ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ”ОТЕЦ ПАИСИЙ” – ВАРНА
гр. Варна, ул. “Козница” № 1, тел. 052 74 16 42, e-mail: paisii_varna@abv.bg

УЧИЛИЩЕН

ПРОЕКТ

„Нашите будители”
за учебната 2015/2016 година
По случай патрона на училището и месец на българските възрожденци

I.

Обхват :

II.

Отговорници :

I – VIII клас
Дария Иванова, Анелия Горанова
Росица Спасова, Кичка Христова

III. Консултанти : Мариета Каменова
IV. Цели :
Да се запознаят учениците поетапно с живота, труда и наследството на
българските възрожденци.
Да се разгърнат допълнително знанията на учениците по учебните дисциплини
Човекът и обществото и История и цивилизации.
Да се работи допълнително по овладяването на КБЕ от ученици, слабо владеещи
български език /билингви/.
Да се наложи като практика откриватлското учене.
Да се развие техниката и краснописа на учениците, както и уменията по
изобразителни и приложни изкуства.
Да се преоткрие работата с компютър – интернет и други ресурси за учебни
дейности.
Да се възпитат учениците в основни човешки ценности като трудолюбие,
постоянство, съпричастност, екипност.
Да се развият у учениците качества като любознателност, анализиране,
съпоставка, както и да се допринесе за удовлетворение от лично постигнатите
резултати.
Да се изгради една нова традиция в училище /минимум 8 години/, която да бъде
основа и неизменна част за подготовката и реализацията на училищните
празници през всяка учебна година.

V.

Дейности :

1. Избор на будител – патрон на паралелката.
2. Разделяне на учениците на работни екипи според възможностите и желанията им.
3. Екипна работа по предварителен план съгласуван с класния ръководител:
- Екип „ОТКРИВАТЕЛИ“ – група ученици, които събират , отсяват и обобщават
информацията и снимки – работа с интернет ресурси;
- Екип „ПИСАТЕЛИ“ – група ученици, които пишат/ преписват материалите свързани с
будителя на паралелката;
- Екип „ХУДОЖНИЦИ“ – група ученици, които рисуват и оформят табло/ кът на
будителя;
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Екип „МАЙСТОРИ“ – група ученици, които подреждат и оформят материалите на
останалите групи и извеждат крайния продукт – кът на будител в класната стая;
4. Тематични презентации.
5. Тематични изложби и конкурси.
6. Седмица на детската книга и изкуства за деца.
7. Изработка на брошура за Деня на народните будители.
8. Изработка на празничен брой на училищния вестник.
9. Проект „По стъпките на Паисий“ – препис на „История славянобългарска“
10. Връзка с НПО, ОДК, други училища, местни медии.
11. Ден на отворени врати
-

VI. План-график на дейности свързани с проекта :
№
1.

6.

дейност
Обзор на проекта – цели и задачи,
разпределяне на отговорностите
Запознаване на всички ученици със
замисъла, целите и задачите на проекта
/в ЧК /
Определяне на работни екипи по
класове и разпределяне на задачите.
Откривателска дейност, събиране на
информация, обособяване на кът на
будител – патрон на паралелката
Изработване на брошура за Деня на
народните будители
„Народните будители” - презентация

7.

„Отец Паисий” - презентация

8.

Изложба „По стъпките на Паисий”

2.

3.
4.

5.

клас

срок
м. септември

Дария Иванова

I - VIII

м. септември

Дария Иванова
класни ръководители

I - VIII

м. октомври

класни ръководители

I - VIII

от м. октомври
до м. май

--

м. ноември
30.10 / 31.10

класни ръководители

VI - VII

м. октомври

II - VIII

м. октомври

10.
11.

12.
13.
14.
15.

II - VIII
Празнична обиколка в ЧК – посещение
на учениците до съседния клас - „Кът на II - VIII
будителя“
„Последователи на Паисий” презентация
II - VIII
„За свободата на България”III – IV
презентация
VI - VII
„Празниците на България” презентация
I - VIII
Празник на буквите в I клас
I клас
„Делото на Кирил и Методий” презентация
I - VIII
Седмица на детската книга и изкуства за
деца:
 Конкурс за най–красива тетрадка I - VIII
 Карнавал на приказните герои
 Презентации за будители
изготвени от ученици VI, VII,

Дария Иванова
класни ръководители
Дария Иванова
МО БЕЛ, МО МИТ
Дария Иванова
МО БЕЛ, МО МИТ
Дария Иванова
МО БЕЛ, МО МИТ
Дария Иванова
Росица Спасова

м. октомври

9.

отговорници

м. януари
м. февруаримарт
м. април
м. април
м. май
м. април - май

Дария Иванова
МО БЕЛ, МО МИТ
Дария Иванова
МО БЕЛ, МО МИТ
Дария Иванова
МО БЕЛ, МО МИТ
Румяна Петкова
Кр.Ноева
Дария Иванова
МО БЕЛ, МО МИТ
Дария Иванова
Кичка Христова
Анелия Горанова
Анна Илиева
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16.

VIII клас
 Сглобяване на книгата по
проекта „Златното ключе за
книгата”
Конкурс за краснопис – по преписа на
„История славянобългарска ”

II - VIII

м. октомври
м. май

Дария Иванова
Анелия Горанова
Кичка Христова
МО БЕЛ, Худ. съвет
Дария Иванова
Анелия Горанова
Кичка Христова

17.

Конкурс по изготвяне кът на будителяпатрон на паралелката

II - VIII

м. октомври
м. май

18.
19.

„Българската книга” - презентация
Подготовка и изработка на пореден
брой на училищния вестник
Подготовка и реализация на патронен
празник

II - VIII

м. април

VI - VII

м. май

I - VIII

м. септември,
м. октомври

всички учители

I - VIII

м. април, м. май

всички учители

20.

21.

Подготовка и реализация на концерт за
24 май

МО БЕЛ, МО МИТ
МО БЕЛ, МО МИТ

* Различните дейности по „Кът на будителя – патрон на паралелката“
ще се провеждат в ЧК, консултации, извънкасни занятия в “Step in” и школа „Гражданско
образование – Детски парламент”
** Презентациите ще се проведат часовете по ЧК, ЧО и История и цивилизации
*** Преписите ще се осъществяват в часовете по ЧК, ЗИП-БЕЛ, Консултации с ученици

VII. Разпределение по класове:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

клас
а

I
Iб
IIa
IIб
IIIa
IIIб
IV
Vа
Vб
VІ
VIІ
VIIІ

Будител – патрон на паралелката
Георги Раковски
Найден Геров
Любен Каравелов
Петър Берон
Софроний Врачански
Климент Охридски
Йоан Екзарх
Петко Р. Славейков
Неофит Бозвели
Добри Чинтулов
Христо Ботев
Васил Априлов

кл. р-л
Р.Петкова
Кр. Ноева
Д.Иванова
Е.Вълчева
С. Григорова
И.Славова
М.Данаилова
А.Горанова
И.Кунчев
Ст. Цонева
Сн.Георгиева
А. Илиева

Изготвил : М. Каменова - ПДУД
Oдобрил : ПЕТЪР ПОПОВ
Директор на ОУ ”Отец Паисий” – Варна
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