уроци за работа с AutoCAD придружени с видеа за онагледяване на конкретни функции 

– инж. М. Кичукова; 

- работа с DB-WEAVE в часовете по Учебна практика с 12в клас – инж. А. Виденова; 

- работа с DB-WEAVE в часовете по Учебна практика с 12в клас, използвани видео-материали и 

изработени презентации по КТР и УП КТР и другите професионални предмети по класове, 

изработени мостри, схеми, табла, разработени уроци за работа с CAD-системи по КО -11 кас  – инж. 

Д. Бонева; 

- създаване на презентации за часовете в ОРЕС по ИТ; търсене и публикуване на препратки към 

подходящи клипове за допълнително обучение и техники по КГ – от Т. Петкова; 

2. Провеждане на семинар на тема: „Уеднаквяване на тестовите батерии за оценяване по даден 

учебен предмет“ – м. октомври с учителите, преподаващи в специалност Моден дизайн 11а и 12а клас 

– инж. Д. Бонева, инж. А. Виденова, инж. Н. Гергова, И. Николова, Л. Коларова,  

3. Работа в екип с класни ръководители и педагогически съветник Елица Кръстева за 

осъществяване на индивидуална работа с учениците, застрашени от отпадане, деца със СОП и деца в 

риск – от всички учители по професионална подготовка, преподаващи в класове с деца със СОП – 

изработени и предадени отчети за личностно развитие на педагогически съветник и представените 

отчети в МО; 

4. Работа в екип с ученици за превенция на безпричинни отсъствия – екипна дейност на всички  

учители от МО с класните ръководители, педагогически съветник и родителите, документирани при 

педагогически съветник и представените в МО; 

5. Проведена общоучилищна родителска среща с коментиране на пропуските и успеха на 

учениците по класове и предмети; Проведена извънредна родителска среща на 21.06.22 г. с 

обсъждане на слабости в обучението на учениците от 11-те класове и организиране на предстоящия 

абитуриентски бал за випуск 2023 – организирана от Д. Шошова-директор с участието на класните 

ръководители В. Николова, Р. Антова, К. Георгиева,  

Д. Бонева; 

6. Работа в екип за осъществяване на индивидуална работа с ученици с изявени способности: 

- инж. Бонева с ученици от 11а клас и И. Николова, М. Вельова, при участия в Национални 

конкурси – „От Коледа до Васильовден“, „Млади таланти в модата“;  

- Н. Васева с ученици от 9д, 9в клас за изготвяне на презентации на тема ”Народните будители”; 

-  И. Николова – организатор на вътрешен кръг „Млади таланти в модата“- избор на скица на 

модел от жури, подготвяне и участие на отбор от ученички и манекенка в Националните състезателни 

кръгове /ушиване на джоб, ревю, изработено изделие/- екип от учители: И. Николова, М. Вельова, А. 

Виденова и Д. Бонева; 

- Б. Стоименова – „Седмица на книгата" – посетена изложба в Столична библиотека с ученици 

от 11г клас; „Световен ден на водата“ – работа с ученици от 8б и 10г клас – изработен клип; „Ден на 

земята“ – работа с ученици от 8б и 11г клас; 

- Л. Коларова - участие в „Празника на химията“ изработка на научен постер с Галя Аралова и 

Анета Паскалева; с 11г клас – участие в изложба „Ден на книгата“ в Столична библиотека; 
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7. Оказване методическа помощ на млади учители и учители с малък педагогически опит – от д-

р Б. Стоименова и Н. Васева на Х. Ангелова, от инж. Д. Бонева на инж. М. Вельова, от Л. Коларова, 

К. Бисолнакова и П. Петков на М. Гавраилова, от инж. М. Кичукова на инж. Е. Пеева; 

8. Участие като квестори и изпитващи в изпитните сесии през м. януари и юни, определени по 

график от ЗДУД Ц. Попова – всички учители от МО по ПП;  

9. Организиране и провеждане на производствени екскурзии, посещения на изложби и 

наблюдения във фирми: 

- посещение на изложба с 12 г кл. и учител Х. Ангелова - м. октомври; 

- посещение на ТУ за професионално ориентиране на учениците от 11а клас на 18.04.2022 г. – 

учители Д. Бонева и А. Виденова;  

10. Организиране и провеждане на семинари, пленери, „кръгла маса“, демонстрации, беседи  и др. 

