
 

 
 

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ИНФОРМАЦИЯ: 

 
 

Екатерина Миновска –  
тел.: (062) 616328 

0878692307 
 

e_minovska@ruo-vt.bg 
 
 
 

Адрес за кореспонденция:  
п.к. 52 

5001 Велико Търново 
ул. „Арх. Георги Козарев” 1 
Регионално управление на 

образованието 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

И НАУКАТА  
 

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА 
ОБРАЗОВАНИЕТО – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 
 

П О К А Н А 
 

ЗА  

НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКА  
КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

„ВОДИМ БЪДЕЩЕТО ЗА 
РЪКА“  

140 години предучилищно 
образование в България 

 
 

4 – 5  юли 2022 г. 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 
 

Със съдействието на: 
 

 
 

ВТУ „Св. св. Кирил и 
Методий“ 

 
Областен управител – 

Велико Търново 
 

Община Велико Търново 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РУО Велико Търново
Входящ номер РД21-1066 от 01.06.2022 13:59:35



 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА 

 

04.07.2022 г. 

13.30 ч. – Регистрация 

14.00 ч. – Откриване 

14.30 ч. – Поздрав от децата на Велико 

Търново 

15.00 ч. – 140 години професионализъм  

16.00 ч. – почивка  

16.30 ч. – Визия за ОГРДВ 

17.30 ч. – Закриване на първия ден 

 

05.07.2022 г. 

8.00 ч. – Отпътуване към Свищов 

9.40 ч. – поднасяне на цветя на плочата 

на Никола Живков 

10.15 ч. – концерт с участието на деца 

от детските градини в градската градина 

на гр. Свищов 

11.00 ч. – участие в „Ателиета“, 

представени от групите за ЗПП от 

детските градини в гр. Свищов 

12.00 ч. – Отпътуване към Велико 

Търново 

14.00 ч. – Представяне на педагогически 

практики, разпределени по 

образователни направления 

16.00 ч. – Почивка 

16.30 ч. – Представяне на резултатите от 

работата по секции 

17.15 ч. – Закриване на конференцията 

ЗА УЧАСТИЕ: 

 
1. Заявки за участие се подават в 

съответното регионално управление на 
образованието (РУО). 

2. Представянето на 
педагогическите практики се извършва 
чрез кратък видеозапис на педагогическа 
ситуации или на избран елемент от нея. 
Към видеозаписа се прилага кратко 
текстово описание на представената 
педагогическа практика, която включва 
най-малко нейните цели, задачи и 
постигнати резултати.  

3. Участниците в конференцията се 
подбират от областна комисия във всяко 
РУО, определена от началника на РУО. 

4. Определените от регионалната  
комисия педагогически практики на 
областно ниво се подават в РУО – Велико 
Търново до 24.06.2022 г. на следния 
адрес: https://forms.gle/wQF8DjfGjgTuLgZb8. 

5. Участниците без доклад заявяват 
своето участие в РУО – Велико Търново се 
подават до 24.06.2022 г. на адрес: 
https://forms.gle/vAWc6PhppeMAx37d9 

6. Всеки участник избира и 
осигурява място за настаняване. 

7. РУО – Велико Търново осигурява 
места само за участниците (определени 
от съответното РУО), които ще 
представят педагогически практики и 
чиито разходи се поемат от 
организаторите на конференцията.  

УКАЗАНИЯ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ И 
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАКТИКИТЕ 

 

    Изисквания към съдържанието на 
представяната практика: 

- Свързаност с очакваните 
резултати, определени в ДОС 
за предучилищно 
образование  

- Иновативност на идеята 
- Значимост на проблема 
- Приложимост на 

практиката 
- Ясно и точно представяне на 

целите 
     
Технически изисквания 

 Към видеоматериала: да е с 

продължителност не повече от 15 

минути и да има ясни звук и образ. 

 Към текста: Times New Roman, 12 

пункта, до 250 думи. 

Материалите за участие се предоставят в 

посочения срок на електронен носител 

или чрез линк. 

 

https://forms.gle/wQF8DjfGjgTuLgZb8
https://forms.gle/vAWc6PhppeMAx37d9

