Час
1000 – 1050 часа

1100- 1130 часа
1130 - 1230 часа

Дейност/място на провеждане
Регистрация на участниците (фоайе – първи етаж в Първо
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – ул. Отец Паисий №4)
Разглеждане на училището, запознаване на гостите с внедрени
нови технологии (по желание)
Откриване на форума (Зала на ЛРС - в съседство с училището)
Представяне на гостите. Приветствия.
Представяне на училището домакин и иновативната дейност.
Пленарна сесия:
1. Да открием и обикнем математиката! Динамична класна
стая в обучението по математика. Модел за формиране на
математически компетентности и развиване на критично
мислене и екипни умения – проф. д-р Румяна Папанчева –
университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
2. Представяне на иновативните дейности на училищата - гости
от област Кюстендил и Перник:
Десето ОУ „Алеко Константинов“, гр. Перник –
„Развиване на литературните компетентности у
учениците чрез Арт студио“.
Основно училище „Професор Марин Дринов”, гр.
Кюстендил - „Програмиране и роботика“;
Начално училище „Архимандрит Зиновий“, гр. Радомир
– „За да бъдат децата ни щастливи“;
ПГИМ „Йордан Захариев“, гр. Кюстендил – „Иновации за
успешна професионална реализация“.
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1230 - 1315 часа
1315 - 1515 часа
1315 – 1330 часа
1330 -1345 часа
1345 – 1400 часа
1400 – 1415 часа
1415 -1430 часа
1430 -1445 часа
1315 – 1510 часа

1315 – 1330 часа
1330 -1345 часа
1345 – 1405 часа

1405 – 1420 часа
1420 -1435 часа
1435 -1450 часа
1450 – 1510 часа

1510 часа

Кафе пауза (тераса – ЛРС)
Представяне на иновативни практики и методи на
преподаване – зала №1
Секция „Начален етап“ – модератор Вангелия Тодориева
Осмо СУ „Арсени Костенцев“, гр. Благоевград –
„Иновативни практики в обучението в начален етап“.
Трето ОУ „Братя Миладинови“, гр. Гоце Делчев –
„Подобряване на четивната техника и улесняване на
разбирането на прочетен текст“.
Основно училище „Професор Марин Дринов”, гр. Кюстендил „Формиране на познавателни интереси чрез интегриран
подход в подготвителна група“
Трето ОУ „Гоце Делчев", гр. Петрич – „Чук-чук, яйчице –
интегративен урок“.
НУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Банско – „Учим, пеем,
творим, играем“.
СУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Абланица „Текстовите задачи – предизвикателство за учениците“.
Представяне на иновативни практики и методи на
преподаване – зала №2
Секция „Прогимназиален и гимназиален етап“ – модератор
Валентин Атанасов
Осмо СУ „Арсени Костенцев“, гр. Благоевград –
„Стимулиране на въображението и креативността на
шестокласниците в часовете по изобразително изкуство“.
Второ ОУ „Димитър Благоев“, гр. Благоевград – „STEM
обучението - мост към бъдещето“.
Трето ОУ „Братя Миладинови“, гр. Гоце Делчев:
„Повишаване интереса на учениците към природните
науки чрез използване на интерактивни методи “;
„Писане на отговор на нравствен въпрос“.
Седмо СУ "Кузман Шапкарев", гр. Благоевград – „СТЕМ
интеграция“.
ПГИТ “Проф. д-р А. Златаров“, гр. Петрич – „Виртуална
енциклопедия на културно-историческите реалии в
българската художествена литература“.
ПМГ "Яне Сандански", гр. Гоце Делчев „Интердисциплинарността и проектната дейност –
иновативни практики в обучението“.
СУ „ Св. Паисий Хилендарски“, с. Абланица:
„STEM технологиите в часовете по природни науки и
информационни технологии“;
„Електронно базирани тестове чрез Google Forms“.
Закриване на форума – зала №1
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