
 

 
 

 

О Т Ч Е Т 

за изпълнението на Стратегията за развитие на ПРОФЕСИОНАЛНА 

ГИМНАЗИЯ по ДИЗАЙН 

„Елисавета Вазова“ (2020 - 2024)  

за учебната 2021 - 2022 година           

 

 

1. ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА ИНОВАТИВНОТО УЧИЛИЩЕ 

 Качествено обучение и образование по професионална подготовка и ООП. 

 Тенденция към запазване и разширяване сферата на иновациите  

 Акцентиране върху подготовката по предмети за успешно полагане на ДЗИ/ДИППК и 

дипломиране на учениците; 

 Задълбочаване на контактите със света на бизнеса, обществени организации, институции и 

университети, привличане на допълнителни източници за подпомагане на училищните дейности; 

 Изграждане на учебно- възпитателния процес върху принципите на взаимно уважение, 

доверие, градивност, грижа, съзнание и отговорност; 

 Прилагане на обективни критерии за оценка и самооценка в цялостната дейност; 

 Целесъобразно изработване на седмичното разписание и графици за обучение на 

учениците; 

 Пълноценно и ефективно използване на ресурсите - материални, финансови и трудови; 

 Ефективна управленска дейност; 

 Квалификация и усъвършенстване на знанията, уменията и компетенциите на 

педагогическите специалисти и административно- обслужващия персонал. 

 Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените организации, 

свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора; 

 Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в училищния живот; 

 Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната 

общност; 

 Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при създаването и спазването на 

правила; възпитаване на младите хора като достойни личности в духа на традициите, права и 

отговорности, уважение и толеранс към различните и нетипичното. 

 Обогатяване на материалната база и допълнително финансиране. 

 

 А. Държавен план – прием и училищни учебни планове 

Обучението в първи и втори гимназиален етап се подчинява на училищните учебни 

планове, изготвени при спазване на рамковите и типови учебни планове. Изготвени и утвърдени 

от директора са учебни програми по учебни предмети от РПП- „ ИНОВАТИВЕН ДИЗАЙН“, 

„Изработване на уникати“, „ Изобразителни техники“, „ Бизнес комуникации“ и др. 

Приемът на ученици в Гимназията се осъществява в съответствие с изискванията на 

Наредба №10/01.09.2016 г. на МОН за организация дейностите в училищното образование и се 

реализира 100 % през последните няколко години. През последните няколко години Гимназията 

се изкачи в челните позиции в класацията по минимален/максимален бал за кандидатстване след 

7 клас, като увеличение на бала се отбелязва във всяка една от паралелките в различните 

специалности: 
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 Участие на ПГД „ Ел. Вазова“ в дейности по проекти и програми 

ПГ по Дизайн „ Елисавета Вазова“ е включена в Списъка на иновативните училища в  Р 

България. В училището се прилагат иновативни методи на преподаване като е застъпен до 

голяма степен компетентностният подход при организацията на учебния процес. Спазват се 

принципите на държавната политика в сферата и системата на ПУО в посока едносменен режим 

при реализиране на УВП. Училищната институция успешно прилага политиката на МОН за 

проектно - базираното обучение. 

Гимназията успешно участва в организацията и реализирането на : 

 проект „ Образование за утрешния ден“- 1група 

 проект „МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ“ – Как да развием собствена бизнес идея – 

теоретично и практическо обучение за млади предприемачи 

 проект ,,Академия дигитален предприемач” по Програма „Европа“ за 2020 година, 

съвместно със Сдружение ,,Асоциация за международно обществено развитие”. 

 проект Euromed The Flying Classroom (Хвърчащата класна стая) 

 проект „EU COOLтура“– младите хора за политиките на Европейския съюз (ЕС) и 

тяхната роля за бъдещото им развитие, както и прилагането на модела на кръговата 

икономика. 

