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В рамките на три дни, през месец април, ученици и учители от СУ „Иван Вазов“-Сопот
проведоха нестандартни учебни часове в извън учебна среда. Музеите и концертната
зала
замениха
класната стая.
Музикално-танцовият спектакъл „Ние сме България“ в НУФИ „Филип Кутев“ - Котел
представи магията на музиката, песните и танците на българите, фолклорното
многообразие на нашия народ от различните етнографски области на България и
колорита на специфични народни костюми и традиции.

Възстановката „Един ден в средновековния град“, в крепост Туида, върна ученици и
учители назад във времето. Влезнаха в роли - рицари, благородници, знатни граждани,
търговци, занаятчии, селяни. Обучиха се за войни, практикуваха средновековни
спортове, правиха сапун, строиха юрта, ловуваха, готвиха, пируваха и се забавляваха с
танци и игри.

Учениците проведоха уроци по история в Исторически музей Сливен и Пантеон „Георги
Сава Раковски“-Котел. Чрез беседите и експонатите се запознаха с културни ценности и
бележити личности, свидетелстващи величието и духовността на България.

Образователният урок по биология в Природонаучен музей - Котел представи богатото
разнообразие от флората и фауната чрез уникални музейните експонати.
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Интерактивни уроци по музика и хореография в родната къща на Добри Чинтулов и
къщата на Сливенския бит представиха на учениците от седмите класове живота на
знатни сливналии от XIX век.

Момичетата от V и VI проведоха уроци по изобразително изкуство и технологии
предприемачество разглеждайки залите на Първата държавна текстилна фабрика на
Балканите. Впечатлиха се от демонстрациите на уникални тъкачни и плетачни машини.
С изключителен ентусиазъм се включиха в работилница за изработване на шарени
кърпички.

Откритият урок в къща музей Йордан Йовков-Жеравна даде възможност на учениците
да съпреживеят семейната и творческа среда, да видят лични вещи и ръкописи на
автора.

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул
„Културните институции като образователна среда“ за трети път даде възможност на
учениците от СУ „Иван „Вазов“ да посетят спектакли и музеи, а на учителите да
използват изкуството и науката в преподаването на урока.

https://youtu.be/PPNN1TOopLk

https://youtu.be/7LAEM9k_MUc
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