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Увод
„Кажи ми и ще забравя, 
покажи ми и ще запомня,
включи ме и ще разбера.”

Конфуций

От години Център „Амалипе“, заедно с ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“,  реа-
лизира идеята да популяризира опита на педагогическата общност при въвежда-
нето на интеркултурното образование чрез ежегоден национален форум – форум, 
на който се представят добри практики, обменя се опит и се доказва, че когато 
работиш с любов, когато не делиш хората по етнос, раса и религия, положителен 
резултат винаги има.

Броят на училищата, включени в мрежата на ЦМЕДТ „Амалипе“, става все 
по-всеобхватна и в нея има вече почти 300 училища. Училища с екипи, работещи 
и себераздаващи се в името на децата. Педагози, които чрез любов, иновации, 
креативност и хъс са превърнали задържането на всяко дете в училище в лична 
кауза. Специалисти, чийто мироглед се простира извън стандартите на разпреде-
ления и нормативи, за да превърнат училището във втори дом на своите възпита-
ници и място, където те да се чувстват уютно, спокойно и щастливо. 

В четвъртото издание на сборника са събрани най-добрите практики от На-
ционалните педагогически конференции през 2017 – 2019 г. в три основни на-
правления:

1.  Ефективни политики и инструменти в условията на мултикултурна среда.
2.  Връзката „учител – родител – дете“ и междупредметните връзки – път към 

успеха.
3. Иновативни методи  за работа в училище
ЦМЕДТ „Амалипе“ благодари на всички преки участници в Националната 

педагогическа конференция и на всички съпричастни с каузата „Амалипе“ за 
това, че вярват във всяко дете и му дават криле да полети!
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ЕФЕКТИВНИ ПОЛИТИКИ  И  
ИНСТРУМЕНТИ В УСЛОВИЯТА НА  

МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА

НЕПРОДЪЛЖАВАЩИТЕ СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ: 
КОЛКО, КЪДЕ, ЗАЩО И КАК?

Деян Колев 
Докторант във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ 

Председател на Център „Амалипе“

През юни 2017 г. основно образование получиха както завършващите осми 
клас, така и седмокласниците. Основните училища за последно обучаваха учени-
ци в осми клас. Така влезе в сила едно от нововъведенията на Закона за предучи-
лищното и училищното образование – новата образователна структура, смъкваща 
границата на основното образование в седми клас. Два месеца по-късно 11 602 
специалисти, организирани в 1103 екипа за обхват, започнаха издирването на 
206 000 отпаднали и необхванати в предучилищно и училищно образование деца. 
Една от задачите, на която те и Регионалните управления на образованието след-
ваше да отделят специално внимание, бе завършилите основно образование да 
продължат в средни училища. Доколко тази задача бе успешно изпълнена? Дове-
де ли новата образователна структура до увеличаване на отпадналите, или напро-
тив? 

Настоящият анализ опитва да хвърли светлина по четири въпроса: колко от 
завършилите основни училища през 2017 г. са продължили средно образование, 
къде са концентрирани непродължаващите, защо не продължават и как може да 
бъде преодоляна негативната тенденция. Материалът завършва с препоръки към 
МОН и останалите институции, ангажирани с пълния обхват. 

Милена Илиева. ОБРАЗОВАТЕЛНО-СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ...
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Следва да уточним, че статията се отнася до учениците, завършващи основни 
училища, а не до всички завършващи основно образование ученици. Анализът 
почива на информация, включваща всички основни училища (вкл. т. нар. прогим-
назии), предоставена от МОН. Но в основна степен обучават и т. нар. СУ – средни 
училища (бившите СОУ), а до юни 2017 г. – и повечето професионални и профи-
лирани гимназии. Настоящият материал не включва информация за тях поради 
отсъствието на такава в МОН.

Данните, описани по-долу, са условни. Те са получени от основната институ-
ция, имаща правомощията да събира такава информация на национално ниво – 
Министерство на образованието и науката, и от тази гледна точка нямаме основа-
ния да се съмняваме в прецизността им. Но е факт наличието на тревожна 
тенденция много средни училища да записват „на книга” ученици в осми клас, 
които така и не стъпват в тях. Това се прави, за да сформират паралелки и да по-
лучат по-голям делегиран бюджет. В „добрия” случай тези на практика „мъртви 
души” (които са съвсем реални необхванати в средно образование младежи, под-
лежащи на задължително обучение в дневна форма) биват „отпаднати” едва след 
януари, когато бюджетът за следващата година е формиран, а в по-лошия вариант 
(значително по-рядък, но все пак съществуващ) продължават да се водят в днев-
ниците години наред. Затова колкото и прецизни да са данните на МОН, не можем 
да сме докрай убедени в тяхната точност: една част от учениците, посочени като 
продължаващи в осми или девети клас вероятно няма да стъпят в класните стаи, 
като никой не може да посочи със сигурност каква е тази част. Все пак данните 
очертават тенденции, които са ясни и статистически  значими, без да зависят от 
абсолютната точност на цифрите.

