
П Р О Г Р А М А 
 

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР 

„МУЗЕЙНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРАКТИКИ  

И ЕЛЕКТРОННАТА СРЕДА КАТО ЕФЕКТИВЕН ИНСТРУМЕНТ 

В НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” 
 

6 – 7 ноември 2020 г., Габрово  
 

организиран от Национален център „Музейно училище” по Национална 

програма на МОН „Осигуряване на съвременна образователна среда 2020”, 

Модул „Културните институции като образователна среда”  

 
 
 

6 ноември, Актова зала, НАГ 

 

9:00 – 9:30 Регистрация на участниците в семинара 
 

9:30 – 09:40 Приветствия и откриване на семинара. Запознаване с 

целите на семинара, представяне на обучението; 

представяне на лекторите и участниците.  

 Таня Михайлова, зам.-министър на образованието и науката 

 Георги Маринов, началник на РУО – Габрово 

 Любка Тинчева, директор на НМО 

 гл. ас. Тодор Петев, СУ „Климент Охридски” – модератор   

 

09:40 – 10:10 „Педагогически аспекти на преподаването на  

 наследството във виртуална среда“  

доц. д-р Виолета Стойчева, ВТУ „Св. Св. Кирил и 

Методий”, Кина Котларска,  директор СУ „Емилиян 

Станев” – В. Търново  

 

10:10 – 10:40 „Интерактивни експозиционни комплекси като 

инструментариум на дистанционно обучение на 

педагогически специалисти в сферата на природните 

науки“ 
 Павлина Иванова,  Природонаучен музей – с. Черни Осъм 

 

10:40 – 11:10 „Музей в куфар”, „Музей в WEB-a” или за това как 

online пространството „отваря прозорци”, но и „поставя 

граници” 
 РИМ – Велико Търново 

 



 

11:40 – 12:10 „Добавена реалност в образователни приложения” 

 инж. Петър Атанасов,  Археологически музей – Варна 

 

12:10 – 13:30 Обедна почивка  

 Дезинфекция и проветряване на залата 

 

13:30 – 14:00 „Образователни програми в музея – ресурси, 

доброволци и целеви групи” 
 д-р Адриана Любенова,  ПУ „Паисий Хилендарски” 

 

14:00 – 14:30 „Изследователи в Природонаучния музей. Експедиция в 

музея и виртуалния музей в класната стая” 

 Нина Караиванова – ОУ „Екзарх Антим I” Пловдив 

 

14:00 – 14:30 „Училище и музей – симбиоза, която настройва 

личностната скала за постижения” 

Полина Стойкова, зам.-директор ОУ „Христо Никифоров” 

Ловеч 

 

14:30 – 15:00 „Оживяване на музейни пространства” – 

инструментиране на наследството. Гледни точки на 

културните актьори” 

 Силвия Трифонова – Костадинова, РИМ – Русе 

 

15:00 – 15:30 „Връзката Училище – Музей – традиции и 

предизвикателства” 

Пенка Петрова, Силвия Стоянова – Национална Априловска 

гимназия – Габрово 

 

15:30 – 16:00 Кафе пауза 

 Дезинфекция и проветряване на залата 

 

16:00 – 16:30 „Презентация за образователни практики в Музея на 

занаятите” 

 Музей на занаятите – Троян 

 

16:30 – 17:00 „Цифровите карти в помощ на образованието” 

Николай Дунев, реализатор на Активна историческа карта 

 

17:00 – 17:30 Музейно-образователните практики и дистанционната 

форма на обучение – дискусионна форма 

 



7 ноември, Актова зала,  НАГ 

 

 

9:30 – 10:00 „Екомузейно помагало – природно и културно 

наследство в образователния процес” 

 Магдалена Трифонова, РИМ – Русе 

 

10:00 – 10:30 Филм „Урокът на Рада Госпожина”. Представяне на 

„Малка книжка за големи любопитковци” 

 СМРЗИ – Трявна 

 

10:30 – 11:00 „Пътуване във времето на мамутите” – музейна

 образователна игра 

 Виктория Друмева, РИМ – Русе 

 

11:00 – 11:30 Кафе пауза 

 Дезинфекция и проветряване на залата 

 

11:30 – 12:45 Презентации на наградените по националната програма 

от МОН учители за „Най-добър урок в музея” 

 

12:45 – 13:30 Дискусионна форма 
 

13:30 Закриване на семинара 

 

 

 

 

 
 