 

ПГД „ Ел. Вазова“ има РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ по НП и НК : 

1. Национална програма „Изграждане и развитие на безжични мрежи за нуждите на държавните 

и общински училища за 2018г.“ 

Модул 1 – Изграждане и развитие на безжични (тип WIFI) мрежи в училищата 

Модул 2 – Електронен дневник 

2. Национална програма „ ИКТ“ – одобрени средства за: 

 хардуерно оборудване 

ЕТАП 1 –интерактивни дисплеи 

ЕТАП 2 –компютърна техника 

 електронен дневник за училища, ЦПЛР и ЦСОП 

 интернет свързаност 

 софтуер за професионално обучение 

3. Национална програма „Бизнесът преподава - Модул 2 „ Учители в предприятия“ 

4. Национална програма „ Иновации в действие“ 

5. Национална програма „Квалификация“ 

6. Национална програма „Оптимизация на вътрешната структура на персонала” 

7. Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда” 

 

Програма ЕРАЗЪМ+ 

ИНОВАТИВНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ по ДИЗАЙН „Елисавета Вазова“ за ПЪРВИ 

ПЪТ в своята 65 годишна училищна история (уч. 2021/2022 година) печели ДВА проекта по 

Програма ЕРАЗЪМ+ за период на действие от две години. Одобрените за финансиране проекти 

са по: 

• КЛЮЧОВA ДЕЙНОСТ 1 „Образователна мобилност за граждани“ – Сектор „Професионално 

образование и обучение“- ДОГОВОР № – 2021-1-BG01-KA122-VET-000030918. „Развитие на 

бъдещи дизайнери“ е проектът, който предвижда МОБИЛНОСТ НА УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ от 

Гимназията в гр. Брага, Португалия, където участниците ще имат възможност да придобият 

ключови умения и компетенции, да се запознаят с новите тенденции в дизайна и да се срещнат 

със света на международния бизнес. 

 



 

• КЛЮЧОВA ДЕЙНОСТ 2 „Партньорства за сътрудничество“– Сектор „Професионално 

образование и обучение“- ДОГОВОР № – 2021-1-BG01-KA220-VET-000033051. „Foster the 

digital transition in VET schools” е проектът, който предвижда създаване на образователна 

платформа за дигитализиране на професионалното обучение, където педагогически специалисти 

от цял свят ще могат да споделят добри практики и виртуални уроци от различни сфери на 

професионалното обучение и образование по дизайн и изкуства. Партньори за реализиране на 

дейностите по проекта (изработка на методология, разработка на виртуални уроци и хостване на 

платформа) на ПГД „ Ел. Вазова“ и „Знам и мога“ от българска страна са професионални 

училища, академии и организации от Португалия, Чехия, Турция и Кипър. 

Целите и очакваните резултати по двата проекта са повишаване на мотивацията за учене през 

целия живот, подобряване качеството и потенциала на професионалното обучение и 

образование, чрез прилагане на съвременни педагогически подходи, базирани на дигиталните 

технологии и иновациите в сферата на дизайна и изкуството. 

 

 НП „ Иновации в действие“ 

 

ДОГОВОРИ за СЪТРУДНИЧЕСТВО 

1. Договор между ПГД “ ЕЛ. Вазова“- гр. София и ПГОД „Евредика“- гр. Кърджали 

2. Договор между ПГД “ ЕЛ. Вазова“- гр. София и ПГ по механоелектротехника- гр. Ловеч 

 Първа междуучилищна среща по НП „Иновации в действие“ в ПГД “ Ел. Вазова“, гр. София – 

работна програма- 10.03- 12.03.2022г. – МОБИЛНОСТ 1 

На 11.03.2022г. се проведе мобилност I по първата междуучилищна среща по НП „ Иновации в 

действие“, където бе представен иновативен проект – нов интегративно- модулен учебен предмет 

„Иновативен дизайн“. Почетни гости на събитието и поздравителни адреси се получиха от 

представители на МОН, РУО- София – град, МВБУ, представители на бизнеса и родители. Екипът по 

иновации в ПГ по ДИЗАЙН “ Ел. Вазова“ се погрижи нашите гости- партньори: ПГ по 

механоелектротехника, гр. Ловеч, неиновативно училище, ПГОД „Евредика, гр. Кърджали- 

иновативно учили щеПГ „Свети Патриарх Евтимий“, гр. Асеновград- неиновативно училище да се 

запознаят с иновацията на училището ни и да се забавляват в следобедните часове в Музея на 

илузиите. С този клип https://www.youtube.com/watch?v=QTUulWgnbHY&t=2s започна 

представителната част на събитието. с БЛАГОДАРНОСТ към всички ученици и учители, които взеха 

участие в организацията и реализирането на мероприятието. В екип и с взаимна подкрепа сътворихме 

чудеса за нашите гости!  https://www.youtube.com/watch?v=i377AQw6aPY 

 

 Втора междуучилищна среща по НП „Иновации в действие“ в ПГОД “ Евредика“, гр. 

