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П Р О Г Р А М А 

за обмяна на опит, обучение и добри практики за времето 11 – 13 юли 2022 година, 

хотел „Армира“, гр. Стара Загора – 28 педагогически специалисти 

 

 

11.07.2022 г. 08:30 ч. Тръгване от град Враца 

10:00 – 10:30 ч. Почивка 

12:00 ч. Пристигане 

13:00 ч. Обяд и настаняване 

15:00 – 16:30 ч. Милена Тихомирова – директор на НУ „Иванчо 

Младенов“ град Враца – тема: „Професионалното 

портфолио – знак за качество на педагогическата 

дейност“ 

16:30 – 17:00 ч. Почивка 

17:00 – 18:00 ч. Татяна Петрова – тема: „Реализиране на възпитателна 

работа в 1. клас чрез проектно-ориентирано обучение – 

изложба на сурвачки, изработване на книжки, отбелязване 

на празници чрез рисунки, картички и др.“ 

Искра Николова – тема: „Опознавам празниците и 

спазвам българските традиции и обичаи“ 

19:30 ч. Вечеря 

12.07.2022 г. до 09:00 ч. Закуска 

09:30 – 12:00 ч. Посещение в Шесто основно училище „Свети Никола“ 

град Стара Загора – работна среща за обмяна на опит и 

добри практики 

12:30 ч. Обяд 

14:00 – 15:00 ч. 

 

 

Маргарита Богданова – тема: „Трудовата дейност на 

хората в моя роден край – възпитаване в уважение към 

труда на другите“ 

15:00 – 16:00 ч. Румяна Петрова – тема: „Ролята на учителя за 

формиране на нравствени ценности у учениците и 
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създаване на условия за развитие на личности и достойни 

граждани на демократичното общество“ 

16:00 – 16:30 ч. Почивка 

16:30 – 17:30 ч. Светла Ценова – тема: „Празничните дни в календара –  

повод за развитие на социални, граждански и културни 

компетентности. Развитие на инициативност, творчество, 

здравословен начин на живот и спорт“ 

19:30 ч. Вечеря 

13.07.2022 г. до 09:00 ч. Закуска 

09:30 – 10:30 ч. Отчет на квалификационните дейности, проведени през 

учебната година. Указания за изготвяне на 

вътрешноучилищни документи за 2022/2023 учебна 

година  

11:30 ч. Освобождаване на хотела и отпътуване 
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