РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ВАРНА
ОРГАНИЗИРА
ПЪРВИЯ У Ъ Р К Ш О П
„РАБОТИЛНИЦА ЗА ИНОВАЦИИ НА НАЧАЛНИКА НА РУО-ВАРНА“
под надслов „Творим за всички, помагаме на всекиго“
насочен към ученици и родители

на 23.04.2019 г. от 15,00 ч. до 18,00 ч.
в зала „Черно море“ на хотел „Черно море“, гр. Варна
По време на уъркшопа ученици, родители и други заинтересовани лица, може да
задават въпроси и да получат отговори или да се информират за образованието на децата и
учениците – национално външно оценяване, държавни зрелостни изпити, прием детските
градини, в І клас, в V клас и в VІІІ клас и други
Инициативата се реализира за първи път и е заложена в годишния план на
Регионално управление на образованието – Варна за учебната 2018/2019 година.
С нея се дава възможност за участниците в системата на предучилищното и
училищното образование да задават въпроси и получат информация по важни за тях
моменти от образованието и обучението.
Предвидено е в рамките на 14 павилиона, да се задават въпроси и получат
отговори от експертите в РУО-Варна, а ученици от училища да покажат, какво знаят и
какво са направили.

ПАВИЛИОН № 1:
„РАБОТИЛНИЦА ЗА ИНОВАЦИИ на НАЧАЛНИКА НА РУО-ВАРНА“
ВЕНЦЕСЛАВА ГЕНОВА, Д.И.
ПАВИЛИОН № 2:
«БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – ЗНАЕМ, ГОВОРИМ И ГРЕШИМ» - ПЕТЬО
ТОДОРОВ – старши експерт по български език и литература
ПАВИЛИОН № 3:
«МАТЕМАТИКАТА – ПОЛЕЗНА, ЛЕСНА И ИНТЕРЕСНА» - ЛИЛИЯ СТОЙЧЕВА старши експерт по математика
ПАВИЛИОН № 4:
«ФИЛОСОФИЯТА НА ЖИВОТА» - РУМЯНА ЛАЗАРОВА – старши експерт по
обществени науки и гражданско образование и религия
ПАВИЛИОН № 5:
«ФИЗИЧЕСКИ АКТИВНИ ИЛИ ПАСИВНИ» - ИВАН ИВАНОВ – старши експерт по
физическо възпитание и спорт
ПАВИЛИОН № 6:
«ИЗКУСТВОТО Е ВЕЧНО» предприемачество

ВЕНЕЛИН РАДЕВ – старши експерт по технологии и

ПАВИЛИОН № 7:
„КЪДЕ ЩЕ УЧА И ЗАЩО“ - инж. ДИАНА ХРИСТОВА – старши експерт по
професионално образование и обучение
ПАВИЛИОН № 8:
«БИБЛИОТЕКАТА В УЧИЛИЩЕ, КЪДЕ, КАКВО И КАК», с презентации от дейността на
училищните библиотеки, конкурса за есе и проведена първа конференция за Област Варна
на тема: „Ученическите библиотеки и поколението Z – възможности и
предизвикателства“. Темата ще бъде представена от библиотекари от ОУ «Захари
Стоянов», гр. Варна; СУ «Св. Св. Кирил и Методий», гр. Белослав и І ЕГ, гр. Варна
ПАВИЛИОН № 9:
«УЧИЛИЩНИЯТ ДВОР, ПРЕКРАСНО МЯСТО ЗА УЧЕНЕ И ПОЧИВКА» - презентации
от ученици на ПГСАГ «В. Левски», гр. Варна, СУ «Св. Климент Охридски», гр. Аксаково и
ВТГ «Г.С.Раковски», гр. Варна, с ръководител учител от ВТГ«Г.С.Раковски», гр. Варна.
ПАВИЛИОН № 10:
«МЕДИАЦИЯТА, НЕЩО НОВО ОТ ДОБРОТО СТАРО» - със сертифицирани медиатори
от СУ «Димитър Благоев», гр. Провадия, ОУ «Г.С.Раковски», гр. Варна и ОУ «Пайсии
Хилендарски» , с. Горен Чифлик.
ПАВИЛИОН № 11:
«ТОВА МОЖЕМ НИЕ» - ПГТ «Проф. Д-р Асен Златаров», гр. Варна /провеждане на
практика на учениците в реална среда/

ПАВИЛИОН № 12:
«НИЕ СЪЩО МОЖЕМ» - ПГХРТ «Цар Симеон Велики», гр. Провадия /провеждане на
практика на учениците в реална среда/
ПАВИЛИОН № 13:
«КАКВО Е СТЕМ?» - ПГЕ, ПТГ, ПГИ «Д-р Иван Богоров», гр. Варна и ВТГ «Г. С.
Раковски», гр. Варна – представяне на дейността от ученици
ПАВИЛИОН № 14:
„ЗА ДЕЦАТА ОТ 3 ДО 10 Г. – РАЗВИТИЕ И ИЗРАСТВАНЕ“ – Иванка Пенева – старши
експерт за обучението в начален етап и експерти от Община Варна за прием в детските
градини и първи клас.
Посетителите ще получат отговори и за предстоящите:
 Национално външно оценяван VІІ клас, валидиране за знания – Йорданка Христова –
старши експерт по Организация на средното образование
 Национално външно оценяван Х клас, квалификация на педагогическите
специалисти – Розета Заркова, старши експерт за Квалификация на педагогическите
специалисти
 Прием на ученици в V клас за учебната 2019/2020 г. – Величко Тодоров
 Форми на обучение – Марийка Александрова - старши експерт по Организация на
средното образование
 Приобщаващо образование – Стала Калмукова – старши експерт по Приобщаващо
образование
Регионално управление на образованието – Варна е териториална
администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол
на системата на предучилищното и училищното образование. Образованието като
процес включва обучение, възпитание и социализация.
При изпълнение на нормативните документи, съгласно правомощията на
РУО-Варна и отчитайки променящите обществено икономически отношения е
необходимо провеждане на дейности съвместно с ученици и родители. Уъркшопът се
прави за първи път на територията на Област Варна в този формат. За първи път
заедно: началникът на РУО-Варна – Венцеслава Генова, д.и., всички експерти,
представители на местната власт, ученици, учители и родители – отговарят на всички
въпроси на посетителите, а учениците и учителите показват новите моменти, които се
прилагат в системата – STEM, STEAM обучение и резултатите от него; идейни
проекти за привлекателен училищен двор и красотата в преоткриването на
училищната библиотека; решаване на конфликти и израстване в общуването през
толерантност чрез медиация; провеждане на учебна практика в реално време;
осъществяване на приобщаване и приобщаваща среда, както и други иновативни
идеи и практики, прилагани в образователните институции на област Варна.
Очакваме чрез провеждане на Уъркшоп да повишим доверието в
образователните институции, в специалистите работещи за
качеството на
предлаганата образователна услуга за обществото и успешност на предстоящите
дейности за ученици, учители и родители в начинанията по постигане на поставените
цели и избрани посоки на развитие.