с цел обмяна на иновативни и добри професионални практики  по различните професионални и 

общообразователни предмети в ПГД – от всички учители от Обединението; 

11. Обмяна на добри практики, опит и иновации със сродни училища в страната и в чужбина – по 

проект Иновативен дизайн, по проект Еразъм + К1 и К2 и др.; 

12. Провеждане на открити уроци: 

- инж. М. Кичукова, Л. Коларова, К. Бисолнакова  - „Споделяне на иновация“ - организация и 

провеждане – на  11.03.2022 г.; 

- инж. Д.  Бонева по Конструиране на облеклото – посещение на експерт от НИО на 17.02.2022 

г.; 

13. Покриване на ДОС, постигане на високи резултати от учениците на ДИППК по специалности 

и успешно зъвършване на трети гимназиален етап при реализиране на следните дейности от всички 

учители от Методичното обединение: 

- подготовка на учениците от 12-те класове за ДИППК по теория и практика – провеждане на 

консултации по график по специалности; 

- изработване на Задания по теория и практика за предстоящите ДИППК;  

- изработени Протоколи и теглене на темите от учениците за предстоящите ДИППК – по теория 

и практика на професията; 

- изработване на документация и протоколи за провеждане и оценяване на учениците на 

предстоящите изпити; 

- изработване на Рецензии за оценяване на представените Дипломни проекти от учениците, 

представени на  26.04.2022 г.; 

- организиране и провеждане на ДИППК по теория и практика на 19 и 20.05.2022 г., 

- оценяване на дипломантите на проведените Дипломни защити по теория и практика на 

представените Дипломни работи и изработени Проекти, 

- оформяне, комплектоване и архивиране на учебната документация; 

- постигнати резултати по специалности след проведените ДИППК по теория и практика на 

професията: 

 

специалност среден успех - 

теория 

среден успех - 

практика 

Моден дизайн Много добър   5,00 Много добър    5,38 

Интериорен дизайн Много добър   4,68 Много добър    4,79 

Графичен дизайн Отличен           5,50 Отличен            5,50 

КПДТПИ Много добър   4,62 Много добър    4,95 

 

 

V. Дейности по план-приема за следващата учебна година: 

1. Обсъждане на предложения за предстоящия план-прием  на работна среща на МО и 

представени на училищното ръководство; 

2. Организиране на дейности по реализирането на план-приема за следващата учебна година: 

2.1. Раздаване на рекламни материали, брошури, визитки на ученици от ОУ и СУ в различни 

квартали в София – от всички учители от Обединението; 



6 

        Отчет на МО направление Професионална подготовка  за учебната 2021/2022 г. 

- Л. Коларова – изготвяне на  плакати, брошури, визитки; изготвяне на реклами за Педагог 6, 

ИнСофия; 

2.2. Организиран „Ден на отворените врати“ на 16.04.2022 г. с участие от всички учители от 

гимназията с предварително подготвени и украсени учебни стаи и ателиета; 

2.3. Проведени демонстрации от ученици и учители на атрактивни дейности по професии: 

- изработване на ръчно рисувана художестена тъкан - уникатни блузи и шалове  от ученици от 

11а клас с учител Д. Бонева; 

- изработване на ръчни бродерии от ученици от 10в  клас и учител А. Виденова; 

2.4.  Организиран и проведен в гимназията конкурс от инж. М. Кичукова „Млади таланти в  

интериорния дизайн“- формирани два екипа за участие  с ученици от 11б клас); 

 

VI. Дейности по Годишния календарен план на ПГД „Е. Вазова“: 

1. Организиране на изяви, свързани с професионални празници и дейности: 