Кърджали , 08.05- 10.05.2022г. – МОБИЛНОСТ 2 

https://www.facebook.com/pgd.el.vazova.sofia/videos/a.316029840733465/397029442336831 

 

 

 Комуникационен процес и отношения на партньорство 

Комуникацията ни с родители/настойници на учениците се осъществява ежедневно и в 

партньорство. Ръководството, административният екип и класните ръководители са в 

непрекъснат и конструктивен диалог с родителите/настойниците. Можем да отбележим, че в 

училищния живот има спокойна атмосфера и баланс в дейностите ни. Ученици в риск от 

отпадане, с проблемно поведение и силни зависимости няма. Социални проблеми се решават 

със сформирани в училище екипи за подкрепа за развитие на учениците и с активната дейност 

на педагогическия съветник. Партнираме си с всички социални, културни и образователни 

институции (МОН, РУО, Социални служби, Държавни и общински администрации, др.) на 

професионално ниво при взаимопомощ и подкрепа. Връзката ни с родителите/настойниците е 

както в електронна среда (имейл - съобщения, ел. дневник, тел. разговори), така и в личен 

контакт (общи родителски срещи, инд. консултации с преподаватели, срещи с директора и др.). 

https://www.youtube.com/watch?v=i377AQw6aPY
https://www.facebook.com/pgd.el.vazova.sofia/videos/a.316029840733465/397029442336831


С цел подобряване на връзката учител- ученик- родител в условията на ограничаване на прекия 

визуален контакт в присъствена среда и промяна формата на традиционните родителски срещи, 

училището обогати своя официален сайт с новосъздадена рубрика като отговорни партньори, 

родители/настойници активно участват в подобряването на качеството и организацията на 

образователния процес, проявяват подкрепа и разбиране, изразяват положително отношение от 

дейността на училищната институция. До момента екипната ни работа дава добри резултати; 

разрешаването на конфликтни ситуации е на училищно ниво (няма официално подадени 

сигнали - оплаквания към РУО, МОН и други институции). Е- учителски визитки, където всички 

заинтересовани страни могат да се запознаят с преподавателите на всеки клас/паралелка/ 

специалност (образователен ценз, професионални и лични качества, изисквания към учениците 

и учебния процес в присъствена и/или виртуална среда, ден за консултации и контакти). 

Активно участие при вземането на важни решения във връзка с политиката на управление 

(финансово - административна) на училището и реализирането на учебния процес вземат и 

членовете на Обществения съвет, както и всички представители на родителския актив по 

класове. 

 

 ВУЗ ПАРТНЬОРИ - подписани СПОРАЗУМЕНИЯ с ректори на ВУЗ, където са 

договорени преференциални условия на кандидатстване, прием и признаване на кредити на 

учениците ни; обучението в разширена професионална подготовка(РПП) и разработването 

на учебни програми(УП)- РПП е съобразено с учебните програми на университетите. ВУЗ: 

Лесотехнически университет 

Нов български университет 

Национална художествена академия 

Международно висше бизнес училище 

Висше строително училище 

 

 

 

 БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ 

Асоциацията на интериорните дизайнери в България ( АИДБ) 

Национална браншова организация ИКЕМ 

B- design ЕООД 

Estetiko 

Лого Дизайн ООД 

РА Right Direction 

Национално издателство Аз-буки 

„Печатница ,,Е Принт“ ООД 

Печатница ,,БулГед“ 

ARS Akademy и др. 

 

През учебната 2021/22г. се изградиха трайни връзки между училището и бизнес света. 

Проведоха се множество посещения от ученици с учители в различни предприятия и бизнес 

структури, както и посещения на много представители от бизнес средите в училище под 

формата на лекции, обучения и кариерни консултации ( в онлайн и/или в присъствена среда). 

 



 

 Кадрова политика и квалификационна дейност 

Организацията и провеждането на учебния процес се осъществява от 43 педагогически 

специалисти и 13 служители непедагогически персонал. Педагогическите специалисти са 

учители, старши учители и двама главни учители, избрани по нормативна процедура. 

Доктор - 2 бр. 

І ПКС - 5 бр. 

ІІ ПКС - 2 бр. 

ІІІ ПКС - 2 бр. 

ІV ПКС - 2 бр. 

V ПКС - 16 бр. 

Без ПКС - 18 бр. 

