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ДАТА ГРАД ОБУЧИТЕЛ ПРОГРАМА/ТЕМА КЛАС НАЧАЛЕН МЯСТО/АДРЕС 

02 юни 2017 г.  Силистра  Румяна Танкова  
Програма 1 - Формиране на умения за успешно прила-
гане на новите учебни програми по български език и 
литература в 1. –  4. клас.  

1. –  4. 
клас 

10:00 ч. 
СУ „Н. Вапцаров“, ул. 
„Дръстър“ № 38 

02 юни 2017 г.  
Стара За-
гора  

Юлияна Гарчева  
Програма 2 - Овладяване на математически компетен-
тности в начален етап в условията на новите учебни 
програми и ролята на учителя в този процес.  

1. –  4. 
клас 

14:00 ч. 
Народно читалище „Кли-
мент Охридски“, бул. „Цар 
Симеон Велики“ № 156 

02 юни 2017 г.  
Велико 
Търново  

Стела Дермен-
джиева  

Програма 11 - Дейностите в обучението по география 
и икономика в условията на новите учебни програми 
(география и икономика 5. клас).  

5. –  7. 
клас 

14:00 ч. 
Ректората на ВТУ, зала № 
200 Б, ул. „Теодосий Тър-
новски“ № 2 

03 юни 2017 г.  Варна  Румяна Танкова  
Програма 1 - Формиране на умения за успешно прила-
гане на новите учебни програми по български език и 
литература в 1. –  4. клас.  

1. –  4. 
клас 

14:00 ч. 
Хотел „Черно море“, бул. 
„Сливница“ № 33 

03 юни 2017 г.  Пловдив  Албена Хранова  
Програма 13 - Умения за успешно прилагане на но-
вите учебни програми по литература (с акцент върху 
5- 6. клас).  

5. –  7. 
клас 

10:00 ч. 
Общински детски комп-
лекс, бул. „6- ти септем-
ври“ № 193 

03 юни 2017 г.  Бургас  
Юлия Нинова и 
екип  

Програма 16 - Успешна педагогическа дейност в усло-
вията на новите учебни програми по математика за 
общообразователна подготовка в 5. клас и приемстве-
ност в 6. клас и гимназиален етап.  

5. –  7. 
клас 

10:00 ч. 
ОУ „Братя Миладинови“, 
зала № 301, ж.к. „Братя 
Миладинови“ 

03 юни 2017 г.  София  
Кирил Банков, П. 
Нинкова и екип  

Програма 17 - Умения за успешно прилагане на но-
вите учебни програми по математика.  

5. –  8. 
клас 

10:00 ч. 
ПГТЕ „Хенри Форд“, ж.к. 
„Илинден“, ул. „Хайдут Си-
дер“ № 8 

03 юни 2017 г.  Варна  
Силвия Цветан-
ска  

Програма 3 - Интерактивни стратегии и методи на обу-
чение по околен свят в начален етап.  

1. –  4. 
клас 

10:00 ч. 
Хотел „Черно море“, бул. 
„Сливница“ № 33 

03 юни 2017 г.  Силистра  
Емилия Васи-
лева  

Програма 3 - Интерактивни стратегии и методи на обу-
чение по околен свят в начален етап.  

1. –  4. 
клас 

10:00 ч. 
СУ „Н. Вапцаров“, ул. 
„Дръстър“ № 38 
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ДАТА ГРАД ОБУЧИТЕЛ ПРОГРАМА/ТЕМА КЛАС НАЧАЛЕН МЯСТО/АДРЕС 

03 юни 2017 г.  София  Георги Иванов  
Програма 5 - Формиране на умения за успешно прила-
гане на новата учебна програма по технологии и пред-
приемачество в началното училище и в 5- 6. клас.  

1. –  4. 
клас и 
5. –  6. 
клас 

10:00 ч. 
ПГТЕ „Хенри Форд“, ж.к. 
„Илинден“, ул. „Хайдут Си-
дер“ №8 

03 юни 2017 г.  Бургас  
Данаил Данов и 
екип  

Програма 6 - Планирането на съвременния урок по 
чужди езици в условията на новите учебни програми 
(начален и прогимназиален етап).  