- Т. Петкова - организиран нов конкурс за „Деня на числото Пи“ - състезание, викторина и 

съревнование; 

- инж. М. Кичукова - работа в екип с 8б клас с класен р-л Г. Аралова за отбелязване на 

„Международния ден на учителя“ - изработени значки на 3D принтер – месец октомври; 

- Н. Васева - организиране отбелязването „Ден на народните будители” – м. октомври и изпращане 

на материали за сайта от Б. Стоименова, изработена презентация; 

 - инж. Д. Бонева - отбелязване на „Световния ден на дизайна“  27 април – аранжиране на изложба в 

Галерията на I-я етаж с 5 броя текстилни пана на ученици от 12в клас, с уникатни блузи и  шалове, 

рисувани от ученички от 10а клас;  

  - И. Николова - посещение с ученици на специалност Мода в НХА 13.06.2022 г.; 

 

2. Изяви в екип с  класни ръководители с класовете им:  

     - Т. Петкова - организиране и провеждане на тържеството за Откриване на учебната година 

       на 15   септември,; Организиране на ученици от 9в клас по време на ОРЕС и заснемане на 

       клип за 20 ноември – „Световен ден на детето“  

       https://www.youtube.com/watch?v=qJ3J2bxCTp0 ; изработени и връчени 32 грамоти в 8 различни 

теми; 

- Л. Коларова - Участие с рисунки на ученици от 8 а кл. в „Ден за борба със СПИН“ - м. декември; 

- Д. Бонева - в Час на класа отбелязване годишнина от обесването на Васил Левски с беседа и 

презентация; Организиране на 11а клас за отбелязване „Ден на влюбените“-14 февруари изработена 

украса, валентинки и др., Изработени две презентации – за „Св. Валентин“; 

       Организиране с кл. р-ли на 11-тите класове празничното изпращане на Випуск 2022  /по сценарйи 

на Д. Маринова/ - проведена сбирка на 04.05.22 г. и разпределяне на дейностите;  

закупуване на балони от Джъмбо; украсяване на арката с балони пред входа; организиране на 

ученички от 11а кл. за връзване на свитъци и китки здравец; екипна работа с Боряна Николова и 

Биляна Стоименова и с класовете им; Организиране на ревю с ученици от 10а и 11а клас за 

тържеството на 30.06.22 г. съвместно с Елица Кръстева - педаг. съветник и отговорниците по 

Годишния план; 

       - Б. Стоименова – изработване на клипове за отбелязаните празници по Годишен план; 

       - Х. Ангелова -  с Д. Маринова на 12 г - изработка на плакати за „Деня на водата“; Изложба  

          "Текст-рисунка-образ" за 24 май 

       - Н. Васева – изработване на презентация за 24 май и изпратена на сайта на гимназията; 

       - М. Гавраилова - организация и подпомагане за участие на ученици от 10 г. клас и съвместно 

изработване на макети, постери и участие с рисунки за 24 май; Осъществяване на първа 

самостоятелна изложба на ученик от ПГД, спечелил конкурс за рисунка за 24 май; съвместно 

изработване на проект (рисунки и видео) с ученици от 11г. кл. и организация за участие с него във 

фестивал "Арлекин"- Варна (22-26 юни); 

       - К. Бисолнакова и М. Кичукова -  Участие в семинар с няколко ученика от 11 кл. – Cinema 

       4D, на 7-8 май.22 г.;  

 

VII. Училищни конкурси, изложби, базари 

https://www.youtube.com/watch?v=qJ3J2bxCTp0
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1. Организиране на благотворителни мероприятия и базари за различни празници и поводи  

/Коледа, Великден, 8-ми март и др. и изработване на мартеници, суровачки, картички, сувенири, 

различни уникатни изделия от различни, еко- и траш-материали и др/: 

1.1.  Организирана от инж. Д. Бонева с 11а клас благотворителна кампания и Коледен базар, 

съвместно с педагот. специалист - изработени подложки за чаши 5 модела, камбанки за елха, 

подложки за прибори, текстилни рисувани салфетки, картички-квилинг и сурвакници – съвместно с 

