
НП “Иновации в действие”



Ден 1 



СУ „Христо Ботев“ 

По време на пътуването ни спряхме в град Карнобат, където посетихме СУ „Христо Ботев“

и бяхме посрещнати сърдечно. Въпреки краткото време, с което разполагахме, ние успяхме

да разгледаме техните иновативни учебни стаи. Тръгнахме си с положителна емоция и с идеи,

които можем да сътворим в нашата гимназия.



ПГМЕЕ

Нашият път продължи до град Бургас, където директно се отправихме към ПГМЕЕ. Екипът на
бургаското училище ни посрещна топло.

Разгледахме техните учебни стаи и работилниците по практика. В презентационната зала бе
прожектиран филм за приложените иновации, по които училището работи от 3 години.
Насладихме се на трапеза, отрупана с домашни ястия, които бяха подготвени за нас, както и за
гостите от ПГЕХТ "Проф. Асен Златаров" - гр. Плевен.



City game
Следващият етап от програмата беше т. нар. опознавателна игра „City game”. Учениците от
трите гимназии бяха разпределени в четири отбора, на които имаха поставени задачи. Всеки от
отборите имаше маршрутна карта, по която трябваше да посети някои от най-емблематичните
места на Бургас. След като всеки екип получи задачи от преподавателите, се събраха за обща
снимка и екипите поеха по своя път.



ЖП гара Бургас

Централната железопътна гара в Бургас
е сред първите железопътни гари в
България. Сградата е обявена за
архитектурен паметник. По нейния план е
построена железопътната гара във Варна.
Тя е сред възловите гари в България
(начална и крайна) с бързи и пътнически
направления до София, Пловдив,
Карлово, Сливен и Ямбол.



Морска гара - Бургас

Откритата днес сграда се състои от
два модула и предлага възможности за
бъдещо разширение. Тя се намира на
досегашните първо и второ корабно
място. Разгърнатата застроена площ
на сградата е 2309 кв.м. и ще може да
обработва кораби с 3000 пътници.

След отварянето й територията за
свободен достъп ще бъде разделена
на няколко зони.



Храм “СВ.БОГОРОДИЦА”

Храм "СВ. БОГОРОДИЦА", строен в периода 1840 – 1860
г. , е най-старият в Бургас. Намира се в центъра на града,
на улица „Лермонтов”, близо до Арменската църква.
Патрон на храма е Светата Майка Дева Мария, най-
почитаната светица в православието. Храмовата сграда
представлява три корабна базилика с 12 монолитни
мраморни колони, носещи покривната конструкция и
обширните балкони. В църквата се съхраняват икони,
изографисани от монаси в Света гора на полуостров
Атон.



Драматичен театър “Адриана Будевска”

Драматичен театър “Адриана
Будевска” е един от водещите
извънстолични театри. Спектаклите се
играят при пълни салони, а бургаската
публика е призната от гостуващи трупи
за една от най-интелигентните и
ценящи театралното изкуство.



Петя Дубарова (1962-1979)

Петя Дубарова започва да пише
стихове в най-ранна детска
възраст. Нейните първи
публикации са във вестниците
„Септемврийче“ и „Народна
младеж“, в списанията „Родна реч“
и „Младеж“. Нейни духовни
наставници са поетите Христо
Фотев и Григор Ленков.



Христо Фотев
Роден е на 25 март 1934 г. в Истанбул, завинаги 
свързан чрез творчеството си с Бургас.

Главен редактор на бургаския алманах „Море“ 
и драматург на бургаския театър „Адриана Будевска“.



Тя е една от най-старите в
страната. Строена през 1905-
1910 г. от италианския архитект
Рикардо Тоскани. Началото й се
поставя с общото участие на
видни бургаски общественици,
художници и културни дейци.

Бургаската
художествена галерия



Един от символите на Бургас и една от най-
красивите църкви в страната. Храмът е строен
през 1897-1907г по планове на италианския
архитект Рикардо Тоскани.

Храм Св.Св. Кирил и Методий



Ден 2 



Вторият ден започна с посещението на репетицията на ансамбъл „Странджа“ , насладихме се на 
тренировката им и отново се отправихме към ПГМЕЕ.

Ансамбъл „Странджа“



„Бургас - вечен като морето“



След като отидохме в ПГМЕЕ, се проведе

открит урок. Четирите отбора бяха

„заключени“ в омагьосана ескейп стая, от

която можеха да излязат само ако решат

правилно задачи от 6 модула и получат

кодове. Задачите изискваха знания, получени

като информация от разходката през първия

ден.

Отделните модули бяха свързани с

литература, история, география, математика,

музика, английски и немски език. Отборите

запретнаха ръкави и премериха сили.



Научихме нещо ново и запечатахме момента в снимка



Ден 3



ПГКПИ – град Бургас

Заедно с останалите две гимназии на третия ден посетихме ПГКПИ - гр. Бургас, където се 
демонстрираха иновативни технологии в образованието.



Благодарим за вниманието!

ИЗГОТВИЛИ: АНТОАН МАДЖИРОВ, 
ЗЛАТОМИР КУЗМОВ, ЙОРДАН 

ЛАМБРЕВ, АТАНАС БЕЙНОВ

ИЗТОЧНИЦИ: WIKIPEDIA, GOOGLE 
IMAGES

Беше много интересно и забавно, надяваме се да отидем пак!