1. –  4. 
клас и 
5. –  7. 
клас 

10:00 ч. 
ОУ „Братя Миладинови“, 
зала № 303, ж.к. „Братя 
Миладинови“ 

03 юни 2017 г.  Русе  
Галунка Калофе-
рова  

Програма 7 - Практическите дейности в урока по му-
зика – фактор за успешно прилагане на новите учебни 
програми (музика за 1. – 4. и 5. – 7. клас).  

1. –  4. 
клас и 
5. –  7. 
клас 

10:00 ч. –   за 
учители в нача-

лен етап 
СУ „Васил Левски“, ул. „Гео 
Милев“ №1 14:00 ч. –   за 

учители в про-
гимназиален 

етап 

03 юни 2017 г.  
Благоевг-
рад  

Даниела Тупа-
рова  

Програми 14 - Умения за ефективно прилагане на но-
вите учебни програми по информационни технологии 
в 5. клас.  

5. –  7. 
клас 

10:00 ч. 
Колеж по икономика и ме-
ниджмънт, бул. „В. Левски“ 
№ 63 

03 юни 2017 г.  Бургас  
Ангел Ангелов и 
екип  

Програми 14 - Умения за ефективно прилагане на но-
вите учебни програми по информационни технологии 
в 5. клас.  

5. –  7. 
клас 

14:00 ч. 
ОУ „Братя Миладинови“, 
зала № 301, ж.к. „Братя 
Миладинови“ 

06 юни 2017 г.  
Велико 
Търново  

Румяна Танкова  
Програма 1 - Формиране на умения за успешно прила-
гане на новите учебни програми по български език и 
литература в 1. –  4. клас.  

1. –  4. 
клас 

10:00 ч. 
Областната администра-
ция, пл. „Център” №2, етаж 
5 

08 юни 2017 г.  
Благоевг-
рад  

Юлияна Гарчева  
Програма 2 - Овладяване на математически компетен-
тности в начален етап в условията на новите учебни 
програми и ролята на учителя в този процес.  

1. –  4. 
клас 

10:00 ч. 
Колеж по икономика и ме-
ниджмънт, бул. „В. Левски“ 
№ 63 
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09 юни 2017 г.  Плевен  Юлияна Гарчева  
Програма 2 - Овладяване на математически компетен-
тности в начален етап в условията на новите учебни 
програми и ролята на учителя в този процес.  

1. –  4. 
клас 

14:00 ч. 
Педагогически колеж Пле-
вен - филиал на ВТУ, ул. 
„Никола Д. Петков“ № 18 

10 юни 2017 г.  
Стара За-
гора  

Румяна Танкова  
Програма 1 - Формиране на умения за успешно прила-
гане на новите учебни програми по български език и 
литература в 1. –  4. клас.  

1. –  4. 
клас 

10:00 ч. 
Народно читалище „Кли-
мент Охридски“, бул. „Цар 
Симеон Велики“ № 156 

10 юни 2017 г.  София  
Ренета Петкова и 
екип  

Програма 10 - Обучението по човекът и природата в 5. 
– 6. клас според новите учебни програми и съвремен-
ните образователни подходи.  

5. –  6. 
клас 

14:00 ч. 
ПГТЕ „Хенри Форд“, ж.к. 
„Илинден“, ул. „Хайдут Си-
дер“ № 8 

10 юни 2017 г.  София  Албена Хранова  
Програма 13 - Умения за успешно прилагане на но-
вите учебни програми по литература (с акцент върху 
5- 6. клас).  

5. –  7. 
клас 

10:00 ч. 
ПГТЕ „Хенри Форд“, ж.к. 
„Илинден“, ул. „Хайдут Си-
дер“ № 8 

10 юни 2017 г.  София  
Юлия Нинова и 
екип  

Програма 16 - Успешна педагогическа дейност в усло-
вията на новите учебни програми по математика за 
общообразователна подготовка в 5. клас и приемстве-
ност в 6. клас и гимназиален етап.  

5. –  7. 
клас 

10:00 ч. 
ПГТЕ „Хенри Форд“, ж.к. 
„Илинден“, ул. „Хайдут Си-
дер“ № 8 

10 юни 2017 г.  София  
Стела Дермен-
джиева  

Програма 11 - Дейностите в обучението по география 
и икономика в условията на новите учебни програми 
(география и икономика 5. клас).  

5. –  7. 
клас 

10:00 ч. 
ПГТЕ „Хенри Форд“, ж.к. 
„Илинден“, ул. „Хайдут Си-
дер“ № 8 

10 юни 2017 г.  София  
Ангел Ангелов и 
екип  

Програма 14 - Умения за ефективно прилагане на но-
вите учебни програми по информационни технологии 
в 5. клас.  

