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Цел на иновацията 

Да изградим модел за управление на разнородните процеси в образованието за да обучим и 
възпитаме съвременните дигитални създатели и работници с професиите от бъдещето като 
високо морални, етични и работоспособни хора от които се нуждаем за да направим 
реформи. 

Подцели на иновационния процес: 

• да задълбочим обучението по програмиране 

• включване на бизнеса и общността в работата по проекти 

Индикатори за измерване на иновацията 

• Брой (%) извинени и не извинени отсъствия спрямо изминалата учебна година на учениците, 
участващи в иновативния процес.  

Данните се събират, обобщават и сравняват през електронната платформа на shkolo.bg 
• Образователни резултати на учениците, обхванати в иновативния процес спрямо миналата 

учебна година/предучилищна подготовка (текущи оценки, срочни и годишни оценки, успех 
от НВО). Резултатите могат да включват и брой ученици, сертифицирали компетентности във 
външни за училището организации или друго). 

Данните се събират в регистър РК-17 – сертификати от положени изпити и оценките в shkolo.bg 
• Участия, награди, изяви от вътрешно училищни, общински/ регионални/национални 

състезания/олимпиади/конкурси/изложби след въвеждане на иновацията  на учениците, 
обхванати в иновационния процес (съпоставка с изминала учебна година или друго). 

Данните се събират в регистър РК-17 
• Създадени и работещи по отношение на реализацията на иновацията или иновативния 

процес професионални екипи от педагогически и непедагогически специалисти в училището 
с различни специалности, сфери на компетентност и минал опит (вкл. и с външни лица и 
организации). 

Данни за участниците определени със заповед – 
АЕ - Йорданка Николова, Лариса Загорова, Ивелина Колева, Надежда Гълъбова; 
МАТ - Мариана Колева, Даниела Кирова; 
ИТ - Виктор Стоев, Петър Георгиев, Данаила Стаматова; 

• Наличие на създадена и работеща училищна система или елементи от нея за самооценка на 
иновативната дейност (може да се установява чрез документация, данни, вкл. електронни, 
или по друг начин) 

Данните от извършваните дейности се завеждат електронно в регистрите на Гимназията. 
• Удовлетвореност на родители, учители, ръководство на училището и ученици  (може да се 

установява чрез разговори, анкети, дискусионни форуми, мониторинг на форуми в 
електронни платформи и  др.,  вкл. с представители на Обществения съвет и на  Училищното 
настоятелство). 

Електронни анкети, които се съхраняват в електронен вид. 
• Брой обучени педагогически и непедагогически специалисти от училището за работа за 

реализиране на иновативния процес (преди и по време на иновационния процес) 
Брой квалифицирани специалисти за работа с дигитални инструменти 

• Публичност, прозрачност и ефективни връзки със заинтересованите страни за иновативната 
дейност. 

Брой проведени срещи с Училищното настоятелство и Обществения съвет 
• Степен на готовност на ръководството на училището да организира, координира и участва по 

най-ефективен начин в иновативните процеси в училището, да подкрепя и мотивира 
педагогическия и непедагогически персонал, родителите и др. за участие. (може да се 
установи чрез разговори, анкети, документация, вкл. и в електронен вариант) 

Анкети с педагогическите специалисти за методите за провеждане на иновативната програма. 
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• Създадено ефективно сътрудничество с родителите на учениците, обхванати в иновационния 
процес, както и с др. заинтересовани страни 

Анкети проведени с родителите и настоятелите за иновативния процес. 
• Създадено ефективно сътрудничество с външни организации или физически лица за развитие 

на иновативния процес (от страната и от чужбина) 
Протоколи от проведени работни срещи представители на бизнеса, където са обсъдени 
допълнителни мероприятия, в които да участват учениците. 

