МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Кръгла маса по проект BG05M2OP001-2.004
„Развитие на способностите на учениците и
повишаване мотивацията им за учене чрез дейности,
развиващи специфични знания, умения и
компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза ІI“
На 08 ноември 2017г. Регионално управление на образованието - Габрово проведе
Втора кръгла маса в Актовата зала на СУ „Васил Левски“ - Севлиево, посветена на проект
„Твоят час“. В нея участваха ученици, ръководители на групи от четирите общини в
областта, директори, представители на Училищен съвет „Твоят час“, родители.
С презентации, представящи различни възможности на училищата за използване на
проекта като инструмент за развитие на научните, творческите и спортните способности
на учениците в различни тематични области, за преодоляване на образователни дефицити
и повишаване на мотивацията им за учене, участваха педагогически специалисти от
училищата в областта:
„Училище за таланти“, Татяна Петрова, заместник-директор на ОУ „Неофит
Рилски“, Габрово;
„Уча, мога, забавлявам“, Павлина Георгиева, учител в ЦДО в ОУ „Св. св. Кирил и
Методий“, с. Градница, общ. Севлиево;
„Проект „Твоят час“ в полза на интеграцията“, Йорданка Георгиева, директор на
ОУ „Христо Ботев“, с. Добромирка, общ. Севлиево;
„Твоят час – моят успех“, Валя Колева, педагогически съветник в ОУ „Стефан
Пешев“, Севлиево.
„Развитие на техническите способности на учениците от ПТГ „Д-р Никола
Василиади“, Габрово“, Красимир Иванов, старши учител по информатика и ИТ в
ПТГ „Д-р Никола Василиади“, Габрово, инж. Васил Христов, директор на ПТГ „Д-р
Никола Василиади“, Габрово;
„Предизвикателства и постижения в клуб „Приложна електроника“, инж. Дияна
Николова, главен учител, теоретично обучение в ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“,
Севлиево;
„Да помогнем на учениците да си помогнат сами“, Веселина Генова, старши учител
по математика в ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“, Севлиево.
Във фоайето на Актовата зала на СУ „Васил Левски“ - Севлиево беше организирана
изложба на произведения, създадени в групите за занимания по интереси, от ученици от
училищата - СУ „Васил Левски“, Севлиево; ОУ „Стефан Пешев“, Севлиево; ПГМЕТ „Ген.
Иван Бъчваров“; Севлиево, „Св. св. Кирил и Методий“, с. Душево общ. Севлиево; ОУ
„Емилиян Станев“, с. Ряховците, общ. Севлиево.
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Със свои изпълнение се включиха:
- група „Забавни танци“ към ЦПЛР – Детски комплекс „Йовко Йовков“, Севлиево
с художествен ръководител Камелия Тодорова ис участието на ученици от ОУ
„Св. св. Кирил и Методий“, с. Петко Славейков, общ. Севлиево;
- ученици от група „Музикална лаборатория „Традиции и сцена“, с ръководител
Ваня Ангелска при СУ „Васил Левски“ – Севлиево;
- песен на иврит Виктория Иванова 3в клас СУ „Васил Левски“ – Севлиево, с
ръководител Ваня Ангелска.
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