Педагогическите специалисти се включват в различни форми за повишаване на квалификацията 

си от една страна, организирани обучения с/без квалификационни кредити от бюджетните за 

целта средства на Гимназията, а от друга във конференции, форуми, споделени педагогически 

практики. 

В началото на учебната година (2021/22г.) ръководството на Гимназията съдейства за откриване 

на процедурата по придобиване на ПКС на педагогическите специалисти и с подкрепата на 

ДИУУ към Софийският университет „Св. Климент Охридски“ в присъствена форма и на 

територията на Гимназията се организира изпит за придобиване на V ПКС. Всички успешно 

преминаха изпита и получиха своите свидетелства. Във връзка с Плана за квалификация в 

училищната институция, част от задължителната училищна документация и с основна 

приоритетна цел - създаване на предпоставки за повишаване на авторитета и социалния статус 

на педагогическите специалисти, изграждане на система за продължаваща квалификация, за 

професионално усъвършенстване и кариерно развитие на учители, директори и други 

педагогически специалисти по Наредба15/ 22.07.19г. бе проведено обучение ( въвеждаща 

квалификация- извънинституционална ) с присъждане на кредити „ Работа с образователната 

платформа на Microsoft Teams“, съвместно с Центъра за човешки ресурси, гр. София, както и в 

отговор на започналия процес по реализирането на ОРЕС , ръководството на Гимназията 

предостави нова възможност за опресняване на знанията и уменията за работа с 

образователната платформа Microsoft Teams като форма на продължаваща вътрешно- 

институционална квалификация на пед. специалисти с практическа насоченост от 

сертифициран в областа обучител- практик. Обучението премина успешно и благодарение на 

това процесът по реализиране на обучението от разстояние в електронна среда (ОРЕС) се 

осъществява успешно при необходимост. Ръководството на Гимназията с бюджетни средства 

подпомогна индивидуални квалификационни курсове и семинари на пед. специалисти и на 

непедагогическия персонал, както и осигури финансиране на кредитен сертификат и 

сертификат за участие на 95% от служителите при изнесено обучение на тема „Долекарска 

помощ и реакция на превенция в кризистни ситуации на бедствия и аварии“. Екипът на ПГД „ 

Ел. Вазова“ се включи активно и НП „ Квалификации“. Реализирани бяха две обучения в 

различни тематични области- „ Тренинг за справяне със стреса. Повишаване на самочувствието 

и позитивната самооценка на пед. специалисти“ и „ Coaching”, както и кредитно- 

квалификационно изнесено обучение на тема „"Риторика и сценично говорене на учителите", 

10.09- 11.09.22г., к.к  Пампорово, с лицензиран обучител Данко Калапиш 

 



 Обучение от разстояние в електронна среда и обучение в условията на пандемична 

обстановка; пропусквателен режим 

В условията на COVID-19 обучението се провеждаше изцяло синхронно в платформата MS 

Teams, съгласно разработените ВЪТРЕШНИ ПЛАВИЛА ЗА РАБОТА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА. 

В началото на учебната година бяха създадени виртуални класни стаи. 

На педагогическите специалисти и учениците, които изпитаха затруднение с електроните 

устройства. Неприсъствената форма наложи и обогатяване на МТБ с технически средства, които 

да обезпечат учебния процес в ОРЕС. По програми и проекти на МОН, както и със собствени 

бюджетни средства са закупени PCs, лаптопи и аксесоари (камери, микрофони, слушалки), като  

част от тях след направено анкетно проучване са раздадени за ползване на ученици в нужда и на 

педагогическите специалисти от Гимназията. От началото на учебната 2021/22 год. дейността на 

Гимназията изцяло е съобразена с епидемичната обстановка в страната. Разработени са 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за дейността на училищната институция/общност през 2021/22 г. в 

условия на COVID-19, където ясно са разписани правата и задълженията на всички участници в 

училищната общност. Своевременна и успешна е създадената организация на обучение на 

учениците в присъствена форма и дневна форма като процес на обучение от разстояние в 

електронна среда (ОРЕС) през уч. 2021/22 година. Учебният процес е съобразен с всички 

препоръки и изисквания на МОН и отговорните институции. Налице са всички необходими и 

предпазни мерки за опазване живота и здравето на ученици, учители и административно- 

помощен персонал в ПГД „ Ел. Вазова“ ( поставени на пода ограничителни светоотразителни 

стрелки, закупени диспенсъри, количество дезифектанти, маски, ел. термометри и др. 