 

Индикатори за третата година: 

1. Степен на готовност на ръководството на училището да организира, координира и участва по 
най-ефективен начин в иновативните процеси в училището;  

   Средство за измерване: анкета;  
2. Брой (1%) съотношение между извинени и неизвинени отсъствия 
Средство за измерване: електронен дневник; 
3. Брой обучени педагогически и непедагогически специалисти от училището за работа за 
реализиране на иновативния процес; мин. 3 
Средство за измерване: сертификати от обучения; 
4. Образователни резултати на учениците, обхванати в иновативния процес спрямо миналата 
учебна година (годишни оценки по английски език, математика и информатика и технологии); мин. 
4,60 
Средство за измерване: оценки и отзиви на учителите по предметите в електронния дневник; 
5. Сертифицирани компетентности във външни за училището организации на учителите и 
учениците по Информатика и технологии; мин.200 
Средство за измерване: международни сертификати по технологии; 
6. Публичност, прозрачност и ефективни връзки със заинтересованите страни за иновативната 
дейност. 20 
Средство за измерване: брой публикации в електронните медийни и социалните мрежи; 
7. Създадено ефективно сътрудничество с родителите на учениците, обхванати в иновационния 
процес, както и с др. заинтересовани страни; мин. 5 
Средство за измерване: брой работни срещи и електронна комуникация; 
8. Създадено ефективно сътрудничество с външни организации или физически лица за развитие 
на иновативния процес; мин. 7 
Средство за измерване: брой работни срещи и електронна комуникация; 
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Отчет за индикаторите през втората година 

1. Степен на готовност на ръководството на училището да организира, координира и участва по 
най-ефективен начин в иновативните процеси в училището;  
 

Средство за измерване: анкета;  
Анкети с учителите: 
Резултатите от проведените анкети показват 74% готовност на учителите да участват в 
иновативната програма на гимназията, останалите 26% отговарят, че имат нужда от 
допълнителна квалификация и обучения свързани с иновативни методи за преподаване. 
Готовността на педагогическия екип е показателна и от провеждане на дейности по 
организиране и провеждане на проектни дейности свързани с технологии, където се съчетават 
знания и умения по учебните предмети наблюдавани в иновативния процес. Комисията за 
управление на иновативната програма разработва вътрешни правила за управление а 
процесите свързани с входящи изпити свързани с разпределението на учениците в класове по 
ниво на владеене на английски език, математика, технологии и професионални предмети. В 
процес на разработка на вътрешни правила, критерии и показатели за теми свързани с 
проектните задания от компаниите партньори. 
Анкети с родителите 
83% от родителите са запознати с иновативната програма на гимназията. Проведени са 
родителски срещи посветени специално на процеса и дейностите по иновациите. 

 
93% от родителите считат, че допълнителните факултативни учебни часове помагат на 
учениците да овладяват по-добре основния език за програмиране. 

 
В направлението по английски език 94% от родителите считат нивото на преподаване за 
достъпно за децата. 
 



5 

 
По въпроса свързан с дейности, в които участват компаниите партньори 77% от родителите 
потвърждават, че децата им харесват тези дейности. Необходимо е да се работи по въпросите 
за по-ефективно включване в процесите.  

 
В резултат от проведените анкети 86.5% от родителите споделят, че обучението в гимназията 
подкрепя развитието на техните деца. 

 
 
Анкети с учениците: 
Анкетите с учениците показват над 90% желание за участие в проектни дейности, които имат 
за крайна цел създаването на електронен продукт. Проведени 1 „спринтов“ проект с VIII клас, 
3 малки – „спринтови“ проекта с учениците от IX  и X клас и един голям общоучилищен  проект 
Adventure Games, в които участват над 95% от учениците на 8, 9 и 10 клас от гимназията. 
Информация за проектите е публикувана на сайта на гимназията и отличените ученици са 
получили грамоти. 
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Проектни дейности за учебната 2021 – 2022 година 
Задание 8 клас 
Тема: „Изкуственият интелект за екологията“ 
Технология: HTML&CSS 
 