Ивелина Николова  - събрани от продажба 75 лева; 

1.2.  Участие в Коледен базар с благотворителна цел с учениците от 11 и 12 клас специалност 

Интериорен дизайн с изработени изделия – М. Кичукова, Е. Пеева, К. Георгиева, 

1.3.  Участие в Коледния базар с авторски материали на Х. Ангелова; 

1.4.  Участие в Коледния базар на А. Виденова и Л. Коларова с изработени изделия с ученици 

1.5.  Участие в  тържество за 8-ми март – Д. Коцева; 

 

2. Организиране и провеждане на тематични конкурси и изложби в екип с учителите по 

общообразователните предмети /патронния празник на ПГД и др. поводи/ 

- Организирана изложба Живопис 12г клас през м. октомври – П.Петков; 

- Обновена изложба от Д. Бонева във фоайето на първия етаж на ПГД  /във вразка с посещение на 

чужденци по проект „Еразъм“/ - м. декември; 

- Откриване на изложба “Вино и любов“ -American Corner - 8г клас и учител Н. Васева - м. март; 

- М. Гавраилова - участие в изложба с рисунки на ученици от 8, 9, 10 и 11 кл. в Американския център 

на „Столична библиотека“, по повод Световния ден на книгата и Световния ден на земята; 

Подготовка на ученици от 11 кл. за предстоящо участие в Национален конкурс „Млади таланти – 

2022 г.“ – изработка на рисунки и клип по идея на М. Илчева; 

- Х. Ангелова - подбор на проекти за участие в изложбата в Столична библиотека; 

- Д. Бонева - Отбелязване на 140 години от рождението на патронника ни Е. Вазова - организиране 

от Д. Бонева и П. Петкова по Годишен план изяви на учениците с класните си ръководители, както и 

на Ученическия актив – м. ноември; организиране на 11а клас с изработване на клип с изказване на 

Ива и Любомира, изработени две презентации за Е. Вазова и за шалове с цветя на 11а кл. за патронния 

празник на гимназията 04.12.2021 г. – класен ръководител Д. Бонева;  

- Д. Бонева - Организирана изложба на 04.02.22 г. във фоайето на ПГД на първия етаж по трите 

предмета – БДП, ЗБУТ и Противопожарна безопасност с изработени табла от ученици; 

- Л. Коларова - Жури на конкурс за рисунка на асфалт на тема „Аз – детето“;  Съвместна инициатива 

с 8 а клас за изработване на селфи рамка за 1-ви юни; 

 

VIII. Регионални, национални и др. конкурси по Националния календар на МОН 

1. Участие на учителите от МО с желаещи и талантливи ученици в конкурси, изложби и други 

инициативи от Националния календар на МОН за изяви по интереси на учениците: 

- инж. Д. Бонева – конкурс “Златна есен-плодовете на есента“ през м. октомври - участвали три 

ученички от 11а клас с поощрителна награда на Олга от 11а клас,  получен Диплом за гимназията и 

Сертификат за ръководителя Д. Бонева – 04.11.21 г.; 

- Н. Васева - участие в Национален конкурс "Св.Трифон Зарезан" с ученици от 8г, 8д, 9б, 9в класове 

през м. януари - ръководител Н. Васева - спечелено 3-то място Мая-8г клас; 

- Д. Бонева - участие в Нац. конкурс „От Коледа до Васильовден“  с 8 ученички от 11а клас – получена 

Втора награда на Александра Чикерова с ръководител инж. Д. Бонева и получен Сертификат за 

активно участие на И. Николова и Д. Бонева – 17.12.2021 г. 

- Д. Бонева - Участие с три ученички – Виктория Колева с рисунка, Любомира и Полина Стефанови 

с рисуван шал в Национален конкурс „Водата-извор на живот“-Бургас и получена специалната 

награда рисуван шала - приложно изкуство техника „батик“– 04.02.22 г..  