санитарно- хигиенни материали). В Гимназията има определено лице по заповед на директора, 

отговорно за организацията и спазването на ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА за дейността на 

училищната институция/общност през 2021/2022 г. в условия на COVID-19, съгласувани са с 

Обществения съвет на ПГД „ Ел. Вазова“ и са утвърдени със заповед на директора на 

училището. Налице е въведен ред за запознаване на персонала, учениците, родителите/ 

настойници и на външните посетители със здравните изисквания - поставени инструктажи, 

разработени от лице по ЗБУТ и утвърдени от директора на училището, и обозначителни 

информационни табели на видни места в училищните сгради ( на вратата на всяка класна стая, на 

инфо табло, на вратата на тоалетните, на видно място до умивалниците); проведен инструктаж 

в началото на уч. година с подпис от заинтересованите; ежедневно провеждане на инструктажи; 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за дейността на училищната институция/ общност през 2021/2022 г. в 

условия на COVID-19 са представени на родители, ученици, пед. специалисти и 

административно- помощен персонал чрез средствата за ел. комуникация ( ел. дневник Школо ); 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за дейността на училищната институция/ общност през 2021/2022 г. в 

условия на COVID-19 са публикувани на началната страница на официалния сайт на Гимназията 

- https://pgdsofia.com/. Като възпитателни мерки, елемент от ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА за 

дейността на училищната институция/общност през 2021/2022 г. в условия на COVID-19 в ПГ 

по ДИЗАЙН „ Ел. Вазова“ са осигурени нагледно-информационни материали, поставени на 

видно място в уч. сгради, както и настолни авто и механични диспенсъри за дезинфекция; 

осигурена е топла вода и инфо материали при умивалниците за правилно измиване на ръцете; 

ръководството на училището е осигурило предпазни средства и лични дезифектанти, получени 

срещу подпис на служителите/ работниците, резерв от маски за учениците, както и 

пречистватели на въздуха в учителската стая; ръководството на училището е ползвало 

финансови средства от училищния бюджет за персонална застраховка на всички служители/ 

работници; направена е застраховка на учениците с покритие за различни събития от училищния 

живот- спортни състезания, екскурзии и др.  

Пропусквателният режим в училището се осъществява от портиери на щатна длъжност в ПГД „ 

Ел. Вазова“ при спазването на процедурите по пропускване на ученици, служители и външни 

лица, разписани в текстовете на ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ в ПГД 

„Елисавета Вазова“. Заболеваемостта и карантинирането сред ученици/ учителите се следи и 

подава редовно като актуална информация към изискващите органи и платформи от 

отговорното лице по ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за дейността на училищната институция/ общност  

в условия на COVID-19 



 

 Училищни/ извън училищни мероприятия- участия и призове 

Ученици и учители имат богат опит в участието си в разнообразни училищни и извън 

училищни мероприятия. ПГ по Дизайн „ Елисавета Вазова“ е училище, в което се пазят 

традициите и добрите практики, но надграждането, осъвременяването на учебно- възпитателния 

процес и подобряване нна МТП са преоритет и основна цел в реализиране политиката на 

Гимназията. Добрите взаимоотношения между участниците в училищната общност (ученици, 

педагогически специалисти и непед. персонал, родителите/ настойници и представители на 

бизнеса) определят училището като място, където се създава безопасна и благорприятна среда, 

както и възможност за изява и отлични резултата в областта на изкуството, науката и спорта. 

Учениците активно участват в различни виртуални мероприятия и инициативи. Постиженията 

им редовно се отразяват на официалния сайт на Гимназията и винаги са поощрени от страна на 

ръководството с мотивация за следващи успехи с обръщения, послания и похвали чрез 

техническите средства на общуване. Някои от инициативите, в които се включи училището са: 

 популяризиране на професионалното образование в Европейската седмица на 

професионалните умения 2020 – проведоха се срещи с представители на бизнеса 

във виртуална среда; тази практика продължава и извън рамките на Европейската 

седмица на професионалните умения 2020 с интересни виртуални посещения, 

срещи и разговори с образователни и бизнес партньори на нашето училище. 