Задания 9 клас 
Проектна дейност I 
Тема: „Physics Projects“ 
Технология: Програмиране на С++ 
 
Проектна дейност II 
Тема: „Physics Projects“ 
Технология: чрез HTML5 & CSS3 and JavaScript (ECMAScript6) 
 
Проектна дейност III 
Тема: „Logic Game“ 
Технология: Програмиране на С++ или JavaScript 
 
Задания 10 клас 
Проектна дейност I 
Тема: „Лабиринт“ 
Технология: Програмиране на С++ 
 
Проектна дейност II 
Тема: „Списък на времето“ 
Технология: Програмиране на С++ 
 
Проектна дейност III 
Тема: „Biology“ 
Технология: Програмиране на С++ 
          
Задание годишна проектна дейност 
 
Тема: „THE ADVENTURE GAMES MARATHON“ 
Технология: Програмиране на С++, SQL, HTML, CSS, JS. 
 
 

2. Брой (1%) съотношение между извинени и неизвинени отсъствия  

 клас Неизвинени извинени общо % неизвинени 
отсъствия 

8а 22 1442 1464 1,53% 
8б 21,5 1285 1306,5 1,67% 
8в 8,5 2103 2111,5 0,40% 
8г 5,5 1745 1750,5 0,32% 
9а 4 1683 1687 0,24% 
9б 10,5 1969 1979,5 0,53% 
9в 17 1707 1724 1,00% 
9г 35,5 1808 1843,5 1,96% 

10а 20,5 2097 2117,5 0,98% 
10б 13,5 2014 2027,5 0,67% 
10в 3 2479 2482 0,12% 
10г 33,5 2119 2152,5 1,58% 

общо 195 22451 22646 0,87% 
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3. Брой обучени педагогически и непедагогически специалисти от училището за работа за 

реализиране на иновативния процес; 10 
 Обучения по програма ERASMUS+K1: 

o Велика Гюлемерова - Барселона, Испания. Темата на обучението: „Tablets and 
Smartphones: Using Mobile Devices as Educational Tools“ 

o Дарина Кандарова и Виолета Иванова - Дъблин, Ирландия, тема „Tablets and 
Smartphones: Using Mobile Devices as Educational Tools“ 

o Ивелина Колева - Nice, France, тема „Най-добрите дигитални инструменти за 
работа при преподаването на езици“ 

o Надежда Гълъбова - Палермо, Италия, тема „Teaching languages in the digital era: 
the best apps, web platforms and ICT resources for learning languages“ 

o Мариана Колева - Сплит, Хърватия, тема „Using Technology in the Classroom“ 
 Данаила Стаматова - Сплит, Хърватия, тема „Using Technology in the Classroom“ 
 Даниела Стоянова, Андреяна Стоянова, Вилиана Калайджиева и Дарина Кандарова – 

посещение на ПГКМКС - Варна по НП „Иновации в действие“. 
4. Образователни резултати на учениците, обхванати в иновативния процес спрямо миналата 

учебна година (годишни оценки по английски език, математика и информационни 
технологии);  

  
2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

средно за 
периода  

Английски език 4,95 4,78 4,64 4,98 4,84 
Математика 4,62 4,46 4,21 4,77 4,52 
Информационни технологии 5,29 4,56 4,76 5,25 4,97 
Професионални предмети 4,94 4,55 4,58 4,80 4,72 
Средно иновативни предмети 4,95 4,60 4,55 4,95 4,76 

 
Средният годишен успех по предметите-индикатори е значително повишен в сравнение с 

предходната учебна година с 0,40. Това се дължи на факта, че изследваните ученици са постъпили в 
гимназията с по-висок бал от тези през 2018 година, по-мотивирани са и учат по-старателно. От 
значение е и натрупаният опита от младите преподаватели. 