- инж. М. Кичукова - работа по проект с Веселин Даскалов 10 в клас за конкурс „Космосът настояще 

и бъдеще на човечеството“ (3D принтиран модел на транспортна товарна ракета Falcon на компания 

SpaceX). 

- Л. Коларова - „Празник на химията“ – научен постер Анета Паскалева 9в;  

участие в изложба „Ден на книгата“ в Столична библиотека с 11 г – изработка на постери и корици. 
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2. Подготовка и участие на ученици с ръководители в национални състезания:  

- И. Николова - организиране на училищно състезание, оценяване на представените работи от 

определено жури - Л. Коларова, К. Бисолнакова, А. Виденова, Х. Ангелова, сформиране на екип с 

инж. М. Вельова и отбор, организиране на работна група за подпомагане от инж. М. Вельова – 

ушиване на модел, А. Виденова-подготовка на две ученички за ушиване на външно пришит джоб, Д. 

Бонева – подготовка на манекенка; 

- инж. М. Кичукова - организиране и участие в конкурс „Млади таланти в  интериорния дизайн“- 

формирани два екипа за участие  с ученици от 11б клас (Мария Цветкова, Александра Георгиева, 

Лора Лазарова и Стефани Велкова); 

- Л. Коларова – участие в „Млади таланти в интериорния дизайн“ – рекламни материали; 

IX. Актуализиране на информацията в сайта на Гимназията и онлайн-платформите 

1. Предоставяне на информация и снимков материал за постижения на ученици и учители от МО 

за сайта на училището, Faсebook, YouTube и др. - Координатор на ателие Визуална комуникация и 

Графичен дизайн К. Бисолнакова – събира и обработва снимков материал от: 

 -  П.Петков през м. октомври и март – живописни произведения снимки и др. изображения; 

 -  д-р Б. Стоименова през м. октомври - видеоклип за „Ден на будителите“, 

изработен колаж за проект Еразъм – м. октомври; изработен календар по проект „Образование за 

утрешния ден“, Изработване на видеоклипове: Ден на будителите, Празник на ПГД „Елисавета 

Вазова“, “Elisaveta Vazova” Welcom; изработени снимков материал, колажи, видеоклипове за проект 

Ерзъм, за  Коледен базар,  Международен ден за безопасен интернет – м. декември - април; 

- М. Гавраилова - направен и обработен снимков материал с рисунки на ученици за годишен 

календар и за сайта на училището от М. Гавраилова; 

- Т. Петкова - изработени 2 клипа с ученически работи общо 50 на брой. 

https://youtube.com/watch?v=rgSaAxNBvU0&feature=share 

https://www.youtube.com/watch?v=KDr87HPxSIg ; изработени общо 3 клипа и качени в канала на 

YouTube, като Коледен поздрав на началната страница на РУО 

- Л. Коларова - изпращане на рисунки на ученици от 8а и от 11а клас, за изработване на календар 

на гимназията; 

- инж. Д. Бонева - предоставен снимков материал на г-жа Д. Шошова за постиженията в 

Националния конкурс „Златна есен – плодовете на есента“;  предоставена на 26.11.21 г. презентация 

от 11а клас за 140 юбилейна годишнина на Е. Вазова и патронния празник; предоставена презентация 

за ателиетата с шалове с цветя на 11а клас; предоставени снимки от награждаването на А.Чикерова в 

конкурса „От Коледа до Васильовден“; предоставени снимки за сайта от Коледния базар в ПГД; 

Предоставен снимков материал на Л. Коларова за сайта на ПГД за: изработени уникати от ученици 

от 11а и други класове; направена фотосесия с художествена тъкан - шалове и блузи, изработени от 

11а клас; изработено работно облекло по производствена практика за часовете по Учебна практика 

от 11а клас; изпратени снимки за сайта на директор от получената награда от конкурса „Водата-извор 

на живот“-Бургас 2022 

- инж. М. Кичукова - предоставен снимков материал от посещение в Kronodesign center, конкурс 

„ Млади таланти в интериорния дизайн“, посещение от други училища по Програма „ Иновации в 

действие“ и от проведена ПП на ученици по Програма Еразъм+, КД1 /на директора/.  

