МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „АКАДЕМИК КИРИЛ ПОПОВ”
4001 Пловдив, ул. „Чемшир” № 11, тел.: +359 32 643 157; e-mail: omg@omg-bg.com, www.omg-bg.com

ПРОГРАМА
ФОРУМ „STEM, ИНОВАЦИИ И … ОЩЕ НЕЩО“
НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“
в МГ „Акад. Кирил Попов“ - Пловдив
28-30.06.2021г.
28.06.2021

13:30 – 16:30 часа

Наблюдение на открити уроци, от страна на
партньорите по НП „Иновации в действие“.

/понеделник/

16:30 – 19:00 часа

Посещение на културни забележителности

9:00 – 10:00 часа

Регистрация

10:00 – 10:20 часа

Откриване и представяне на иновацията

10:20 – 10:45 часа

Представяне на дейностите в МГ „Акад. Кирил
Попов“

10:45 – 11:00 часа

Кафе пауза

11:00 – 12:30 часа

Ученически проекти:
-

„Иван

Богоров

новобългарския

и

книжовен

изграждането
език“

–

на

Велислав

Борисов, Катерина Прончева, 8. клас;

29.06.2021

-

„SafeBake“ – Стоян Ганчев, 8. клас;

-

„АзБуки.ML – Платформа за обработка на

неструктурирана

/вторник/

реч,

посредством

циклични

невронни мрежи и лингвистични алгоритми, с
приложение

в

българския

език.“

–

Радостин

Чолаков, 9. клас;
-

„QUINN – AI Voice Emotion Recognition

Robot Assistant“ – Габриела Чавгова, 11. клас;
-

„Дизайн мислене в предприемачеството“ –

представяне на учебно-тренировъчните фирми по
предприемачество
12:30 – 13:30 часа

Обяд.
Регистрация на отборите и групите за следобедната
сесия. Формиране на отборите, чрез теглене на
жребий.
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13:30 – 17:00 часа

Провеждане на състезания в реално време:
-

„Исторически куиз“ – за ученици от 8. до 11.
клас;

-

Турнир по „Шах мат“ – за ученици от 5. до 7.
клас и от 8. до 11. клас;

-

Състезание по нареждане на куба РУБИК - за
ученици от 5. до 11. клас;

-

„Работилница за идеи“ – отборно състезание
с

иновативна

и

дигитална

насоченост.

/Разработване на проект по тема, която ще
бъде зададена в началото на състезанието./
– за ученици от 8. до 11. клас.
17:00 – 18:00 часа

Вечер на езиците

18:00 – 18:30 часа

Награждаване и закриване на следобедната сесия

9:30 – 10:30 часа

Работна среща - за учители.
Среща и дискусия – за ученици.

30.06.2021
/сряда/

10:30 – 11:30 часа

Представяне на възможности за съвместни дейности

11:30 часа

Закриване на форума