Основните тенденции

Анализът на данните за записаните през септември 2017 г. в средни училища 
ученици, които са завършили основни училища (7. или 8. клас) през учебната 
2016/2017 г. очертава следните тенденции:

1.  Хиляди ученици отпадат след завършването на основно образование, пре-
връщайки се в най-голямата група отпадащи или незаписани. 

Въпреки че става дума за възраст, в която обучението в дневна форма е задъл-
жително и всички завършили основните училища следва да продължат в средни 
училища (става дума за 13–15-годишни деца), реалната картина е различна. Общо 
2763 ученика от общо 42 221, получили диплом за основно образование в ОУ, не 
са записани в никакъв вид средно училище, което прави 6,33%. Следва да посо-
чим, че по данни на НСИ от предходните години напускащите училище в прогим-
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назиален етап се движат между 3 и 4% годишно. От тази гледна точка 6,33% не-
продължаващи в първи гимназиален етап изглеждат стряскащо.

След завършен 7. клас не са продължили 4,56% от дипломираните в ОУ уче-
ници (1319 от 28 963). Процентът е значително по-висок след завършен 8. клас – 
10,19% (1354 от 13 285), като броят е доста сходен, почти идентичен. Причината 
за голямата процентна разлика се крие в това, че през предходните години две 
трети от седмокласниците продължаваха в професионални или профилирани 
гимназии. Основните училища изпълняваха и функцията да задържат в класните 
стаи и да образоват тези ученици, които не са мотивирани да продължат в средна 
степен. Законът за предучилищното и училищното образование „смъкна” с една 
година първия „изход” от системата. Вероятно много от тези 1319 ученика, които 
сега прекъснаха образованието си след 7. клас, биха продължили в осми, ако учи-
лищата им предоставяха тази възможност. 

2.  Наличието/липсата на средно училище в съответното населено място е ва-
жен статистически значим фактор, който влияе на записването в средно 
образование.

Почти двойно по-висок е процентът на незаписаните в средна степен учени-
ци, завършили основни училища, които са единствени в съответното населено 
място: 8,97% в сравнение с 5,03% от завършилите ОУ в градовете. Разликата е 
особено голяма сред завършващите седми клас: 7,46% от завършилите 7. клас в 
основни училища в селата и малките градове не са се записали в средно училище, 
докато в градовете непродължаващите са едва 3,52%. След осми клас процентна-
та разлика е по-малка, но броят непродължили деца е почти същия, като след 
седми клас.

Тази статистика потвърждава една от основните хипотези, която съм защита-
вал и в други статии: при част от по-консервативните и патриархалните общ-
ности физическата близост на училището е една от ключовите предпоставки за 
посещаемостта, а отсъствието на училище в населеното място по местоживеене 
води до отпадане/незаписване и ограничаване на достъпа до образование. Нали-
чието на безплатен транспорт до училище в друго населено място може само 
частично да компенсира отсъствието на физическа близост. 

3.  Формирането на обединени училища се оказва ефективно средство за на-
маляване до минимум на отпадането след 7.  клас

Петдесет и пет основни училища се трансформираха в обединени (т.е. обуча-
ващи ученици и в първи гимназиален етап, до 10. клас) от новата учебна 2017/2018 
година. Повечето от тях са в села – 48, пет са в градове, а две са в столицата. 
Всички те са предложени с решение на съответния общински съвет, като са полу-

Деян Колев. НЕПРОДЪЛЖАВАЩИТЕ СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ...
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чили становище – позитивно или негативно – от РУО, и финално одобрение от 
министъра на образованието. Повечето успяха да формират паралелки в осми 
клас през септември 2017 г., част от тях не успяха.

Средният процент на незаписаните в осми клас ученици, които придобиха 
основно образование след 7 клас в настоящите 55 обединени училища е едва 2,3% 
(24 от общо 1047 ученика). В голямата част тях (43 обединени училища) няма 
нито един непродължил след 7. клас. Разбира се, част от учениците продължават 
в професионални гимназии, в СУ или в профилирани гимназии, като най-много 
са записани в 8. клас в съответното обединено училище. Най-голям брой непро-
дължили (5 ученика) има в обединеното училище в с. Зафирово, в което не е 
сформиран 8. клас.