  

2. Актуализиране на информацията в сайта за изучаваните специалности и извънкласни 

дейности: 

- предоставен снимков материал с макети, чертежи на ученици, модни скици, изработени 

разнообразни уникатни изделия от еко- и траш-материали - от  

М. Кичукова, Д. Бонева, 

- предоставени материали, банери и снимки за сайта на гимназията на ученически творби за 

изработване на материали с цел реклама за различните специалности – от  

Т. Петкова; 

- М. Гавраилова - предоставен снимков материал и клип за нуждите на сайта и канала в You Tube на 

ПГД „Елисавета Вазова“; 

- Е. Пеева - предоставен снимков материал и клип за нуждите на сайта и канала в You Tube на ПГД 

„Елисавета Вазова“; 

https://youtube.com/watch?v=rgSaAxNBvU0&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=KDr87HPxSIg
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  - Х. Ангелова - събиране  на  проекти  и  снимков  материал за  „Галерията“ на ГД  и  

   РГ за сайта 

 

X. Квалификации на педагогическите специалисти по Професионална подготовка: 

1. Участие на учителите в квалификационни курсове и обучения, организирани от 

ръководството: 

      -  обучение на всички учители от Обединението по НП „Квалификация“ – Coaching за 

образователна трансформация, септември 2021 г.; онлайн-обучение на 14.05.2022 г. „Изграждане на 

учения за насърчаване на личностното развитие на учениците. Ефективни техники за управление на 

класа, оценка на резултатите и измерване на постиженията “;  

      -  обучение по ЗБУТ от обслужващата фирма с получено Удостоверение – м. ноември 2021 г. – 

Д. Бонева; 

      -  обучение по БДП през м. май – П. Петков; 

      -  обучение за V ПКС с два кредика – Р. Антова; 

 

2. Участие на учителите в квалификационни курсове и обучения по желание: 

                 - К. Георгиева – в уебинари:  3 работещи практики за развиване на социално-емоционални 

умения в клас; Тайната на формиращото оценяване в присъствена и онлайн среда; Как да се справим 

с предизвикателното поведение; Патентно ведомство на БГ „Марката и дизайна като бизнес 

идентификатор на фирмата“ - получен Сертификат; 

                 - Т. Петкова – Обучение „Новите възможности с GOOGLE И MICROSOFT“ –  получено 

Удостоверение; Обучение и стрес-тест за Проверители на ДЗИ и НВО – получен Сертификат; участие 

в уебинар „Canva за учители“, самообучение с програма за създаване на видеоклипове, включване в 

курсове по Фотошоп и CorelDraw за напреднали, посещение и обсъждане на открит урок по 

математика в НПМГ; 

                 - Д. Бонева - Участие в Конференция на 04.11.21 г., организирана от СБУ и присъствие на 

Янка Такева на тема: "Квалификации и мотивация на младите педагогически специалисти"; Участие 

в уебинар на тема "Европейската инвестиционна банка и устойчивото развитие – проекти и бюджетни 

дейности", организиран от Висшето училище по застраховане и финанси на 4.05.22 г.  със  специален  

гост-лектор  д-р  Лиляна  Павлова  

         /наличен запис от участието; 

                 - Л. Коларова - “Unity” (AR, VR); 

                 - Х. Ангелова - он-лайн  курс  за  Adobe/  Премиер  Про  на  АУЛА ( н-лайн училище); 

- К. Бисолнакова - “Unity”, 2. Участие в обучителен семинар по 4 D Cinema воден от един от 

основателите на Maxon media - 7-8 май заедно с Камелия Бисолнакова и ученици от 11г клас. 

                - М. Кичукова и К. Бисолнакова - участие в обучителен семинар по  4D  Cinema, воден 

                от един от основателите  на  Maxon media  -   7-8 май  заедно с Камелия Бисолнакова и 

                ученици от 11г клас.  

