
Национална програма
„Иновации в действие“ 2020 -2021
Мобилност в гр. Шумен
22-25 юни 2021г



Училището партньор 

Профилирана природоматематическа   
гимназия „Нанчо Попвич“ гр. Шумен

-иновативно училище

http://www.pmg.icon.bg/index.php

-сайт на иновативната паралелка

http://point.schoolitsite.com/

http://www.pmg.icon.bg/index.php
http://point.schoolitsite.com/


Нашият екип по 
програмата

- Красимира Юрукова - заместник директор по учебната 
дейност;

- Величка Згурова  - старши учител по биология и ЗО, 

- Милка Хаджиева - старши учител по физика и 
астрономия,

- Виолета Калеканова - учител по химия и ООС, 

- Елисавета Авкатева учител по информатика и ИТ,

- Емилия Пенчева - старши учител по английски език.

- Мария Славчева - счетоводител 



Участници в мобилността 
в гр.Шумен

- Красимира Юрукова - заместник директор по учебната дейност –
ръководител на групата 

- Величка Згурова  - старши учител по биология и ЗО, 

- Милка Хаджиева - старши учител по физика и астрономия,

- Виолета Калеканова - учител по химия и ООС, 

- Елисавета Авкатева учител по информатика и ИТ,

- Емилия Пенчева - старши учител по английски език.

Учениците от IХв  клас, профил „Природни науки“ 

Цветелина Симеонова

Божидара Жайгарова



Период на мобилността -
22-25 юни 2021

Програма на посещението 

Програма

programa_inovacii.pdf


Как протече мобилността?

• Нашите партньори са подготвили филм:

• Филм

film.mp4


Имаше ли смисъл посещението ни?

• Вдъхновени сме от посещението; 

• Учениците се срещнахме със свои съученици от Шумен 
и Перник, опознахме се и създадохме нови приятелства;

• Учителите се срещнахме с колеги от училището домакин 
и другия им партньор ПМГ „Христо Смирненски“ гр. 
Перник;

• Полезни за всички нас бяха участието в дейностите по 
програмата и неформалните срещи и разговори;

• Непрекъснато сравнявахме себе си с нашите домакини и 
другите им гости, нашето училище с тяхното училище;

• Породиха се нови идеи.



Още моменти от посещението ни



Из забележителностите в 
района



-



Представяне на иновацията



Представяне на иновацията



Още снимки можете да 
видите на този линк

•Снимки

https://ppmgsh-my.sharepoint.com/personal/info_ppmgsh_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Finfo%5Fppmgsh%5Fcom%2FDocuments%2F%D0%98%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5


В заключение

• Удовлетворени сме от преживяването;

• Искаме да го споделим с  останалите ученици и 
учители;

• Ще се радваме пак да участваме в подобни 
мобилности;

• Опознахме нови хора и места;

• Желаем и нашето училище да влезне в списъка на 
иновативните училища, защото имаме потенциал за 
това и сме вдъхновени да работим за това



Благодарим за вниманието!