5. –  7. 
клас 

14:00 ч. 
ПГТЕ „Хенри Форд“, ж.к. 
„Илинден“, ул. „Хайдут Си-
дер“ №8 

10 юни 2017 г.  Бургас  
Весела Михай-
лова  

Програма 9 - Иновации в обучението по български 
език в 5. клас. Новата учебна програма, новите учеб-
ници, методи и похвати на преподаване. Приемстве-
ност с обучението по БЕ в 4. клас (български език 4. и 
5. клас).  

5. –  7. 
клас 

10:00 ч. 
ОУ „Братя Миладинови“, 
актова зала, ж.к. „Братя 
Миладинови“ 
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10 юни 2017 г.  Бургас  
К. Банков, П. 
Нинкова и екип  

Програма 17 - Умения за успешно прилагане на но-
вите учебни програми по математика.  

5. –   8. 
клас 

10:00 ч. 
ОУ „Братя Миладинови“, 
зала 303, ж.к. „Братя Мила-
динови“ 

15 юни 2017 г.  
Стара За-
гора  

Силвия Цветан-
ска  

Програма 3 - Интерактивни стратегии и методи на обу-
чение по околен свят в начален етап.  

1. –  4. 
клас 

10:00 ч. 
Народно читалище „Кли-
мент Охридски“, бул. „Цар 
Симеон Велики“ № 156 

16 юни 2017 г.  Ловеч  
Емилия Васи-
лева  

Програма 3 - Интерактивни стратегии и методи на обу-
чение по околен свят в начален етап.  

1. –  4. 
клас 

15:00 ч. 
Регионална библиотека 
„Беню Цонев“, ул. „Търгов-
ска“ № 47 

17 юни 2017 г.  Бургас  
Ренета Петкова и 
екип  

Програма 10 - Обучението по човекът и природата в 5. 
– 6. клас според новите учебни програми и съвремен-
ните образователни подходи.  

5. –  6. 
клас 

10:00 ч. 
ОУ „Братя Миладинови“, 
зала 303, ж.к. „Братя Мила-
динови“ 

17 юни 2017 г.  Бургас  
Силвия Цветан-
ска  

Програма 3 - Интерактивни стратегии и методи на обу-
чение по околен свят в начален етап.  

1. –  4. 
клас 

10:00 ч. 
ОУ „Братя Миладинови“, 
актова зала, ж.к. „Братя 
Миладинови“ 

17 юни 2017 г.  Плевен  
Емилия Васи-
лева  

Програма 3 - Интерактивни стратегии и методи на обу-
чение по околен свят в начален етап.  

1. –  4. 
клас 

10:00 ч. 
Педагогически колеж Пле-
вен - филиал на ВТУ, ул. 
„Никола Д. Петков“ № 18 

17 юни 2017 г.  Бургас  
Силвия Илиева 
Цветанска  

Програма 4 - Методически насоки за обучение по 
гражданско образование в 1. –  4. клас.  

1. –  4. 
клас 

14:00 ч. 
ОУ „Братя Миладинови“, 
актова зала, ж.к. „Братя 
Миладинови“ 

17 юни 2017 г.  Пловдив  
Данаил Данов и 
екип  

Програма 6 - Планирането на съвременния урок по 
чужди езици в условията на новите учебни програми 
(начален и прогимназиален етап).  

1. –  4. 
клас и 
5. –  7. 
клас 

10:00 ч. 
Общински детски комп-
лекс, бул. „6- ти септем-
ври“ № 193 
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17 юни 2017 г.  Пловдив  Галя Страшилова  

Програма 8 - Иновации в обучението по изобрази-
телно изкуство в начален и прогимназиален етап. 
Нова учебна програма – методи и похвати на препода-
ване (изобразително изкуство за начален и прогимна-
зиален етап).  

1. –  4. 
клас и 
5. –  7. 
клас 

14:00 ч. 
Общински детски комп-
лекс, бул. „6- ти септем-
ври“ № 193 

17 юни 2017 г.  Пловдив  
Ангел Ангелов и 
екип  

Програми 14 и 15 - Умения за ефективно прилагане на 
новите учебни програми по информационни техноло-
гии в 5. и 6. клас.  