 

XI.  Разработване и реализиране на проекти – участващи учители от Обединението: 

1. Участие в проекти, които училището разработва и реализира: 

 - EU COOLтура – инж. Д. Бонева и д-р Б. Стоименова – приключил през м. декември с впечатляваща 

демонстрация на изработените от  две групи по 25 ученика изделия от еко- и траш-материали, 

отразена в медиите; 

- проведена фотосесия с 5 ученички от 11а клас за изработване на рекламни материали /тефтери, 

календари и др./ с ръководители Б. Стоименова и Д. Бонева; 

 

2. Реализиране на спечелени училищни проекти: 

2.1. Еразъм+ КЛЮЧОВA ДЕЙНОСТ 2 „Партньорства за сътрудничество между организации 

и институции“– Сектор „Професионално образование и обучение“ “- ДОГОВОР № – 2021-1-BG01-

KA220-VET-000033051. „Foster the digital transition in VET schools” с партньори България, 

Португалия, Чехия, Турция и Кипър –  

- координатор инж. М. Кичукова и ръководител на група от 9 ученика взели участие в проект по 

европейска програма Еразъм+ , КД1 в периода 27.03.2022г. – 11.04.2022г. в гр. Брага, Португалия; 
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- проведено обучение в гр. Брага, Португалия от осем учители от Обединението; 

- Д. Бонева – изработен Доклад за обучението, входиран в официалната документация по Проекта, 

изработена презентация за ПГ по Туризъм в гр. Брага, изпратена на Б. Стоименова;  

- участие в обучение по Еразъм КД2 – гр.Прага през м.юни – М. Кичукова и  

   К. Бисолнакова; 

- ръководител на втора група ученици в гр. Брага – П. Петков през м. юни; 

- изработка на Лого D-Vet и на 15 папки – от К. Бисолнакова; 

- изработване на 20 рисувани шала, 10 блузи и 10 книгоразделители – Д. Бонева; 

- изработване на 4 книгоразделители от А. Виденова; 

- изработване на 10 медальона от К. Георгиева; 

 

2.2. Иновативен дизайн  

– инж. М. Кичукова, д-р Б. Стоименова, Н. Васева, Л. Коларова, И. Николова, Н. Васева, Р. Антова, 

К. Бисолнакова - учатие в разработката на проекта и Модул 2 и изработване на Лого; И. Николова, Н. 

Васева, Р. Антова – разработени Учебни програми за предметите по Модули, проведена работна 

среща с партньори; зададени и разработени иновативни проекти и изделия от ученици, демонстрация 

и обмяна на добри практики при посетени уроци от други учители и ученици на партньорски училища 

в страната; 

- участие в проекта с посещение на ПГ в гр. Кърджали и обмяна на добри практики – А. Виденова, К. 

Георгиева, Д. Макшутова – м. май – изработване на видео-материал; 

- изработени 5 уникатни иновативни текстилни пана с ученици от 12в клас – м. март; 

 

2.3. Образование за утрешния ден – участие на Б. Стоименова, 

 

            2.4. Проведени  няколко  срещи   и  разговори  с  институции по  проект  от Т. Петкова и  

                  Д. Крайнова     

 

 

ХII. Производствени дейности - изработване на изделия в и извън часовете по Учебна 

практика  по професионалните предмети при присъствено обучение за подобряване 

на МТБ и участия в тематични базари и изложби при сформиране на работни групи  

и екипна дейност: 

1. Изработени покани за Откриване на учебната година - от К. Бисолнакова 

2. Изработени постер за 5 юни, покани, грамоти за завършващите ученици– К Бисолнакова, 

3. Изработени 150 броя предпазни маски с ученици от 10а и 11а клас - от инж. Д Бонева 

4. Ушити 27 броя шифонени шала на пико - от инж. Д. Бонева 

5. Нарисувани 27 броя уникатни шифонени шала от инж. Д. Бонева с ученици от 10а клас II група 

6. Ушити 13 броя сатенени бели блузи и нарисувани 13 броя плътни шала - от инж. Д. Бонева; 

7. Нарисувани 13 броя уникатни сатенени бели блузи с ученици от 10а клас II група – от инж. Д. 