4.  Отпадащите/непродължаващите в гимназиално образование не са равно-
мерно разпределени по училища и региони, а е налице концентрация и 
дори свръхконцентрация в определени общини и училища.

Ако направим срез на училищата, чиито ученици продължават в средни учи-
лища по-рядко от средния процент за страната, ще видим, че това са 341 от 1241 
основни училища със завършили седмокласници. Училищата със свръхконцен-
трация на непродължаващи (т.е. двойно по-висок процент от средния за страната) 
са 249 спрямо завършващилите седмокласници и 189 спрямо завършилите осмо-
класници. На практика в една пета от училищата са концентрирани четири пети 
от непродължаващите средно образование ученици. Кои са тези училища?

Не бихме изреждали имена и смятаме, че публикуването на списък на учили-
щата с най-много отпадащи би бил грешка, тъй като ще доведе до незаслуженото 
им стигматизиране. Училищата работят с различна семейна среда: в някои от тях 
мнозинството от родителите са с основно и по-ниско образование и може да се 
очаква, че в тях процентът на непродължаващите в средна степен ще е значител-
но по-висок, отколкото в училищата с концентрация на родители висшисти. На-
пълно е възможно първата група училища да имат много по-висока „добавена 
стойност” откъм намаляване на отпадането, отколкото вторите, но в същото вре-
ме да имат по-висок брой незаписани. Разбира се, в масовия случай големият 
брой отпадащи/незаписани индикира проблем в начина, по който функционира 
училището...

Това, което можем да посочим като статистически значими и ясно откроява-
щи се тенденции при разпределението на непродължаващите в средна степен 
ученици е свръхконцентрацията им в два типа училища:

1. Училища, които са единствени в населено място: разбира се, далеч не 
всички „селски” училища имат много непродължаващи. Напротив, в 510 
от общо 791 основни училища, които са единствени в съответното село 



15

или малък град, всички ученици след 7. клас продължават, а в 436 училища 
продължават всички завършили осмокласници. Но в същото време са на-
лице „селски” училища, в които над четири пети от завършилите основно 
образование не са записани в никакво средно училище.

Като цяло, в 192 основни училища, които са единствени в населено място, е 
налице процент на непродължаващи в средна степен ученици, който е двойно 
по-висок от средния за страната, т.е. налице е свръхконцентрация.

2. Сегрегирани „ромски” училища: в ромските квартали в големите градове, 
а понякога и в по-малките, функционират училища, в  които се обучават 
изцяло или почти изцяло ромски ученици. Обичайно броят на записаните 
в тях ученици е висок, както и броят на отпадналите. Голямата част от тези 
училища са със свръхконцентрация на непродължаващите средно образо-
вание.

Всъщност, от училищата със свръхконцентрация на непродължаващите сред-
но образование преобладават чувствително основните училища, които са един-
ствени в населено място – 192 от общо 249 училища със свръхконцентрация на 
непродължаващи след 7. клас ученици и са ситуирани в села и малки градове, 
както и 230 от общо 313 училища, свръхконцентриращи непродължаващите след 
8 клас. 

От градските училища със свръхконцентрация на непродължаващи катего-
рично преобладават сегрегираните „ромски” училища. За тях няма официална 
информация: след 2009 г. МОН не събира информация на етнически принцип. Но 
от теренната информация за сегрегираните училища, която авторите на настояща-
та статия имат, прави впечатление, че картата на градските училища със свръх-
концентрация на непродължаващите средно образование съвпада в голяма степен 
със сегрегираните училища. Все пак, не е налице пълно съответствие: някои от 
големите квартални „ромски” училища успяват да насърчат своите ученици да 
продължат средно образование. Така например, само двама от завършилите ос-
новно образование в ОУ „Т. Каблешков” (София, квартал „Факултета”) 107 уче-
ника не са се записали в средни училища! Същото важи и за част от „сегрегира-
ните” училища в по-малките градове. Налице е положителна тенденция в част от 
„ромските” училища учениците масово да продължават в средна степен. Това не 
отменя факта, че в друга част отпадането е също така масово, както и това, че 
повечето градски основни училища с непродължаващи ученици са сегрегирани.