5. Сертифицирани компетентности във външни за училището организации на учителите и 
учениците по Информатика и технологии; мин.20 
През 2021-2022 учебна година учениците от ПГКПИ издържаха успешно 374 сертификационни 

изпити в изпитния център на Certiport по следните технологии: 
• Microsoft Word (Office 2016) – 81 ученици 
• Microsoft Word Expert (Office 2016) – 2 ученици 
• Microsoft Excel (Office 2016) – 64 ученици 
• HTML and CSS – 69 ученици 
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през 4-те години
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• JavaScript – 98 ученици 
• Visual Design using Adobe Photoshop 2021 (v 22.x) – 16 ученици 
• Graphic Design & Illustration using Adobe Illustrator 2021 (v 25.x) – 15 ученици 
• 98-349:MTA: Windows® Operating System Fundamentals – 5 ученици 
• 98-364:MTA: Database Fundamentals – 16 ученици 
• 98-381:MTA: Introduction to Programming using Python – 5 ученици 
• Digital Video using Adobe Premiere Pro 2021 (v 15.x) – 1 ученик 
• Microsoft Outlook (Office 2016) – 1 ученик 
• Microsoft PowerPoint (Office 2016) – 1 ученик 
И един в Pearson VUE на С++ - 1 ученик 

6. Публичност, прозрачност и ефективни връзки със заинтересованите страни за иновативната 
дейност – над 20 публикации. 
Дейностите по проекта се отразяват редовно в: 

 сайта на гимназията http://www.codingburgas.bg/; 
 Публичната фейсбук страница на гимназията  - codingburgas; 
 В канала ни в https://www.youtube.com/- CodingBurgas; 
 Публикации в местни медии. 

7. Създадено ефективно сътрудничество с родителите на учениците, обхванати в иновационния 
процес, както и с др. заинтересовани страни 

 Проведена е родителска среща за представяне на иновативната програма на учениците от 
випуск 2021; 

 Над 20 дистанционни родителски срещи, проведени през платформата MS Teams. 
8. Създадено ефективно сътрудничество с външни организации или физически лица за развитие 

на иновативния процес; 20 организирани онлайн срещи 
 Обмяна на добри практики с ПГКМКС – гр. Варна; 
 Сътрудничество с водещи ИТ фирми – ScaleFocus, Технологика, Epam, DEVA Broadcast, Fadata 

и MusalaSoft, A-DATAPro; 
 Сътрудничество с академичната общност от град Бургас – Бургаски Свободен Университет и 

Университет „Асен Златаров“; 
 AI for Good – събитие организирано със съдействието на Microsoft Bulgaria, което е 

предназначено за идейно разработване на решения използващи изкуствен интелект. 
 Включване на 90 ученици в проект „Ученически практики 2“, по време на реализацията на 

който ученици работиха под ръководството на специалисти от компаниите – ScaleFocus, 
Технологика, MusalaSoft и КомпютърМаркет. 

Средство за измерване: брой работни срещи и електронна комуникация. 
 

Резултати за педагогическия персонал 

Педагогическият екип и ръководството на училището са готови да организират, координират и 
участват по най-ефективен начин в иновативните процеси в училището.  Разписани са единни критерии 
за оценяване на знанията и постиженията на учениците по всички предмети (входирани в ОВД-02). 
Всички критерии са публикувани в електронното училище на гимназията в Moodle на адрес 
codingburgas.org). 

Учителите участващи в иновацията ефективно, развиват своите умения за интегриране на ново 
учебно съдържание и интердисциплинарно сътрудничество.  Повишаването на квалификацията, чрез 
курсове и общуване с представители на бизнеса се отразява градивно в учебния процес. Обективната 
външна оценка на представителите на бизнеса за качеството на преподаване е висока и посоката на 
развитие е правилна.  

Всички учители имат разработени портфолиа в Школо.бг 

 
ДИМИТРИНА ТОДОРОВА 
ДИРЕКТОР ПГКПИ 

http://www.codingburgas.bg/
https://www.youtube.com/-
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