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НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“ 

Модул 1. Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации 

между училищата 

 

Домакин – СУ “Отец Паисий“ – гр.Мадан 

Мобилности от СУ “Отец Паисий“ – гр.Кърджали 

ОУ “Св.Св.Кирил и Методий“ – с.Смилян 

 

ИНОВАТИВНА СЕДМИЦА НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ 

 

ПРОГРАМА 

 

 

 

ДЕН/ЧАС 

 

 

ДЕЙНОСТИ 

 

 

22.06.2021г. /Вторник / 

 
 

10.00ч. – 12.00ч. 
 
  

 

 

 

 

 

Добре дошли! 

Разглеждане на СУ “Отец Паисий“ –гр.Мадан, 

запознаване със спецификата на училището. 

 

12.30ч. – 14.00ч. 
 

Обедна почивка 

 

14.00ч. – 16.00ч. 
 

 

Разглеждане на Кристална зала 

Кристалната зала в Мадан се разглежда от над две 

хиляди души за година. Уникалната забележителност в 

миньорския град привлича български и чужди туристи с 

богата колекция от чудни кристални форми. Интересът 

към залата "Родопски кристал" нараства от година на 

година. 

Близо 600 експоната, извадени при добив на оловно-

цинкови руди, впечатляват с уникалните си форми и 

отблясъци. Най-големият кристал е с размери 80 на 60 



 

сантиметра. Кристална зала "Родопски кристал" е една 

от най-големите забележителности на родопския град 

Мадан. Създадена е през 1984г. и е член на 

Международната асоциация на минераложките музеи. 

Залата се намира на ул. "Явор" 1, в центъра на Мадан. 
 

23.06.2021г. /Сряда/ 

10.00ч. – 12.00ч.  

 
 

 

 

Представяне на изследователски подходи от ученици от 

XI А във връзка с реализиране на иновация  

„Винаги в сърцето“. 

 

12.00ч. – 13.30ч.  

 

Обедна почивка 

14.00ч. – 16.00ч 

 

Посещение на градска библиотека „Антон 

Страшимиров“, която печели отличието „БИБЛИОТЕКА 

НА ГОДИНАТА“ за 2019г. 

Taзи гoдинa Гpaдcĸa библиoтeĸa „Aнтoн Cтpaшимиpoв”- 

Maдaн, пoлyчава  230 нoви ĸниги пo oдoбpeн пpoeĸт пo 

Πpoгpaмa „Бългapcĸитe библиoтeĸи – cъвpeмeнни 

цeнтpoвe зa чeтeнe и инфopмиpaнocт” – 2020 г. oт 

Mиниcтepcтвo нa ĸyлтypaтa 

 

24.06.2021г. /Четвъртък/ 

 

10.00ч. – 12.00ч. 
 

 

„Учим се от миналото – градим бъдещето си“ - 

Мултидисциплинарен урок по литература, история и 

цивилизации, информационни технологии и музика в X 

клас – 2 часа. Чрез иновация,  интегрирана като 

фрагмент от урока в часовете от раздел А по литература, 

история и цивилизации, музика и информационни 

технологии, учениците ще представят образователни 

маршрути на изучени български автори. 

 

 

 



 

12.00ч. – 13.30ч. 

 

Обедна почивка 

 

13.30ч. – 15.30ч. 
 

 
 

 

 

Представяне „Магазинче за професии“ - 2 часа 

дейности по интереси-  IIa клас, съвместно с родителите 

– превръщане на учебния процес в творчески чрез 

прилагане на иновативни изследователски подходи. 

 

15.45ч. – 16.30ч. 

 

Кръгла маса – обсъждане и споделяне  на 

иновативни практики. 

 

25.06.2021г. /Петък/ 

 

10.00ч. – 12.00ч. 
 

 
 

 

 

„Винаги в сърцето“ –  ученици от XI А клас чрез 

използване на интерактивни изследователски подходи, 

реализирани в час на класа, ще представят миналото, 

традициите, фолклорното и кулинарното богатство 

на маданчани. 

Посещение на етнографска стая, моделирана и 

подредена от тях самите. 

 

 

 

12.00ч. – 13.30ч. 

 

Обедна почивка 

 

14.00 – 16.00ч. 

Кръгла маса: 

ПРЕДИМСТВА НА ВНЕДРЯВАНЕ НА 

ИНОВАЦИИТЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

 

 

Шинка Федява Хаджиева  - Директор на СУ “Отец Паисий“- гр.Мадан 