       
Сериозни са и регионалните диспропорции. В някои области процентът на 

завършилите основно образование, които не продължават в първи гимназиален 
етап, е пет-шест пъти по-висок от процента в други области. Показателно е, че 

Деян Колев. НЕПРОДЪЛЖАВАЩИТЕ СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ...
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тези диспропорции не са в пряка зависимост от икономическите и демограф-
ско-етническите характеристики. Така например и в петте области в най-бедния 
NUTS2 регион – Северозападният – процентът на непродължаващите, както след 
7., така и след 8.  клас, е значително по-нисък от средния за страната. При това в 
посочените области концентрацията на ромски ученици е висока.

Данните показват, че областите с най-висока концентрация/свръхконцентра-
ция на непродължаващи са Сливен (не продължават 15,36% от завършилите 7. 
клас и 28,40% от завършилите 8. клас), Стара Загора, Пловдив, Силистра. С отно-
сително висока концентрация са също така Бургас, Добрич, Шумен и Ямбол. На 
обратния полюс, с минимален процент на непродължилите, са Враца (не продъл-
жават 1,74% от завършилите 7. клас и 3,39% от завършилите 8. клас), В. Търново, 
Перник, Благоевград, Плевен, Монтана и др. Абсолютен лидер е Смолян (не про-
дължават 5 ученика от завършилите 7. клас, всички завършили 8. клас са записа-
ни в средни училища!).

 Възможни решения

Записването и завършването на поне първи гимназиален етап от всички уче-
ници, завършили основно образование, е императивно необходимо. Не само за-
щото те са във възраст, подлежаща на задължително образование, но и защото 
българската икономика се нуждае от квалифицирана работна ръка. Наличието на 
хиляди ученици, които отпадат след завършване на основно образование, е нега-
тивна тенденция, за преодоляването на която следва да бъдат предприети ком-
плексни мерки. Настоящият анализ набляга на няколко такива:

1.  Превръщането на основни училища, които са единствени в населено мяс-
то, в обединени, т.е. обучаващи и в първи гимназиален етап, може да нама-
ли до минимум непродължаващите в първи гимназиален етап в селските 
райони. Както бе посочено по-горе, непродължаващите в осми клас в обе-
динените училища са минимален брой.  Макар да е все още твърде рано да 
се правят изводи за устойчивостта на тази тенденция (обединените учили-
ща функционират като такива едва от септември 2017 г. и все още не е ясно 
колко от записаните в тях ученици ще завършат, като това е валидно за 
всички други училища), както и за причините, физическата близост до 
училището вероятно ще продължи да бъде от ключово значение за продъл-
жаването в среден етап на младежите и особено на девойките от по-кон-
сервативните общности. Положителен факт е това, че част от завършващи-
те основно образование в обединените училища продължават в различни 
средни училища. 
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Наличието на десетки селски училища със свръхкоцентрация на непродъл-
жаващи ученици е предпоставка за разширяване на броя на обединените учили-
ща. МОН следва да направи целенасочен анализ на местата, в които основните 
училища да се трансформират в обединени, и да подпомага този процес.

2.  Десегрегация на сегрегираните ромски училища в големите градове. Тран-
сформирането на сегрегираните училища в ромските квартали в големите 
градове в обединени училища също би довело до намаляване на отпадащи-
те след завършване на основно образование, но би било стратегическа  
грешка поне поради две причини. Първо, ще задълбочи сегрегацията в об-
разованието на ромските деца, което е в пълно противоречие със Стратегия-
та за образователна интеграция. Второ, опитът показва, че и в сегрегирани-
те училища в големите градове може да бъде постигнат минимален процент 
на непродължаващите в средно образование, но качеството в тях остава 
ниско. Инвестицията в десегрегация, т.е. в мерки за стимулиране на обуче-
нието в етнически смесени училища след завършването на начален етап 
или основно образование, е не само стратегически правилна, но и по-ефек-
тивна.  

3.  Целенасочен ресурс на програмен принцип за повишаване на обхвата и по-
добряване на качеството на образование в училищата с концентрация и 
със свръхконцентрация на непродължаващи и отпаднали ученици. Става 
дума за 20–28% от училищата, в които процентът на непродължаващите е 
над средния или много над средния за страната. Голямата част от тях, осо-
бено училищата в селските райони, са недофинансирани чрез настоящата 
система на делегираните бюджети. Трудно може да се очаква, че те ще 
могат да преодолеят описаното неблагоприятно положение без подкрепа. 