Бонева; 

8. Изработени 10 броя уникатни бродирани книгоразделители от ученици от 11а клас II група – 

от инж. Д. Бонева; 

9. Изработени 4 броя уникатни бродирани книгоразделители с ученици от 11а клас II група- от 

инж. А. Виденова; 

10. Изработени 20 броя уникатни медальони с бродерии от инж. К.  Георгиева  с ученици; 

11. Изработени календари с разработен дизайн от Х. Ангелова, К. Бисолнакова, М. Гаврилова, Д. 

Бонева, 

12. Изработени по 200 броя значки и ключодържатели на 3D принтер и рекламни торбички от 

инж. М. Кичукова 

13. Изработени значки за ученици от 10а клас по случай празника на френския език; изработен и 

3D принтиран модел на Н2О за празника на водата – М. Кичукова; 

14. Изработен принт с логото на гимназията върху  50  броя предпазни маски /изработени от 

инж. Д. Бонева/ - от М. Кичукова; 
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15. Събиране на снимков материал, Дизайн, предпечат на тефтер А5 за ПГД.  Ре-дизайн, 

предпечат на бележника А4 за  Еразъм+/ Португалия – от Х. Ангелова; 

 

XIII. Други училищни дейности 

1. Т. Петкова- 

- Проведена среща на място и последващи разговори с печатница „Дедракс“, но отказано посещение 

поради противоепидемичните мерки от Т. Петкова – м. октомври и през м. декември; 

            - Проучване на двора на училището, предложение на проект и събиране на информация 

           за цени на материали и изпълнител за обособяване на паркинг –  съвместно с  

           Д.  Крайнова; 

            - Организиране на колективно посещение на театър с 20 ученици, 

            - Организиране на екскурзия с 21 ученици – м. май; 

 

2. инж. Д. Бонева – м. септември-юни: 

- Изработено и представено Становище на директор с предложение за бракуване на техническо 

оборудване и машини в производствената  База – от инж. Д. Бонева; 

- Проведено измерване на осветеността на Балша на 03.12.21 г. до 18.00ч.-петък- от Д. Бонева; 

- Тестване за COVID-19 на учениците от 11а клас от 06.12.21 г. до края на срока на Базата; 

- Закупуване на текстил и арт-материали с предоставени средства – 20-23.12.2021 г. 

- подготовка на нагледни материали и оформяне на пространство на първия етаж по БДП, ЗБУТ и 

Противопожарна безопасност; 

- организиране на учебна евакуация с П. Дилков и членовете на трите Комисии на 12.01.2022 г. и като 

лице ЗБУТ; 

- попълване на Инструктажни тетрадки  с Д.Мариноваи Л. Коларова – в началото на първи и втори 

учебен срок; 

- като лице ЗБУТ - Работни срещи с д-р Попова на Балша-08.12.21 г. за дейността по Год. план и 

документацията на КУТ; изработване на пълен класьор с необходимата документация на КУТ; 

организиран в два етапа на профилактични прегледи в ДКЦ „Св. Врач и Св. Св. Кузма и Дамян“  м. 

декември 2021г. и м. февруари – клинична лаборатория, УНГ, терапевт с ЕКГ и ехомамография; 

- закупуване на платове и шивашки материали за изработване на представителни тоги – осигуряване 

на работа по ПрПр на три класа - м. юни – посетени три магазина по два пъти за избор на материалите, 

прадоставяне на фактури, взимане на материалите – м.юни; 

- осъществяване на контакти с фирми за провеждане на Производствената практика в реална работна 

среда на ученици от 11а клас – от инж. Д. Бонева; 

 

3.  инж. М. Кичукова - осъществяване на контакти с Кроно дизайн студио за приемане на ученици за 

осъществяване на ПП в реална работна среда. 

 

                        Изготвил:   Председател  на  Методичното обединение 

                                        направление „Професионална подготовка“   

                                                                                                                       инж. Джина Бонева 

                                      

 


