
 

 

На 03.06.2022г. в зала „Възраждане“ на община Габрово екипът на ОУ „Неофит Рилски“ - 

Габрово и Регионално управление на образованието - Габрово провеждат ВТОРИ ОБЛАСТЕН 

ФОРУМ по Национална програма „Иновации в действие“ на тема: „Креативност и култура за 

иновации“. Във форума  участват 155 участници от 33 училища от област Габрово, Технически 

университет – Габрово, училища партньори от гр. Пловдив, гр. Търговище и с. Крумово и 

представители на Областна администрация и Община Габрово.  

На форума се представят 15 иновативни нововъведения в 1 началнo училища, 4 основни 

училищa, 3 средни училища, 3 професионални гимназии, 1 профилирана гимназия. Споделена е 

иновация, прилагана на ниво висше образование в Tехнически университет – Габрово, партньори 

на училището-домакин. Споделените иновации са в направление дигитални компетентности, 

емоционална и социална грамотност, иновативно чуждоезиково обучение, методи за STEM 

обучение, наука на сцената, проектно-базирано обучение за ученици в XXI век, иновативно 

свободно пространство като алтернативна образователна среда. В четири от иновациите се 

представят нови учебни предмети – Визуално програмиране, Дигитални науки, Софтуерни науки, 

Програмиране и Роботика. 

Участниците представят иновации на теми: 

• „Иновативни в традициите“; 

• „Иновативни педагогически практики в обучението   по английски език“; 

• „STEM с LEGO® Education“; 

• „Дигитални умения и знания на учениците“; 

• „Интердисциплинарен урок със съвместно преподаване по български език и литература и 

математика, по модела 1:1“; 

• „ФУЧ Английски“; 

• „Млади изследователи по пътя на знанието"; 

• „С иновации в чуждите езици към бъдещето, обърната класна стая чрез дискусии, диалози 

и симулации в житейски ситуации“; 

• „Наука на сцената“; 

• „Иновативна платформа за провеждане на електронно анкетиране на отделните участници 

в процеса на обучение“; 

• „Училище за емоционална, дигитална и социална грамотност“; 

• „Иновации в действие чрез партньорство и обучение в реална работна среда“;  

• „Свободна зона“. 

Техническият университет – Габрово сподели своя иновация „Иновативна платформа за 

провеждане на електронно анкетиране на отделните участници в процеса на обучение“, която е 

приложима и за училища. 

На форума е направено изложение и демонстрации на готови продукти и елементи от 

иновативния процес. 
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Реализира се дискусия за впечатленията от нововъведенията в полза на личностното развитие 

и постиженията на учениците, за възможностите за мултиплициране на иновативни идеи и 

разширяване обхвата на иновативните училища в област Габрово. 

Реализираният форум съдейства за изграждане на връзки, обмен на информация и идеи между 

иновативни и не иновативни училища, както на регионално ниво, така с училища от страната, 

които имат готовност да създават и прилагат иновации, да споделят своя опит. Участниците 

показват желание за обмен на информация по методологията на нововъведенията. Форумът дава 

възможност за мултиплициране на иновативни проекти, за информираност и публичност за 

провеждащите се иновации и добри педагогически практики в област Габрово, с което се 

постигат целите на националната програма.  

 

 

 