В същото време подкрепата за тези училища следва да бъде на програмен 
принцип, т.е. за дейности. Целесъобразно е те да комбинират предзададени дей-
ности, които са аналогични във всички училища и са доказали своята ефектив-
ност, с уникални иновативни дейности, насочени към специфичния местен кон-
текст. Удачно е в тях да бъдат включени всички страни в образователния процес: 
учители, ученици и родители. Партньорството на външни за училището фактори 
е изключително необходимо. От една страна, това могат да бъдат други училища, 
които работят в сходна среда, но са редуцирали до минимум непродължаването и 
отпадането. Партньорството и обменът на ноу-хау между двете групи училища 
има доказано положителен ефект за всички участници. От друга страна, участие-
то на НПО и читалища също е ключово от гледна точка на експертизата, която те 
носят.

Деян Колев. НЕПРОДЪЛЖАВАЩИТЕ СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ...
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4.  Национална програма за работа с родителите. Без съмнение родителите 
са ключов фактор за продължаването или непродължаването на учениците 
в средни училища. В училищата, в които се обучават деца на родители с 
нисък образователен статус, и/или родители от консервативни патриархал-
ни групи, е целесъобразно да се реализират дейности за повишаване на 
капацитета и подкрепата на родителите за образованието на техните деца. 
Удачно е в изпълнението да участват неправителствени организации, рабо-
тещи с местните общности, както и образователни медиатори.

Посочената национална програма следва да бъде реализирана не само в учи-
лищата с концентрация и със свръхконцентрация на непродължаващи и отпадна-
ли ученици, но също така в училища с висок процент на обхванатите и продължа-
ващите, но в които се обучават деца на родители с нисък образователен статус.

5.  Министерството на образованието следва да продължи и разшири под-
крепата си за преодоляване на финансовите бариери пред  обучаващите 
се в средни училища, например чрез безплатен транспорт от селата до из-
браната гимназия, безплатни учебници за най-бедните средношколци и др.    
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ГРАМОТНОСТ  НА  СЪРЦЕТО – СТУДЕНТСКО  
ДОБРОВОЛЧЕСТВО В МУЛТИКУЛТУРНА  

ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА
Мариана Мандева,  Габриела Николова, Цветелина Ковачева 

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” 
Педагогически факултет

Пpoмянaтa нa пycтини мoжe дa зaпoчнe c eднa шeпa 
пяcъĸ и няĸoлĸo ĸpaчĸи. 

Г. Господинов, „Грамотност на сърцето”1

Резюме: Чрез теоретична обосновка на проучвания проблем и споделяне на 
опит от иновативна практика на Център за междуетнически диалог и  толерант-
ност „Амалипе” и Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” – 
Педагогически факултет, се доказват възможностите на студентското добровол-
чество като инструмент за осигуряване на равен достъп до образование и 
ка чествено образование на ромското дете. Това, на свой ред, води до предотвра-
тяване/намаляване на отпадането от училище и насърчаване на отговорен и ус-
пешен живот на младата личност в настоящия и в утрешния ден.

Ключови думи: студентско доброволчество, мултикултурна образователна 
среда, ученик от ромски етнически произход, предотвратяване/намаляване отпа-
дането от училище

1. Студентско доброволчество в мултикултурна  
образователна среда – теоретична рамка

1.1. Мултикултурна образователна среда

Образователната среда се определя като „съвкупност (комбинация) от усло-
вия, обстановка и обстоятелства, в които се извършва обучението” (Радев, 2013: 
261). Изисквания към съвременната образователна среда са:

– структурираност;
– функционалност;
– мобилност;
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– персонализираност;
– оптимални ресурси и възможности за интерактивност, сътрудничество и 

комуникиране;
– потенциал за индивидуални, групови и общокласни дейности;
– възможности за мониторинг;
– осигуряване на лично пространство;
– възможности за комбиниране на разнообразни технологии и методи на 

обучение;
– безопасност, достъп на чист въздух, подходящо осветление, температура, 

масички и мебели и др.
Стремежът за изграждане на един по-справедлив и хуманен свят поставя 

„под светлините на прожекторите” проблема за  мултикултурната образователна 
среда. Педагогическото взаимодействие, осъществяващо се в нея,  не се изразява 
само в обучение на деца от етнически малцинствени общности или пък в изуча-
ване на културни артефакти. То има много по-широки и по-важни задачи. То е 
ефект от  човешки  взаимоотношения.

1.2. Доброволчество

Да помагаш на другите, е основна човешка потребност. По тази причина до-
броволчеството е ценност с непреходна стойност. То е  мощен инструмент за про-
мяна на общността, средата, организацията, взаимоотношенията. 

