НУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ - ГР. ПАЗАРДЖИК ПОЛУЧИ СТАТУТ НА ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ С
РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ОТ 5 АВГУСТ 2019 Г.
ИМЕ НА ИНОВАЦИЯТА –

Доброволци и Скаути

СЪЩНОСТ НА ИНОВАЦИЯТА

Проектът, който училището реализира, е за срок от две учебни години и е свързан с използване на нови методи
на преподаване, въвеждайки Доброволчеството и Скаутството в извънкласните и извънучилищни дейности, които са
подкрепящи за качественото образование като начин на предаване на социален опит, придобиване на гъвкави
умения и компетентности, развиване на творческо и критично мислене, креативност и умения за съвместна работа,
изграждане на личностни качества.
Иновативните методи подпомагат личностното развитие на учениците на основата на съпреживяване и диалог
чрез ангажираност в мисии, в които взаимодействат със съученици, педагогически съветник, ресурсен учител,
родители, представители на обществения съвет и партньорски организации. У учениците се формират умения за
управление на времето, работа в екип и ефективно общуване, солидарност, говорене пред публика, изобретателност,
творческо мислене, социални и здравни компетентности. Те са стимулирани да даряват своите умения и труд в
подкрепа на достойни каузи, а времето, отделено като доброволци и скаути, има висока добавена стойност.
Натрупаният опит разширява широтата на възприятията им и е връзката между доброволчеството, скаутството и
образованието.
Използването на Доброволци, 3.А клас и 3.В клас – 48 ученици и Скаути, 4.В клас – 25 ученици, като иновация
е част от неформалното образование, осигурява ранна грижа за учениците и формира личността на децата, което е
основна цел и мисия на образователната политика.
Стъпки на напредъка на иновацията – изготвяне на въпросник на доброволеца и скаута, създаване и
отпечатване на наръчник и лого на Доброволците и Скаутите, участие в организация на училищни и
извънучилищни мероприятия, доброволчески инициативи, скаутски лагер, разпространяване
наръчник на
доброволеца и на скаута, химн на скаутите.
Индикатори – повишен авторитет на училището, увеличен брой ученици, мотивирани да се включат в
извънкласни форми, брой на публикувани добри практики в сайта на училището и медиите.

УЧАСТИЕ НА ИНОВАТИВНИ ПАРАЛЕЛКИ ДОБРОВОЛЦИ В ДОБРВОЛЧЕСКИ МИСИИ

Международен ден на Доброволчеството,
„Изработване на лого на иновативните
паралелки“, 5 декември 2019 г.

Участие в ХI конкурс „Направи добро за
Коледа“, организиран от ОДК – Пазарджик
и Община Пазарджик, 16-21.12.2019 г. получени медали и грамоти.

Доброволческа мисия „Подари радост“,
осъществена съвместно с педагогическия
съветник и ресурсния учител, 19.12.2019 г.
– даряване на игри и книжки на децата и
учениците със СОП в училището.

Участие в благотворителен базар,
организиран от Окръжен съд – Пазарджик
в помощ на ученик от Пазарджик, декември
2019 г.

Ден на спонтанните актове на доброта,
17 февруари 2020 г.

„Ден на розовата фланелка“ и противопоставяне
на тормоза, с девизът на глобалното отбелязване
„Заедно нагоре“, 26 февруари 2020 г.

„Мартенски усмивки“, 1 март 2020 г., осъществена съвместно с Комплекс за социални
услуги за деца и семейства в Пазарджик, поднасяне на ръчно изработени мартеници от
доброволците.

Доброволческа мисия „Мартенски усмивки“ в училище.

„Красота от природата“, доброволческа мисия за „Да раздаваме добро и красота“, 26 ноември
опазване на природата, 5 ноември 2020 г.
2020 г., доброволците дариха витамини на
децата от Центъра за настаняване от семеен тип
за деца и младежи с увреждания, Пазарджик и
получиха благодарствено писмо от Центъра.

Кът „Мисли добро“, доброволците изобразиха
своята солидарност с децата, жертва на
престъпления и в подкрепа на Конвенцията на
правата на детето в Световния ден за борба с
насилието над деца, 19 ноември 2020 г.
и „Световния ден на децата“, 20 ноември 2020 г.

„Коледни вълшебства“, декември 2020 г.,
доброволците даряват игри и книжки на децата
от Центъра за настаняване от семеен тип за
деца и младежи с увреждания, Пазарджик.

УЧАСТИЕ НА ИНОВАТИВНИ ПАРАЛЕЛКИ ДОБРОВОЛЦИ И СКАУТИ В СЪВМЕСТНИ МИСИИ

Учениците от иновативни паралелки Доброволци и Скаути,
отбелязаха съвместно Световния ден на доброто - 13 ноември 2020 г.
Доброволците
разпространиха
своя
Наръчник и въпросник на доброволеца сред
учениците от втори клас в училището,
мотивирайки ги да участват в бъдещи
доброволчески мисии – индикатор за
изпълнението на проекта.

Под мотото „Предай нататък! Нека доброто
започне от теб!“ скаутите разпространиха
своя Наръчник и въпросник, получиха
значка и тениска със скаутското лого.

Учениците от иновативни паралелки Доброволци и Скаути,
отбелязаха съвместно Международния ден на толерантността - 16 ноември 2020 г.
Доброволците с интерактивен урок „Различни, но
заедно“, съвместно с педагогическия съветник.
Грамота от Кмета на Община Пазарджик „Бъди
отговорен, бъди в час“.

Скаутите запознаха с принципите си
бъдещите скаути – учениците от първи
клас - индикатор за изпълнението на
проекта.

УЧАСТИЕ НА ИНОВАТИВНА ПАРАЛЕЛКА СКАУТИ В СКАУТСКИ МИСИИ
Скаутски
лагер,
организиран
съвместно със Скаутска организация –
гр. Пазарджик.

Спортен празник, организиран съвместно
с ръководители от Клуб „Роден за
приключения“, Пазарджик, 06.11.2020 г.

Благотворителен коледен базар с ръчно
изработени
картички
и
сувенири,
кампания, посветена на набирането на
средства за лечението на болно дете от
Пазарджик, 23 – 27 ноември 2020 г.

Проект „По следите на историческите
паметници в България“, работа в
ОРЕС, декември 2020 г.

