СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
“НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ”
ГР. ЦАРЕВО

ПЛАН
за реализиране на
програмата за Иновациите през
2018/2019 г.
„НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ПРИРОДНИ,
ХУМАНИТЕРНИ И ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ“

№

ТЕМА / ДЕЙНОСТИ

СРОК

1

Изработване на план и програма на иновацията

30.IX. 2018г.

2

Приемане на ПС

м. X.2018г.

3

Дейност: Съставяне на туристически маршрут

15. XI.2018 г.

4

Клуб „СЛОВО” и ІІІ а клас. Съвместен проект 21. XI.2018г.
”Семейството –незагасващо огнище”, посветен
на Деня на християнското семейство
Дейности:Посещение на църквата „Успение
Богородично” в квартал „Василико”. Проучване на
християнски символи.Словото и хлябът в
празничните ритуали. Пътят на завръщането у
дома. Изготвяне на презентации и родословни
дървета.

5

„Да пътуваш означава да притежаваш света”- м.XI.2018г.
пътеписи и исторически разкази, вдъхновени от
екскурзията с учебна цел
Дейности:Записки по време на пътуването,
посещение
на
исторически
и
природни
забележителности.

6

Самостоятелно проучване „ За и против м.XI-XII.2018г.
ваксините“ за участие в дебат по темата .

7

‘‘Млади еколози“-Изучаване на влиянието на м.XI– XII.2018г.
абиотичните фактори върху флора и фауна по
поречието на р.Велека и Странджа планина
,съвместно с МО по граждански науки.

8

Наблюдение на археологическото проучване на м.XI – XII. 2018
трите недвижими културни ценности
с
национално значение в Община Царево – Укрепен
владетелски дом с. Синеморец, Късноантична и
средновековна крепост - гр. Ахтопол, Укрепен дом
- с. Бродилово.

9

Посещение на устието на р.Велека и природата м.XI-XII. 2018 г.

на Странджа планина.
/Съвместно с МО Природни науки/
10

Състезание „Радиоактивност“ Царево Приморско

м. XII.2018

11

Издаване на Литературен сборник

м. XII.2018

Дейности:
Редактиране
на
есета
,
стихотворение , разкази. Избор на илюстрации;
Избор на заглавие, избор на корица;
Дейности: Представяне на новия литературен
сборник в навечерието на Коледа.

12

Изследователски дейности в час по БЗО.

м.XI – I,II.2019г.

13

Парад на литературни герои сред нас.

20.II. 2019г.

Дейност: Драматизация на литературно
произведение.Костюми, декори.
14

Нетрадиционна родителска среща ”Заедно към м.III. 2019г.
върха”-ученици-родители-учители ХІ б кл. , клуб „
Слово”.
Дейности: Изработване табла на славата,
написване на сценарий,изготвяне на покани,
фотоалбуми,литературни творби.

15

„Ученици обучават ученици“ – 9 и 7 кл.- „С наука
можем да се забавляваме“.

м.III. 2019г.

Дейност: Открит урок
16

Възпроизвеждане на тракийски
концерт –спектакъл на Бегликташ

ритуали

и м.IV. 2019г.

Дейност. Запознаване с тракийски ритуали,
подбор на стихове и музика, сценични костюми и
декори,
репортажи
и
информационни
бележки,осмисляне
на
връзката
между
различните изкуства: литература, театър,
музика.

17

18

Посещение на обекти включени в националното
движение 100 Национални туристически обекта
– № 8 б Общински исторически музей – Царево и
№ 8 Исторически музей – Малко Търново / урок в
музея – тема:„Природа и история на Странджа“ /

м.III – IV. 2019г.

м.IV. 2019г.

Проект „ Звездна карта“.
Дейност: Изработване на макет - практическо
занятие

19

м.IV. 2019г.

Наблюдение с телескоп.
Дейност: Практическо занятие, посещение на
Планетариум.

20

Участие в изграждане на екопътеки.

м.IV.2019г.

Дейност:Практически задачи заедно с Горско
стопанство
21

„ Подай ръка-предай нататък“ на тема м.V.2019г
„Промените в човешкото тяло“/ I VВ клас и
гимназиален етап/
Дейност: Открит урок по БЗО

22

Посещение
на
резерват
„
Силкосия“
и м.V. 2019 г.
Посетителски информационен център „Пътят
на нестинарството“ с прожекция на първия
български документален 3D филм „Стъпки в
огъня“.
Дейност: Изработване на дипляни

23

Дейност: Открит
Странджа“

урок

„Пътешествие

из м.VI. 2019 г.

24

Литературна конференция „Магнетизъм
женските образи в литературата”

на м.VI.2019г.

Дейности:Запознаване
с
литературните
произведения,
сценарий,
цитатите,
формулировка на магнетизъм в науката и
литературата.
25

Литературна екскурзия до къща-музей на м.VI.2019г.
български писател
Дейности: Запознаване с творчеството на
български писател, с бележити факти от живота
му, изготвяне на презентации и табла.

26

Публичност на резултатите от иновацията

постоянен

27

Отчет, анализ и оценка на проведената дейност

м.VI.2019г.

