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НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА 

„ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“ 

2020/2021

ПОКАНА
Екипът на СУ „Райчо Каролев“ - Габрово и 

Регионално управление на образованието 

Ви канят на 30.06.2021 г. /сряда/ в зала 

ВЪЗРАЖДАНЕ гр. Габрово за участие в

ПЪРВИ ОБЛАСТЕН ФОРУМ

на тема

„Иновативни методи и подходи за 

създаване на бъдеще за всеки ученик“

Във форума ще участват Технически 

университет - Габрово, училища от 

Габровска област и училища партньори от 

гр. Пловдив, гр. Поморие и с. Крумово.

Материалите, представени на форума, ще 

бъдат публикувани на сайта на СУ „Райчо 

Каролев“.
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ПЪРВИ ОБЛАСТЕН ФОРУМ 

„Иновативни методи и подходи за създаване 

на бъдеще за всеки ученик“ 

ПРОГРАМА

09:00 - 09:30 Регистрация

09:30 - 09:45
Откриване на дискуционен форум на тема 

„Иновативни методи и подходи за създаване на 

бъдеще за всеки ученик“

09:45 - 10:00
„Дигитални умения и знания на

учениците от СУ „Райчо Каролев““ - гр. Габрово

10:00 - 10:15 „Училище за емоционална, дигитална и социална 

грамотност“ -

ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ - гр. Габрово

10:15 - 10:30 Технически университет - гр. Габрово

10:30 - 11:00 Кафе пауза

11:00 - 11:15
„Ранно чуждоезиково обучение чрез прилагане на 

иновативни подходи“ - ОУ „Христо Ботев“ - гр. Габрово

11:15 - 11:30 Театрална работилница - 11а клас СУ „Райчо Каролев“

11:30 - 11:45

„Иновативни педагогически практики в целодневната 

организация на учебния процес“ НУ „Васил Левски“ -

гр. Габрово

11:45 - 12:00
„Умна класна стая“

НУ „Климент Охридски“ - гр. Пловдив

12:00 - 12:45 Обяд

12:45 - 13:00
„Наука на сцената“

СУ „Васил Левски“ - гр. Севлиево

13:00 - 13:15
„Свободна зона“

ПГМЕТ „Иван Бъчваров“ - гр. Севлиево

13:15 - 13:30
„Въвеждане на проектно-базирано обучение в НГПИ 

„Тревненска школа““ - гр. Трявна

13:30 - 13:50
Кръгла маса. Обсъждане на активностите във форума. 

Анкетиране.

13:50 - 14:00 Поздрав към участниците

14:00

Закриване на Първи областен форум „Иновативни 

методи и подходи за създаване на бъдеще за всеки 

ученик“
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