Проект „Родна стряха“

Участници от НУ „Св. С. Врачански“ – Враца
Учениците от 3 „в“ клас с класен ръководител Л. Лазарова
За проекта
Участниците са от 8 училища и детски градини в България - Свищов, Разград, Пловдив,
Асеновград, Враца, Левски, Плевен, Белене. Продължителността на проекта е една
година.
Цели на проекта
Проектът има за цел да даде на детето повече знания за света, да го приобщи към нови
за него понятия като добро и зло, красиво и грозно, справедливост и неправда, труд,
чест, дълг, да възпита художествен вкус, да обича дома такъв, какъвто е, да търси в
него забавленията, радостта и щастието.
Осъществени дейности
 Запознаване на партньорите чрез TwinSpace и представяне на училищата.
 Представяне на забележителностите на родния град.
 Избор на лого на проекта.
 Представяне на празника Ден на християнското семейство.
 Събиране на произведения за семейството, родния дом, приятелството.
 Събиране на любими бабини рецепти и игри.
 Споделяне на коледните вълнения.
 Посрещане на Баба Марта.
 Оценяване на проекта.
Краен продукт и разпространение
Електронни книги с материали от дейностите на партньорите в проекта, пътуваща
книга със снимки, съчинения, събрани рецепти, рисунки.
http://www.pedagozi.bg/novini/magiyata-etwinning-v-nacionalen-proekt-rodna-stryaha
http://www.bta.bg/bg/video/show/id/0_ielzec30
http://bnr.bg/plovdiv/post/100939747/kak-se-predava-tradiciata-ot-babi-na-vnuci
Пътуваща къща с книги спря в ОУ „Райна Княгиня“
Пътуваща къщичка с книги гостува на врачанско училище
https://www.youtube.com/watch?v=lqa23GPQums
Въздействие върху педагогическите компетенции
Работата по проекти е-Twinning осигурява различна и иновативна среда, в която
учениците споделят идеи, обменят добри практики, общуват със свои връстници. След
завършване на проект всички се чувстваме по-уверени в собствените си възможности и
сме готови за нови предизвикателства.

Моята родна стряха
Светът се променя динамично и става все помодерен, но родната стряха е мястото, което ни напомня
къде са корените ни. Тя ще ни чака да се върнем, колкото и
дълъг да е пътят, по който сме поели. Родната стряха е
споменът от безгрижното детство - сладките приказки на
баба, празниците с тайнствени ритуали и отрупаните с
вкусни ястия трапези.
Чрез дейностите по този проект усетихме, че
семейството и домът са ценности, които трябва да се пазят
и уважават, а най-хубави страни от народния бит ни дадоха
знание за нашите корените.

