


Име на проекта 

 Името на нашия иновативен проект е 

„УВЕРЕНИ В БЪДЕЩЕТО“  

 под мотото: 

  „САМОЧУВСТВИЕ, ТВОРЧЕСТВО, 

КРАСОТА“ 

 

 



 



Иновация: 
 
- иновативни учебни предмети за обучение и 

комуникация, водещи до подобряване на 
качеството на обучителния процес и повишаване 
на интереса от страна на учениците към него. 

 
- Чрез проекта „Уверени в бъдещето“ целим 

създаване на условия за повишаване на 
потенциала на учениците и възможностите им за 
успешно завършване на средно професионално 
образование чрез допълване, развиване, 
разширяване и надграждане на техните знания, 
умения и компетентности, придобити в рамките 
на задължителната им подготовка в училище. 



Предимства на иновацията са: 
 
  дава   възможност на учениците да са в 

центъра на обучението 

  задълбочават се знанията за кариерно 
ориентиране 

  осъзнават своите силни и слаби страни 

  носят отговорност за поставените задачи 

  решават проблеми, преодоляват 
конфликти 

  намаление на дела на преждевременно 
напусналите училище  от лицата на възраст 
между 18 и 24 г.,  

 



Цел на иновацията: 
  Подобрят и разширят практическите си умения като 

изпълняват дейности и задачи, характерни за професията 

 Усвояват техники за работа със специфичното 
оборудване, използвано в професията;  

 Задълбочаване в дадена област – производство на облекло 
от текстил 

 Намиране и извличане на информация за видовете 
машини и съоръжения 

 Създаване на условия за повишаване на потенциала на 
учениците и възможностите им за успешно завършване на 
средното образование чрез допълване, развиване и 
надграждане на техните технически знания, умения и 
компетентности, придобити в рамките на иновацията. 

 



 За да отговаряме на настоящето и 
бъдещето, нашето училище избра да 
въведе иновация чрез промяна в 
училищния учебен план, включвайки 
предмети от разширена професионална 
подготовка:  

1.Учебна практика- моделиране на 
облекло от текстил  

2.Машини и съоръжения в шевното 
производство. 



Учебна работилница по шевно 
производство 

Обновена учебна работилница по 
шевно производство 

След спечелен проект по НП „Осигуряване на 
съвременна образователна среда“ – 
«Модернизиране на материално-техническата 
база“ 



По време на своето обучение 
учениците : 
 
 ще познават и обслужват видовете шевни 

машини и бодове до съвършенство, 
 ще разчитат технологични скици 
 ще се адаптират бързо при изпълнение на 

технологичните операции при изработване на 
облеклото 

 ще познават видовете суровини и материали  
 ще познават и прилагат технологията за 

изработване на облекла по конфекционен 
начин, поръчка и по еталон 

 ще бъдат конкурентни на пазара на труда, при 
търсене на работа и успешно кандидатстване 
в желаната позиция 
 



В рамките на въведената иновация по избраните учебни 
дисциплини  на учениците се предоставят условия за 
задълбочаване, конкретизиране,разширяване и 
обогатяване на овладените знания и формираните умения 
и компетентности по Учебна практика по моделиране на 
облекло:  
 да умеят да използват съвременна компютърна 

технология 
 да могат да използват актуална научно-техническа 

информация при усвояването на видовете изделия и 
ново технологично оборудване 

 да умеят да развиват своите умения, знания и 
компетентности в своята област за изработване на 
качествени облекла 

 да внедряват в практиката съвременни теоретични 
постижения 

 творческо прилагане на знания и умения в среда на 
бързо променящи се модни тенденции, състав и 
структура на текстилните материали, машини, 
съоражения и технологии за обработката им 
 



Напредък 

През първата учебна година (2019/2020) 

 Осигуряване на необходимите ресурси и 

материална база 

 Подобряване обхвата на децата в ученическа 

възраст, превенция на отпадането 

 Умения за учене 

 





През втората учебна година 
(2020/2021) 
Творчество и развиване потенциала на 

всеки ученик. 

Дигитални компетентности по моден 

дизайн. 

Да познава всички етапи през които 

преминава художествения проект на 

дадена тъкан. 

Създадено ефективно сътрудничество с 

родителите на учениците 





През третата учебна година (2021/2022) 

 Инициативност и предприемачество 

 Обогатяване  на творческите умения 

 Изложба на готов продукт. 

 

През четвъртата учебна година (2022/2023) 
 Избор на модел, материали и аксесоари, 

дизайнерска скица 

 Завършване на изделието за определено време 

 Качествено и прецизно изпълнение на операциите 

 



Резултат: 

 чрез въвеждане на нови учебни предмети се 
създава училищна култура в която учениците се 
чувстват сигурни, за да се справят по-успешно с 
предизвикателствата пред себе си. Създава се 
възможност, мотивация и среда за 
професионално развитие, както и култура на 
непрекъснато усъвършенстване, учене през целия 
живот и уважение към другия. 
 

 Мерило за успеха на проекта „Увереност в 
бъдещето“ е възможността на учениците да 
вземат оптимални решения като повишат 
знанията, уменията и навиците прилагани в 
реална работна среда.  
 




