
НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

Модул 1 и 2:
„ Мобилност за популяризиране

и мултиплициране на добри
иновации“

Партниращи училища:
               I ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, град Монтана

I ОУ „Васил Левски“, гр. Костинброд
ОУ „Христо Ботев“, с. Невестино, обл. Кюстендил



                                                                                                                                                                                                                                                                             НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

01.06.2021 г. IОУ „Св. св. Кирил и Методий“ , град Монтана,

училище-домакин



                                                                                                                                                                                                                                                                         НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

01.06.2021 г. Посрещане на гостите



                                                                                                                                                                                                                                                                       НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

Поздрав за гостите - Празнична програма



                                                                                                                                                                                                                                                                                НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

Представяне на училището и на някои от иновативните методи на работа



                                                                                                                                                                                                                                                                           НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

„Урок с мама“ – четене с разбиране,
представен от г-жа Жени Гоцова с ученици от III „в“ клас



                                                                                                                                                                                                                                                                               НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

02.06.2021 г. „Геометрична главоблъсканица“ –
дидактическа игра, екипна работа, прилагане на математически компетентности.

Урок представен от г-жа Елена Неделкова и II“а“ клас.



                                                                                                                                                                                                                                                                              НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

Мозъчна атака и изработване на колаж в урока  „ Нещо хубаво“ от
Иван Цанев, представен от г-жа Катя Маркова и IV „а“ клас



                                                                                                                                                                                                                                                                     НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

Кръгла маса за споделяне на идеи и опит



НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

Мултиплициране на иновациите



                                                                                                                                                                                                                                                                                  НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

Иновационна практика от Първо основно училище "Васил Левски", гр. Костинброд



Основно училище "Христо Ботев", с. Невестино



                                                                                                                                                                                                                                                                          НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

Популяризиране на успешни практики и продукти



                                                                                                                                                                                                                                                                   НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

03.06.2021 г. „ Билките. Да направим книга на здравето“ –
работа по проекти. Урок в IV „в“ клас с г-жа Надежда Андреева



                                                                                                                                                                                                                                                                            НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

Предаване на продукта от иновациите за надграждане през
следващите години



                                                                                                                                                                                                                                                                              НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

„Имало едно време“ – ревю на народни носии и обичай „Седянка“.
Урок в IV „б“ клас и г-жа Неда Христова



                                                                                                                                                                                                                                                          НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

Един нов екип от три партниращи си училища



НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

Едно успешно
сътрудничество,
реализирано чрез НП
„Ивовации в действие“
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