 талантливите бъдещи дизайнери от ПГ по ДИЗАЙН „Елисавета Вазова“ 

изпратиха в Космоса картички със своите послания към бъдещето „Защо Земята 

има нужда от Космоса?“ 

 с помощта на педагогическия съветник и класните ръководители се отбелязват 

всички международни дни по различни поводи с изготвяне на презентации и 

публикуването им в youtube канала на ПГД „ Ел. Вазова“ 

 отлични постижения и призови места учениците завоюваха в различни конкурси и  

състезания 

 

 Редовно се изпраща информация за реализираните инициативи, мероприятия в 

училище и извън него, както и за постиженията на талантливите ученици на ПГД 

„ Ел. Вазова“ към екипа на РУО- София- град, на когото благодарим за 

популяризирането на ученическото творчество и отличия. 



 

 Резултати от обучението, НВО, ДЗИ и ДИ за придобиване на квалификационна 

степен 

 През учебната 2021/2022г. се проведе НВО за учениците от X клас по БЕЛ и Математика. 

Постигнатите резултати на учениците в предвид усложнената епидемична обстановка в 

страната и дългият период на осъществяване на учебния процес в условията на ОРЕС, са на 

много добро ниво – среден успех по БЕЛ: 52,2% и среден успех по Математика: 32,6%. 

 Зрелостниците от Випуск 2022 г. се представиха успешно на ДЗИ по БЕЛ ( ср. Успех :4,19) и 

избираем общообразователен предмет . 

 Зрелостниците от Випуск 2022 г. се явиха на ДИППК, като всички дванадесетокласници 

избраха защита на  дипломен проект, където присъстваха родители и гости 

Специалност „ Интериорен дизайн“ – теория и практика :   Много добър 4,74  

Специалност „Графичен дизайн“  -     теория и практика :  Отличен        5,50 

Специалност „ Моден дизайн“  – теория и практика : Много добър 5,19 

Специалност „ КПДТПИ“ – теория и практика:  Много добър    4,79 

 

Тържественото изпращане и раздаване на Дипломите за средно образование и Свидетелствата  за 

професионална квалификация се проведе на официална церемония в двора на Гимназията при 

спазване на всички епидемични мерки.Присъстваха множество официални гости и родители като 

почетен годт бе г-жа Мариета Георгиева- зам. министър на образованието и науката. 

• Много добри резултати постигнаха всички ученици от 8 до 11 клас в ПГД „ Ел. Вазова“. През 

учебната 2021/22 година стипендия за постигнати отлични образователни резултати получаваха 

около 30% от обучаващите се учениници в Гимназията, а с отличен успех и грамота за постигнати 

високи резултати в края на учебната година завършиха 204 ученици. 

• Педагогическите специалисти се включиха активно в организацията и провеждането на 

олимпиади, изпитни и оценителни кампании в ролята на квестори, консултанти, оценители и 

технически лица на училищно и извънучилищно ниво. 

 

 Производствена практика – X и XI клас 

 

През учебната 2020/2021г. се реализира изнесена производствена практика и посещения във 

фирми и бизнес среди. Учениците имаха възможност да се потопят в атмосферата на реалното 

работно място, а някои от тях поради усложнената здравна обстановка в страната имаха 

възложени работни задачи от работодателя и ги изпълниха перфектно от вкъщи. Част от 

учениците останаха в училищна среда, като реализираха проекти- лично творчество, свързани с 

естетическото оформление на вътрешните стълби на сградата на училището (спец. Графичен 

дизайн и Рекламна графика с р-л Хр. Ангелова). Учениците от спец. Моден дизайн (р-ли инж. 

Джина Бонева, инж. Адр. Виденова, Милена Вельова и инж. Камелия Георгиева) изрисуваха 

различни копринени шалове и блузи, и изработиха красиви брошки и колиета, а в часовете по 

учебна практика през учебната година се ушиха тоги за официалното дипломиране на всички 

зрелостници. 



 

 

 

 З. Иновация и иновативен процес 

При изпълнение на една от основните стратегически цели и задачи за развитието на Гимназията, 

екип от мотивирани и висококвалифицирани специалисти, с финансовата и морална   подкрепа 

от ръководния състав на Гимназията, разработи концепция и формуляр за кандидатстване 

училището да бъде включено в Списъка на иновативните училища в Р България. Реализацията 

на идеята бе успешна и от началото на учебната 2021/2022г , с решение на МС на Р България 

№523/22.07.2021 г. ПГД „Елисавета Вазова“ – София е утвърдена за иновативно училище. 

I. 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“ кандидатства за иновация 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: 

- 2021/2022 г. иновацията обхваща 93 ученици от ХI-те класове (ХI А, ХI Б, XI B, XI Г); 

- 2022/2023 г. иновацията не предвижда промяна в таргетната група и включва 93 ученици от 

XII-те (ХII А, ХII Б, XII B, XII Г). 

