ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ ВАСИЛ ЛЕВСКИ “
гр. Костинброд, общ. Костинброд, обл. Софийска
ул. „Стара планина” №1, тел: 0721 / 66 110, 66 111

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
„ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“
„СПОДЕЛЕНА ГРАДИНА – СПОДЕЛЕНА ТРАПЕЗА“
ПРОГРАМА ЗА МОБИЛНОСТ В ПЕРИОДА 22 – 24 юни 2021 г.

Първи ден: 22 юни вторник
11,00 часа
Посрещане на партньорите от гр. Монтана в сградата на Прогимназиален етап, ул. Стара
планина № 1 /ритуал по посрещането/.
11,30 часа -13,00 часа.
1. Представяне на партньорите в иновациите
- Първо ОУ „С. св. Кирил и Методий“ – гр. Монтана
- ПГВМСС „Св. Георги Победоносец“ – гр. Костинброд
2. Представяне на гостите
-Община – Костинброд
-РУО – София област
-Обществен съвет към училището
3. Запознаване с историята на Костинброд и училището /филм/, химн на училището

- Посещение на църква , читалище „Св. Св. Кирил и Методий“
-

13, 00 часа - Настаняване в хотела, почивка и обяд кетъринг в хотела.

14,45 часа
Тържествено откриване и поздрав от партньорите и гостите
- Слово на Директора.
- Общината
15, 00 часа
Наблюдение на интерактивен урок 5 клас „Шопски лакардии“ – клуб „Животът е
сцена“,
А. Викторова – учител по БЕЛ, председател на МО прогимназиален етап и Д.Борисова –
учител по музика. И Директор на училището.
Интегриран урок - гражданско образование, български език и литература и музика.
Основна дейност:
драматизация адаптирана към иновацията за особеностите на шопския характер, шопския
бит и отношението към работата, градината и живота.
Основни методи:
Драматизация, работа в екип, мюзикъл, словесен фолклор
15,30 часа
Разходка в училищния двор и сграда в Начален етап, разглеждане на градината от
ИНОВАЦИЯТА „СПОДЕЛЕНА ГРАДИНА – СПОДЕЛЕНА ТРАПЕЗА“
16,00 часа
Запознаване с колектива – кафе пауза.
16,30 часа
Посещение на читалището „Ив. Вазов“
17,00 часа – пешеходна разходка
Централен площад, читалище, община, църква.
18,30 часа
Вечеря в ресторант „РА“ – в центъра на града.

Втори ден: 23 юни сряда
9,00 часа - сградата на Начален етап
Наблюдение на урок 3 клас - „Роботът наш приятел в търсенето на хранителната
верига“

П. Петрова-кл.ръководител 3 кл. и преподавател по гражданско образование,
Св.Димитрова-учител изобразително изкуство и компютърно моделиране и Кристина Копучител унгарски език .
Интегриран урок – Човекът и природата, компютърно моделиране, гражданко образование,
унгарски език и изобразително изкуство. Провежда се в занимания по интереси в периода
на дейностите в удължено учебно време 2021 г.
Програмата на робот Футон за проследяване на хранителна верига и решаване на
екологичен проблем „Какво е участието на човека в природата?“
Основни методи и подходи:
Дидактическа игра с дигитален инструментариум, демонстрация, ревю, решаване на
проблем, упражнение.
10,00 – 10,30 - Кафе пауза
10,30 часа
Наблюдение на урок 4 клас - „ Здрав дух, здраво тяло“
Цв. Василева-кл.ръководител 4 клас и Св. Димитрова – учител изобразително изкуство и
компютнърно моделиране.
Интегриран урок изнесен в двора на училището в непосредствена близост до градината за
затвърдяване на знания, умения по Човекът и природата, Труд и предприемачество,
Физическо възпитание и спорт адаптиран към иновацията „Споделена градина – споделена
трапеза“
Основни методи:
Демонстрация, беседа, работа в група, упражнение, решаване на проблем, практическа
задача, самооценка, кариерно ориентиране.
11,30 – 12,30 часа
„Девойчето и дванадесетте месеца“ – адаптирана драматизация 1,2 и 3 кл. към
иновацията в занимания по интереси в период на допълнителните дейности в удълженото
учебно време 2021 г.
Л.Александрова – кл. ръководител 1 кл., Д. Гаврилова – кл. ръководител 2 кл., Б. Петрова –
учител ЦДО 1 кл. председател на МО начален етап.
Основни дейности:
Затвърждаване на ключовите компетентности по БЕЛ – чета, разбирам, драматизирам.
Основни методи:
Драматизация, работа в екип, проблемна провокация за общочовешките ценности.
Награждаване родител на годината за подкрепа и съдействие в иновацията и образец на
общочовешки ценности – родител на три деца в училището 2 и 3 клас.
12,30 – 13,00 часа
Конфериране по наблюдаваните уроци – впечатления, идеи, провокации.
13,30 – часа – Обяд – „Червиляка“, почивка.
15,00 часа – посещение в ПГВМСС „Св. Г. Победоносец“
Запознаване с дейности и кетъринг.

16,00 часа - Кафе пауза - коктейл
Демонстрации, кабинети.
17,00 часа
Автомобилна разходка до КОКА-КОЛА и „Римската вила“, Шияковски манастир,
Натура 2000, язовир Безден.
18,30 часа – Вечеря – Безден

Трети ден: 24 юни четвъртък
9,30 часа
Наблюдение урок – 7 клас - “Бразди в училище и в живота“ – практически и нагледно.
Подпомогнати от ученици от 5 и 6 клас в занимания по интереси.
екип – П. Масларова – учител технологии и предприемачество, Е. Любомирова – учител по
математика и музика и Е. Гюзелева – учител биология, химия и география.
Интегриран урок – изнесен в двора на начален етап, адаптиран към иновацията „Споделена
градина – споделена трапеза“
Основни дейности:
Проучвателна дейност, изработване на брошура, измервателна и числителна дейност,
словесна и кулинарна презентация, затвърждаване на математическите компетентности и
развитието на растенията, уменията за чертане с приложими програми, провокиране на
агротехнически дейности, музикално изпълнение с гайда по време на работа и на трапезата,
кариерно ориентиране към професиите – фермер, архитект, готвач, геодезист, фармацевт,
графичен дизайн, счетоводител и др.
Основни методи:
Дизайн – мислене /изграждане на образователна среда, която най-много да отговаря на
потребностите на децата и желанието им експериментират/, илюстрация – чертежи,
фотоси, демонстрация на предназначението, макети на естествени материали, като
източник на познанието, наблюдение, непосредствено изследване на действителността
със собствени усилия, упражнение – решаване на агротехническа задача, екипна работа.
Награждаване на „родител на годината“ – Бащата на Дейвид за участие в изораването на
градината, нейното поддържане и съдействие.
10,30 часа – Кафе пауза – коктейл.
Обсъждане на наблюдаваните уроци – Конфериране.
Резюме на партньорството и полза от програмата „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“ – дискусия.
12 часа – Изпращане и закриване на мобилността.