Засега няма общоприето определение за доброволчеството, тъй като във вся-
ка от страните членки на Европейския съюз то се разбира по различен начин. 
То ва затруднява формулирането на една единствена дефиниция, но могат да се 
откроят следните отличителни черти: 

– доброволчеството е дейност, предприета по собствено желание, без стре-
меж към финансови облаги; 

– доброволчеството е в полза на доброволеца, общността, обществото; 
– доброволчеството не замества платената дейност; 
– доброволчеството се отнася  до формалната и неформални дейности; 
– най-често доброволчеството се предприема в полза на организации с 

идеал на цел или на общността2.
Каузите, за които се помага с доброволен труд, позволяват не просто да се 

дава. Осигуряват възможност да се действа, да се проявява активност. Те свързват  
хората и им предоставят  уникалния шанс да виждат положителната промяна, да 
преживяват заедно успех и удовлетворение. 

Доброволчеството  е начин на учене, на придобиване на знания, умения, опит 
през целия живот. По тази причина никога не е късно да започне това „учене”. 
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Въпреки че към момента в България доброволчеството все още не е така сил-
но застъпено в сравнение с други страни членки на Европейския съюз, както вся-
ко важно социално явление, то става все по-популярно у нас и ще заема все по-
важ но място в обществото ни. 

2. Студентско доброволчество в мултикултурна образователна  
среда – споделен опит на Център „Амалипе” и Великотърновски 

университет „Св. св. Кирил и Методий”, Педагогически факултет

През април 2017 г. в комплекс „Бряста” – В. Търново,  Център за междуетни-
чески диалог и толерантност „Амалипе” проведе двудневно обучение с фокус 
доброволчество в мултикултурна образователна среда.

Обучавани бяха студенти от Великотърновски университет „Св. св. Кирил и 
Методий”, Педагогически факултет (специалности „Предучилищна и начална 
училищна педагогика” и „Начална училищна педагогика и чужд език”, ОКС „ба-
калавър”, редовна форма на обучение).

Обучението бе структурирано в два основни модула:
– Толерантност;
– Работа с доброволци.
Чрез решаване на казуси и интерактивни игри младите хора се запознаха с:
–  произхода, историята, езика на ромите, техните символи, традиции, вярва-

ния;
–  държавни граници, социални дистанции и човешки различия, стереотипи-

те спрямо ромите; 
–  култура на толерантност, взаимодействие между ромски и неромски мла-

дежи;
–  възможности за работа с доброволци, взаимодействие с институции, за-

стъпнически кампании и др. под.
Твърдите умения, придобити от студентите педагози в условията на висшето 

образование, се обогатиха с набор „меки умения”3 – начини на комуникация и 
работа в екип,  управление на хора и задачи, лидерство и др. под. И най-важното:

Запали се „искра” у бъдещия български учител да работи чрез доброволен 
труд в полза на важна за обществото кауза – равен достъп до образование и ка-
чествено образование за всяко дете.

Очакването е:
– Студентът прави „Училище за утрешния ден” днес!

Мариана Мандева, Габриела Николова, Цветелина Ковачева. ГРАМОТНОСТ НА СЪРЦЕТО...
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– Това, на свой ред, води до предотвратяване/намаляване на отпадането на 
ромските деца от училище и насърчаване на отговорен и успешен живот на 
младата личност в настоящия и в утрешния ден.

3. Вместо заключение – студентско доброволчество в  
мултикултурна образователна среда като грамотност на сърцето 

В слoвo, чeтeнo в Aмepиĸaнcĸия ĸoлeж – Coфия, пpи зaвъpшвaнe нa випуск 
2016, Г. Господинов споделя: „Xopxe Лyиc Бopxec... paзĸaзвa ĸaĸ вeднъж бил в 
пycтинятa c пpиятeли. Xpyмнaлo мy нeщo, нaвeл ce, взeл шeпa пяcъĸ, нaпpaвил 
няĸoлĸo ĸpaчĸи..., oтвopил шeпaтa и пycнaл пяcъĸa. Koгaтo гo пoпитaли ĸaĸвo 
пpaви, oтвъpнaл пpocтo: пpoмeням пycтинятa. Зaщo paзĸaзвaм тyĸ тaзи иcтopия? 
Зaщoтo щe ви ce нaлaгa дa пpoмeнятe пycтини. И зaщoтo пpoмянaтa нa пycтини 
мoжe дa зaпoчнe c eднa шeпa пяcъĸ и няĸoлĸo ĸpaчĸи”4.  

