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ДОКЛАД 

САМООЦЕНКА ЗА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ 

ИНОВАТИВНИЯ ПРОЦЕС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 

 

НПТГ „Ш. Петьофи“ е вписано в Списъка на иновативните училища с проект 

„Внедряване на електронно учебно съдържание в професионалната подготовка на 

НПТГ „Ш. Петьофи“ – гр. Разград“.  

Учениците от 12Б клас специалност „Компютърна техника и технологии“ по 

определени предмети бяха обучавани иновативно през учебната 2021/2022 година. В 

часовете използват разработените от училищния екип на НПТГ „Ш. Петьофи” уроци 

на Adobe Captivate, които са портирани на платформата за електронно обучение 

Moodle. 

В резултат на електронното учене отчетохме като статистика, на предходен 

етап, броя ученици на поправителни изпити и броя поправителни изпити в края на 

учебната година, в сравнение с предходните: 

 2018/2019 (само 12 клас) - 6 ученици, 11 изпита 

 2019/2020 няма ученици на поправителни изпити 

 2020/2021 няма ученици на поправителни изпити по предметите, където 

се прилага иновацията. 

 2021/2022 няма ученици на поправителни изпити по предметите, където 

се прилага иновацията. 

Успехът на учениците по предметите, включени в иновативния процес, е 

повишен. Трябва да се отчете и факта, че в началото е формиран среден успех само 

от един предмет. 

 2018/2019 – добър 4,48 

 2019/2020 – добър 4,43 

 2020/2021 – добър 4,44 

 2021/2022 – много добър 4,57 
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Броят извинени и неизвинени отсъствия на учениците, участващи в 

иновативния процес, за учебните години са намаляват. Неизвинените отсъствия за 

учебна година имат спад: 

 За 2018/2019 – 189 

 За 2019/2020 – 141 

 За 2020/2021 – 125 

 За 2021/2022 - 114 

Учениците, включени в иновативния процес, участват в олимпиади и 

състезания по професиите - състезанието по приложна електроника „Мога и зная 

как“, във двете възрастови групи. В първа група учениците достигнаха до регионален 

кръг, а от втора група - двама ученици се класираха на национален кръг на 

състезанието.  

В НПТГ има създадени и работещи по отношение на реализацията на 

иновацията или иновативния процес професионални екипи от педагогически 

специалисти с различни специалности, сфери на компетентност и минал опит. 

Включват се нови учители, които продължават по-нататъшното развитие на 

иновацията.  

Създадени са нови сътрудничества: 

- с висши учебни заведения – РУ „А. Кънчев“ – гр. Русе, ТУ – Варна;  

- с организации/фирми – АДМ Разград ЕАД, Електроразпределение Север 

АД, Електроенергиен системен оператор, Сдружение „Мулти Акт“. 

НПТГ работи по НП „Иновации в действие“ през учебна 2020/2021 година. 

Споделени добри практики с училищата ПГТЛП – гр. Попово, и ПТГ „Д-р Никола 

Василиади" - гр. Габрово. Създаден е филм за сътрудничеството.  

Иновативния процес в НПТГ „Ш. Петьофи“ мотивира учениците и това е 

видно от резултатите. При отсъствие на ученика от учебни занятия, той има 

възможност по всяко време от устройство да се запознае и научи пропуснатото 

учебно съдържание. Използването на електронните уроци дава възможност за 

развитие на индивидуалните способности на учениците. При отсъствие на 

преподавател заместващият колега има достъп до урочната форма, което улеснява 

заместването. Родителите могат да осъществяват контрол върху усвоените знания и 

умения на децата си. Обогатената и разширена платформата със създадените уроци 

учениците имат възможност да използват при присъствено обучение или в 

електронна среда, при самоподготовка и за самооценка. 
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