ИНОВАЦИОНЕН ЛАГЕР „КЮРИ” 2017
„УЧИЛИЩЕ НА БЪДЕЩЕТО 2017-2025
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА УЧЕНИКА.
АЛТЕРНАТИВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ”

ПРОГРАМА
ОТБОРНО СЪСТЕЗАНИЕ
08:30 – 09:00

Откриване

09:00 – 09:15

Задаване на казус

09:15 – 12:15

Работа по отбори

12:15 – 12:45

Обяд

12:45 – 14:15

Работа по отбори - презентации

14:15 – 14:30

Кафе пауза

14:30 – 15:30

Подготвяне на презентация

15:30 – 16:30

Презентиране

16:30 – 17:00

Оценяване на отбори от жури

17:00 – 17:30

Закриване

УЪРКШОП
08:30 – 09:00

Откриване

09:00 – 09:15

Задаване на казус

09:15 – 10:00

Интерактивен урок по програмата „Зелено предприемачество” на ДАБ

10:05 – 11:00

Интерактивна игра за формулиране и развиване на идея чрез брейнсторминг

11:05 – 11:45

Интерактивен урок крипто математика

11:50 – 12:45

Арт работилница – разработване на скеч „Приключение в час”

12:45 – 13:15

15:00 – 15:30

Обяд
Междуотборно състезание по стрелба с лъкове
КРЪГЛА МАСА „Междуучилищното партньорство – основа за повишаване
качеството на образованието”
Кафе пауза

15:30 – 16:30

Презентиране

16:30 – 17:00

Оценяване на отбори от жури

17:00 – 17:30

Закриване

13:30 – 15:00
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АНОТАЦИЯ
Иновационният лагер „КЮРИ” се организира по инициатива на 23 СУ „Фредерик Жолио – Кюри”
София за четвърта поредна година.
Лагерът е част от инициативите, които училището реализира в рамките на програмите по
предприемачество на „Джуниър Ачийвмънт” България.
Традиционен партньор и домакин на събитието е Европейско висше училище по икономика и
мениджмънт.
Ежегодно участие в лагера вземат различни училища, развиващи профил „Технологичен –
Предприемачество и бизнес” или такива, които са заложили предприемачеството като основен
принцип в своите учебни планове и като начин на мислене у своите ученици и учители.
Иновационният лагер е част от неформалното образование и като инструмент за осъществяване
на образователен процес има за цел да развие определени умения в учениците. Освен ученици, в
лагера участие вземат и студенти от Европейското висше училище по икономика и мениджмънт или
други висши училища.
Всяка година като тема на иновационния лагер се поставя актуален социален проблем.
Като значим, тази година е формулиран проблема в образованието на страната и установената
тенденция за понижаване на качеството на образователния процес.
Предпоставка за формулиране на този проблем са изнесените данни от Европейската комисия:





Около 35 % от подрастващите в България са напълно функционално неграмотни или поне
в една от трите изследвани области на грамотност.
Липса на основни ключови компетентности, включени в Европейската рамка на
ключовите компетентности.
Засилване на проявите на различни форми на агресия в и извън училище.
Липса на икономическа и финансова култура в подрастващите.

Поради тези причина ТЕМАТА на Иновационния лaгер „КЮРИ” 2017 година е:

„УЧИЛИЩЕ НА БЪДЕЩЕТО – 2017-2025 ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА УЧЕНИКА.
АЛТЕРНАТИВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ”
Мероприятието преминава под егидата на ресорно, за поставения проблем, министерство.
Участие в лагера вземат и представители на бизнеса или различни неправителствени организации.
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ЦЕЛИ И ТЪРСЕНИ ЕФЕКТИ
Чрез иновационния лагер ние се стремим да провокираме активност и ангажираност
при разрешаването на поставения проблем и същевременно да изградим определени
умения в учениците, които да им позволят да постигнат самоусъвършенстване.
Част от уменията, които ние се стремим да изграждаме в нашите ученици са:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Критично мислене и възможност за анализиране на средата – умения за формулиране
на проблеми и подхождане към тяхното решение с открит и критичен ум.
Възможност за смяна на перспективите – подхождане към проблема от различни гледни
точки.
Преодоляване на предразсъдъци.
Способности за междукултурно общуване – зачитане на междукултурното различие и
ценностите на всяка една социо-културна общност.
Работа в екип и сътрудничество – възможността за споделяне на общи цели и ценности
и проява на сътрудничество за постигането на тези цели.
Емпатия – разбиране на гледните точки и разбирания на другите.
Водене на диалог и изграждане на асертивност.
Възприемане и справяне със сложността и противоречията в заобикалящата ги среда.
Справяне с конфликтите и тяхното преобразяване.
Вземане на решения на базата на личен избор.
Справяне с медиите.
Позитивно отношение към науката и съвременните технологии.