Да, промяната на пустини е една от най-важните ни житейски задачи. А тя – 
тази промяна, не се случва лесно и бързо. Иска се кураж да вземеш шепа пясък и 
да направиш няколко крачки... В името на общността и обществото, към което 
принадлежиш...

И накрая: 
Нека никога  не забравяме, че сме в центъра на този ден, а и на този век! 
Благодарим ви, че за 8 минути от живота си бяхме заедно!5

Бележки
1 „Грамотност на сърцето” – слoвo, чeтeнo от Г. Господинов в Aмepиĸaнcĸия ĸoлeж, 

Coфия, пpи зaвъpшвaнe нa випуск 2016. http://m.24chasa.bg/mnenia/article/5525691 © 
www.24chasa.bg (30.06.2017).

2 Проблеми на постмодерността. Доброволчеството: между организацията и граж-
данската инициатива. Аспекти, ползи, бъдеще. 

http://ppm.swu.bg/media/31154/boykov,%20g.volunteering_between%20the%20
organization%20and%20the%20citizens%20initiative.%20aspects,%20benefits,%20future.pdf 
(30.06.2017).

3 „Soft skills” или „меки умения” е термин, който се използва, за да определи черти от 
поведението/характера на човек –  лични навици, език, начин на комуникация,  управле-
ние на хора и задачи, лидерство и т.н., които характеризират отношенията с други хора. 
Меките умения се различават от твърдите най-ясно по измеримостта си. Твърдите умения 
обикновено са лесно измерими (степен на знание на чужд език, за работа със софтуер и 
др. под.), докато меките умения са по-трудно количествено измерими и се измерват пре-
димно в оценка на качеството им у даден човек.
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4 „Грамотност на сърцето” – слoвo, чeтeнo от Г. Господинов в Aмepиĸaнcĸия ĸoлeж, 
Coфия, пpи зaвъpшвaнe нa випуск 2016. http://m.24chasa.bg/mnenia/article/5525691 © 
www.24chasa.bg (30.06.2017).

5 „Грамотност на сърцето” – слoвo, чeтeнo от Г. Господинов в Aмepиĸaнcĸия ĸoлeж, 
Coфия, пpи зaвъpшвaнe нa випуск 2016. http://m.24chasa.bg/mnenia/article/5525691 © 
www.24chasa.bg (30.06.2017).
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ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ КАТО  
СРЕДСТВО ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА  

ОТПАДАНЕТО НА РОМСКИТЕ ДЕЦА ОТ УЧИЛИЩЕ
Юлияна Иванова Калошева-Андонова 

Учител в ОУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Сотиря, обл. Сливен       

„Цял свят вика: Къде е истинският човек, който ще ни 
спаси? Нам ни е потребен истински човек! Не търсете 
този човек. Той е у вас. Този човек сте вие. Това е всеки 
от нас! Как всеки от нас може да стане истински човек? 
Няма нищо по-мъчно от това, няма нищо по-лесно, ако 
той го поиска.” 

Александър Дюма

Училището е мястото, където всяко дете освен да чете и пише, придобива 
умения, формира навици и се изгражда като личност, готова да се впише в обще-
ството.

Работата на учителя значително се улеснява, когато родителите проявяват 
взискателност и се интересуват от постиженията на детето в училище. 

В ОУ „Св. Паисий Хилендарски” в с. Сотиря, обл. Сливен се обучават 480 
ученици от ромски произход. Отговорност на родителя е детето да бъде в учили-
ще. Малко са родителите, които се интересуват от училищния живот, не защото 
не обичат децата си, или не ги обгрижват, а защото самите те са необразовани. 
Неграмотността на родителите намалява авторитета им, а бедността ограничава 
културното развитие на децата.

За правилното развитие на децата билингви е необходимо интеркултурно об-
разование. Както е казал Симс Бишоп (1984 г.),  „Интеркултурното образование е 
„прозорец”, през който хората от „мнозинството” поглеждат в културата на мал-
цинствата обективно, ясно и правдиво“. Хората от малцинствата също се оглеж-
дат и вникват в собствената си култура. Вглеждайки се в двете култури ( мнозин-
ство и малцинство), се формират определени нагласи – положителни и отри цателни. 
Положителните нагласи винаги водят до изграждане на човешки качества – толе-
рантност, търпение, увереност, взаимна помощ, приятелство и другарство. Отри-
цателните качества се изграждат въз основа на завист, злоба, омраза. Но те могат 
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да бъдат продиктувани от една неправилна социална и икономическа политика в 
държавата, селището, училището.