2. Период на иновацията: Иновацията е със срок на изпълнение две учебни години, считано от 

учебната 2021/2022 г. до учебната 2022/2023 г.; 

3. 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 V модул: Виртуална реалност 



6. План на разпределение на учебните часовете по учебен предмет „Иновативен дизайн“ 

 

 

 

Клас 

 

Учебн а 

годин а 

 

 

Изучаван модул 

Брой 

учебни 

седмици 

за учебен 

срок 

Седмиче 

н брой 

часове 

за 

учебен 

срок 

 

Общ 

брой 

часов 

е за 

модул 

Годише 

н брой 

часове 

за 

иноваци 

ята 

 

 

Преподаватели 

I II I II 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

XI 

 

 

 

2021/ 

2022 

1. Зелени 

технологии в 

дизайна 

 

12 

 

0 

 

2 

 

0 

 

24 

 

 

 

72 

Г. Аралова, Ив. 

Николова, Н. Васева, 

Р. Антова 

2. Визуална 

комуникация 

 

6 

 

6 

 

2 

 

2 

 

24 

Б. Стоименова, К. 

Бисолнакова, Р. 

Антова 

3. Компютърно 

проектиране и 

3D принтиране 

 

0 

 

12 

 

0 

 

2 

 

24 

М. Кичукова, Ал. 

Първанова, Л. 

Коларова 

 

XII 
 

2022/ 

2023 

1. 

Биомиметичен 

подход в 

дизайна 

 

11 

 

0 

 

1 

 

0 

 

11 

 

29 

Г. Аралова, Ив. 

Николова, Л. 

Коларова, Н. Васева 

  2. Виртуална 

реалност 

7 11 1 1 18  К. Бисолнакова 

А. Първанова 

   
     

  

   
     

  

   
     

  



 

 Материално- техническа база 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ по ДИЗАЙН „Елисавета Вазова“, гр. София разполага с две 

сгради, едната от които е разположена на ул. ,, Балша“ № 2, където основно е съсредоточен 

учебно- творческият процес, и втора сграда с адрес бул. , , Ал. Стамболийски“, където се 

провежда  практическото обучение на учениците – учебни шевни/текстилни работилници, 

оборудвани с  професионални машини Singer, учебни станове, пособия по проектиране и 

макетиране. Въпреки                  че училищната база се нуждае от основен ремонт, причина, поради която е 

разработен проект и участие по ОП „ Региони в растеж“, учениците учат и творят в обособени за 

ефективното                           осъществяване на качествен учебен процес: 

 класни стаи, оборудвани с мултимедия, SMART екрани и лаптопи 

 пет компютърни кабинети със специализиран хардуер и софтуер: 

3DS MAX 

AutoCAD 

Adobe Photoshop 

Adobe Illustrator 

Adobe InDesign 

Corel Draw 

WebSite X5 

 зала за танци, мъжка/женска съблекални 

 творчески ателиета по отделните специалности: 

ателие ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ 

ателие РИСУВАНЕ и ЖИВОПИС 

ателие МОДЕЛИРАНЕ и МАКЕТИРАНЕ 

ателие ЦВЯТ и МОДА 

ателие ИНТЕРЕСИ и ЗАНИМАНИЯ – изкуство, наука, лингвистика 

Училището разполага с: 

 медицински кабинет 

 библиотека с богата колекция от художествена и специализирана литература 

 кабинет на педагогическия съветник за ресурсно подпомагане на ученици със СОП 

 просторна галерия с ученически произведения на изкуството 

 ученическа стая за събранията на Ученическия съвет 

 методичен кабинет, оборудван с ксерокс -машини, принтери, скенер и др. техника, 

подпомагащи учебно- възпитателния процес 

 просторна учителска стая 

 обособени места за отдих и хранене на ученици/ учители 

 архивни помещения 

За съжаление училището не разполага с физкултурен салон, което създава неудобство и 

недостатъчна ефективност при провеждането на учебните часове по ФВС. Високият 

професионализъм и креативност на учителите по ФВС са единствените предпоставки за 

успешното изпълнение на служебните им задължения и формиране на спортна култура у 

подрастващите. 

 

 

Препратка към официалния сайт на Гимназията:  

 

 https://pgdsofia.com/ 
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