Всички участници и партньори, имайки пред вид широкия отзвук от иновационния лагер от
миналите години, тази година търсят следните ефекти:
1. Повишаване на обществената и социална отговорност на младите хора, като ги направи
съпричастни към актуален обществен проблем и ги мотивира да вземат участие в
неговото решение.
2. Получаване на обратна връзка от учениците като основен участник в образователния
процес за представата им за съвременно и качествено образование, съответстващо с
техните интереси и желания.
3. Предоставяне на реални решения на съществуващ проблем и тяхното превръщане в
бизнес модел.
4. Развитие на проектния подход и междупредметните връзки в образователния процес.
5. Изграждане на стабилна и демократична среда на партньорство между всички участници
в образованието – училище , университет, неправителствени организации и бизнес.
6. Демонстриране и популяризиране на добри практики в образователните среди.
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МЯСТО: ЕВРОПЕЙСКО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ – АКАДЕМИЧНА
БАЗА СОФИЯ (ЖК Дружба, ул. 5006 №2, до гара Искър).
ДАТА: 23 юни 2017 г.
ВРЕМЕ: начален час 8.30 ч., закриване 17.30 часа
УЧАСТНИЦИ: Заявили желание за участие училища.
Всяко едно училище може да участва с ученици в двата модула на лагера – за първия модул до пет
ученика (по един за всеки от отборите) и до 10 участника във втория модул.

ГОСТИ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

г-жа Таня Михайлова – Зам.-министър на образованието,
д-р Ваня Кастрева – Началник на РУО София-град,
г-жа Милена Дамянова – Председател на комисията по образование и наука на НС,
г-жа Цвета Брестничка – Председател на УС на Асоциация на родителите,
г-жа Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община,
доц. д-р Катя Михайлова – катедра «Икономическа социология» УНСС,
г-жа Вера Петканчин – директор ОД фондация Джуниър Ачийвмънт България

ОРГАНИЗАЦИЯ:
Лагерът е разработен в два модула:

Първи модул
Междуотборно състезание по формулиране, разработване и презентиране на решение и
бизнес модел по зададената тема.
В състезанието вземат участие ПЕТ ОТБОРА, сформирани от по един представител от училищата,
заявили участие и по двама участници от организаторите – 23 СУ „Фредерик Жолио – Кюри”. Отборите
работят под ръководството на ментори от представители на домакина – Европейското висше училище
по икономика и мениджмънт в рамките на ЕДИН ДЕН по предварително зададени указания за работа.

Втори модул
Уъркшоп за останалите участници






Интерактивен урок по програмата „Зелено предприемачество” на ДАБ – Петя Пеева –
учител по география и икономика 23 СУ „ Фредерик Жолио – Кюри”.
Интерактивна игра за формулиране и развиване на идея чрез брейнсторминг –
разработен от Албена Костова учител по предприемачество в 23 СУ „Фредерик Жолио –
Кюри”.
Междуотборно състезание по стрелба с лъкове с ЕВЕНТ – България.
Арт работилница – разработване на скеч „Приключение в час”.
и др.

Поради значимостта и актуалността на проблема и осъзнавайки, че образователния процес е
колоборативен между интересите и целите на всеки един от участниците в него, тази година в
рамките на лагера ще се организира и КРЪГЛА МАСА за ръководителите на екипите по училища на

„Междуучилищното партньорство – основа за повишаване
качеството на образованието”
ТЕМА:
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Ние като организатори на събитието твърдо вярваме, че подобна инициатива, в която ученици и
всички останали участници се срещат и работят съвместно, дава възможност за изграждане и
възпитание на ценности, актуални за всяко съвременно общество, а именно:







самооценка;
самоувереност;
самоуважение и зачитане на останалите;
изграждане на конкурентна среда;
социална отговорност и чувствителност към социално-значими проблеми;
визионерско виждане и предприемаческо мислене.

НАГРАДИ:
С цел мотивиране на участниците и отличаване на техните постижения са предвидени следните
награди:
 за отбора отличен на първо място – осигурена от спонсор
 за отбора отличен на второ място – осигурена от домакините
 за отбора отличен на трето място – осигурена от директорите на училищата – участници
На всички участници (и в двата модула) ще бъдат връчени сертификати, а за отборните
състезания в уъркшопа са предвидени стимулиращи „ВКУСНИ” награди.

ФИНАНСОВИ АНГАЖИМЕНТИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ:


Всяко едно от училищата поема или организира осигуряването на финансов ресурс за
покриване на разходите по изхранване на своите участници в рамките на 7.00 лв.
(При подаване на заявка за участие ще бъде подадена и конкретна разбивка на
съдържанието на куверта)


Директорите на училищата, заявили участие, имат ангажимента да се включи в
осигуряването на наградата на директорите.
(Участието в наградата ще е пропорционално на броя на участниците от съответното
училище и сумата ще бъде уточнена след определяне на броя на училищата – участници)


Материалната база и техниката и работните материали се осигурява от Европейското
висше училище по икономика и мениджмънт.

За потвърждение и допълнителни въпроси, моля използвайте следните адреси за контакт:
• д-р Мария Стоева – Европейско висше училище по икономика и мениджмънт,
тел: 0895 44 18 54, e-mail: stoeva@ehsem.org
• Албена Костова – 23 СУ Фредерик Жолио – Кюри”,
тел: 0889680183,e-mail: algeo@abv.bg

Нека да дадем възможност на учениците да ни кажат каква е тяхната представа за
съвременното училище!
Нека заедно да бъдем от творците и съзидателите на училището на бъдещето – такова,
в което нашите деца ще ходят с удоволствие, ще се подготвят за предизвикателствата на
живота и ще изградят съвременния образ на българския гражданин!
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