ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНО ОБУЧЕНИЕ
И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ППМГ „НИКОЛА ОБРЕШКОВ“, ГРАД КАЗАНЛЪК
ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „КВАЛИФИКАЦИЯ“ – 2018 ГОДИНА

От 23 до 24 ноември 2018 г. екип от ППМГ „Никола Обрешков“, гр. Казанлък в
състав: Красимир Дамянов – директор, Наньо Качаков – заместник-директор, Бойка
Сребчева – ръководител направление ИКТ, Татяна Цоневска – педагогически съветник и Ани
Кадиева – старши учител по информатика и ИТ, посети ППМГ „Добри Чинтулов“, гр.
Сливен, за обучение и споделяне на добри практики по направление 4.1.6. „Мобилности за
посещение на училища с кабинети за медиация и развита IT структура“ от Национална
програма „Квалификация“ – 2018 година.
Пред учители и педагогически съветници от различни градове от страната бе
представена практиката за разрешаване на конфликти със средствата на училищната
медиация. Обучител на групите по медиация бе представител на домакините.
Пред директори на училища и учители бе демонстрирано прилагането на
информационните и комуникационни технологии

и електронни ресурси в сливенското

училище, както и добрите умения на педагогическите специалисти от ППМГ „Добри
Чинтулов“, гр. Сливен, за работа с ИКТ и електронни ресурси.
Част от учителите от ППМГ „Добри Чинтулов“, гр. Сливен, представиха прилагането
и работата с електронната платформа „Феникс“ – електронен дневник,
платформата “Kahoot”,
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LearningApps, приложение на облачните технологии в класната стая – GoogleDisk,
демонстрация на работата с таблети в курса по практични финанси. Ученици от клуба по
роботика демонстрираха фрагменти от реализирани проекти, а ръководителите им
представиха работата на клуба през последните две години. Ученици от XII клас представиха
Алумния клуб ППМГ ''Добри Чинтулов'' – Сливен, създаден за всички бивши, настоящи и
бъдещи възпитаници на гимназията.
Във връзка с изпълнение на дейностите по направление 4.1.6 „Мобилности за
посещение на училища с кабинети за медиация и развита IT структура“ от Национална
програма „Квалификация“ – 2018 година, от учебната 2019/2020 година в Профилирана
природо-математическа гимназия „Никола Обрешков“, град Казанлък, ще бъде открит клуб
за извънкласна дейност по роботика, в който ще бъдат включени желаещи ученици от
гимназията.