5. –  7. 
клас 

10:00 ч. 
Общински детски комп-
лекс, бул. „6- ти септем-
ври“ № 193 

19 юни 2017 г.  
Благоевг-
рад  

Албена Хранова  
Програма 13 - Умения за успешно прилагане на но-
вите учебни програми по литература (с акцент върху 
5- 6. клас).  

5. –  7. 
клас 

10:00 ч. 
Колеж по икономика и 
маркетинг, бул. „Васил 
Левски“ № 63 

21 юни 2017 г.  
Велико 
Търново  

Юлияна Гарчева  
Програма 2 - Овладяване на математически компетен-
тности в начален етап в условията на новите учебни 
програми и ролята на учителя в този процес.  

1. –  4. 
клас 

11:00 ч. 
Областната администра-
ция, пл. „Център” №2, етаж 
5 

23 юни 2017 г.  Бургас  
Стела Дермен-
джиева  

Програма 11 - Дейностите в обучението по география 
и икономика в условията на новите учебни програми 
(география и икономика 5. клас).  

5. –  7. 
клас 

10:00 ч. 
ОУ „Братя Миладинови“, 
зала 303, ж.к. „Братя Мила-
динови“ 

23 юни 2017 г.  Силистра  Георги Иванов  
Програма 5 - Формиране на умения за успешно прила-
гане на новата учебна програма по технологии и пред-
приемачество в началното училище и в 5. –  6. клас.  

5. –  7. 
клас 

11:00 ч. 
СУ „Н. Вапцаров“, ул. 
„Дръстър“ № 38 

24 юни 2017 г.  София  
Данаил Данов и 
екип  

Програма 6 - Планирането на съвременния урок по 
чужди езици в условията на новите учебни програми 
(начален и прогимназиален етап).  

1. –  4. 
клас и 
5. –  7. 
клас 

10:00 ч. 
ПГТЕ „Хенри Форд“, ж.к. 
„Илинден“, ул. „Хайдут Си-
дер“ №8 
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24 юни 2017 г.  
Стара За-
гора  

Галя Страшилова  

Програма 8 - Иновации в обучението по изобрази-
телно изкуство в начален и прогимназиален етап. 
Нова учебна програма – методи и похвати на препода-
ване (изобразително изкуство за начален и прогимна-
зиален етап).  

1. –  4. 
клас и 
5. –  7. 
клас 

13:00 ч. 
Народно читалище „Кли-
мент Охридски“, бул. „Цар 
Симеон Велики“ № 156 

24 юни 2017 г.  Варна  
Весела Михай-
лова  

Програма 9 - Иновации в обучението по български 
език в 5. клас. Новата учебна програма, новите учеб-
ници, методи и похвати на преподаване. Приемстве-
ност с обучението по БЕ в 4. клас (български език 4. и 
5. клас).  

5. –  7. 
клас 

09:30 ч. 
Парк Хотел „Персей“, гр. 
Варна , местност „Св. Ни-
кола” 

24 юни 2017 г. Шумен Вяра Сотирова 
Програма 7 - Практическите дейности в урока по му-
зика – фактор за успешно прилагане на новите учебни 
програми (музика за 1. – 4. и 5. – 7. клас).  

1. –  4. 
клас и 
5. –  7. 
клас 

10:00 ч. –   за 
учители в нача-

лен етап 
Актова зала на ПГПЧ „Ни-
кола Вапцаров“ 13:00 ч. –   за 

учители в про-
гимназиален 

етап 

24 юни 2017 г. Русе Пенка Нинкова 
Програма 17 - Умения за успешно прилагане на но-
вите учебни програми по математика. 

5. –  8. 
клас 

10:00 ч. 
РУ „Ангел Кънчев“ (нов 
втори корпус), зала 2Б -  
107 

26 юни 2017 г. Видин Румяна Танкова 
Програма 1 - Формиране на умения за успешно прила-
гане на новите учебни програми по български език и 
литература в 1. –  4. клас. 

1. –  4. 
клас. 

09:00 ч. 
Зала на филхармония Ви-
дин, пл. „Бдинци“ 

29 юни 2017 г.  Силистра  
Силвия Цветан-
ска  

Програма 4 - Методически насоки за обучение по 
гражданско образование в 1. –  4. клас.  

1. –  4. 
клас 

10:00 ч. 
СУ „Н. Вапцаров“, ул. 
„Дръстър“ № 38 

 


