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ПРОГРАМА 

за дейностите по НП „Иновации в действие“ ,  
МОДУЛ 1: Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри 

иновации между училищата“ 
 

Партньори: 
 

Гимназия с преподаване на чужди езици "Симеон Радев", гр. Перник;   
Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици "Димитър Димов", гр. Плевен;  
Професионална гимназия по химични и хранителни технологии, гр. Пазарджик; 

 
Място и период на мобилността: 

 
гр. Русе, 27.04. – 30.04.2022 г.  

 
27.04.2022 г./сряда/ 

 
15.00 ч.  –  Посрещане на гостите в училището 

15.15 – 15.45 ч. – Разглеждане на училището 

15.45 – 16.15 ч. – Представяне на училището и иновацията 

28.04.2022 г. /четвъртък/ 

11.05 – 11.45 ч. - Наблюдение на открит урок по английски език в ХII Б 
клас. Място: медиотеката; Преподавател: Александър Колев 

12.00 – 13.30 ч. - Обедна почивка 

13.45 – 14.25 ч. -  Наблюдение на открит урок по немски език в XI A клас. 
Място: медиотеката; Преподавател: Нели Праматарова  

14.30 – 15.30 ч. – Разговор, свързан с представените иновативни уроци. 
Място: медиотеката 

16.30 ч. -  18.30 ч. Разглеждане на централната част на града и посещение 
на музей. 



29.04.2022 г. /петък/ 

         11.00 -  11.30 ч. - Кратка поздравителна програма от учениците от начален 

         етап. Място: медиотеката; Преподаватели: Стела Бенова и Виктория 

         Влахова 

         11.30 – 12.00 ч. – Кратка театрална пиеса на немски език с ученици от IX 

         клас. Преподавател: Диана Димитрова 

         12.00 - 13.30 ч. - Обедна почивка 

         13.30 – 14.30 ч. – Кръгла маса за обмен на добри иновативни практики (за 

         учителите); Среща с представители на ученическия парламент (за 

         учениците) 

         16.30 – 17.30 ч. – Пътуване с кораб по р. Дунав (при хубаво време) 

30.04.2022 г. /събота/ 

 

         Отпътуване на гостите 

 

Адрес на училището:  

ул.“Измаил“ № 2, кв. „Здравец-изток“, 7013 гр. Русе 

 

 

1. Искра Димитрова Иванова 

(директор на СУПНЕ „Фридрих Шилер“,  

гр. Русе) 

 

 

2. Теменужка Стефанова Крумова 

(директор на на ГПЧЕ “Симеон Радев“,  

гр. Перник) 

 



 

3. Юрий Боянов Тодоров 

(директор на Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици "Димитър Димов",  

гр. Плевен) 

 

4. Тодор Иванов Джамбов 

(директор на Професионална гимназия по химични и хранителни технологии,  

гр. Пазарджик) 
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