Ето защо училището е ключова институция, чрез която ученици и родители 
да осъзнаят и реализират своя потенциал и личностно израстване.

Защо трябва да се използва интеркултурното образование в училище?
1. Интеркултурното образование е начин за общуване между учител и уче-

ник, родител.
2. Изгражда се нов духовен свят на основата на толерантността при възприе-

мане на Другия.
3. То е образование за промяна на  нагласите и отношенията.
4. Чрез това образование се цели училището да се превърне в желано място 

за придобиване на знания, умения и игри както за учениците, така и за 
техните родители.

5. Чрез интерактивното обучение родителите от пасивни да се превърнат в 
активни участници.

6. Очаква се ангажираният родител, дори необразован, да промени виждане-
то и отношението си към училището като институция и образованието да 
се превърне в ценност, която се получава в детска и юношеска възраст чрез 
редовна форма на обучение.

7. Интеркултурното образование променя възгледите на родителите; 
Днес основните причини за отсъствията от училище са:
1. Социална занемареност, която включва: прехвърляне на отговорността от 

родителите към по-големите деца за отглеждането на по-малките; поемане 
на грижите по домакинството в семейството отново от по-големите де-
ца-ученици; принуждаване към работа по контейнерите за отпадъци, бра-
не на билки, сечене на дърва.

2. Слаб родителски контрол, който води до ранно съжителство и раждане на 
деца от деца.

3. Заминаване на сезонна работа в чужбина заедно с учениците по време на 
учебната година. 

Като учител с 9-годишна практика с ромски деца винаги търся верния път за 
общуване с учениците и техните родители. Днес мога да кажа, че успяваме да 
разговаряме и взаимно се уважаваме. Това се постига с постоянство, търпение и 
поощрение.

Аз съм учител по биология и здравно образование – интересен, но и труден 
учебен предмет за учениците. Трудността произтича от многото понятия и слож-
ната терминология.

Юлияна Иванова Калошева-Андонова. ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ КАТО СРЕДСТВО...
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За да улесня възприемането на учебния материал, го поднасям под формата 
на различни казуси или ги поставям в реална ситуация. Така учениците усвояват 
онези знания, които им са необходими в живота.

Уроците, свързани със здравно образование и хигиена на човека, се изучават 
под формата на ролеви игри. Учениците влизат в ролята на лекари и пациенти. 
Така учениците „артисти” с желание научават и запомнят биологичните особе-
ности на дадена система, заболяванията и тяхното лечение. Учениците „зрители” 
нагледно осмислят и усвояват учебното съдържание. Благодарение на  специалис-
ти от РЗИ – Сливен, ученици и родители с „очилата на алкохола” провериха как 
се ходи пийнал и установиха, че пушачите имат по-малък дихателен обем.

При изучаване на физичните явления по учебната дисциплина Човекът и 
природата учениците могат да се видят в ролята на майстори по ж.п. линии, 
строи тели на сгради и др., да обяснят защо е необходимо санирането на сградите, 
уплътняването на врати, прозорци и т.н. 

А при химичните явления и процеси проявяват желание за демонстрация на 
същите. В тези часове са винаги добре дошли и родителите.

Извънкласните дейности са друга форма за осъществяване на интеркултурно 
образование.

Ние вярваме и признаваме ценностите и начина на живот на носителите на 
култура, различна от нашата собствена.

В училище сформирах клуб „Моето наследство”, в който учениците се запоз-
наха с основните традиции и обичаи на българи и роми, прочетоха се български 
и ромски приказки, разучиха се танци на двата етноса. В този клуб се научиха да 
плетат с прежда на две куки, кошници от отпадъчен материал и да пирографират. 
В занятията използвахме опита, знанията и уменията на родителите и обществе-
ността на селото – кмета на селото, секретаря на кметството, библиотекаря, меди-
цинското лице и др. Усвоените знания и умения децата демонстрираха на пред-
ставително занятие по училищна програма „Твоят час”. То бе под формата на 
шоу-спектакъл под мото: „Знанията и уменията са съкровища, които ще послед-
ват своя собственик навсякъде”. В театралната постановка се включиха и родите-
лите. Учениците и гостите я гледаха с интерес и стигнаха до извода, че дори и да 
си богат, без знания и умения  си беден.

Ще споделя и опита си като класен ръководител на 5. клас. Една от задачите 
ми е да провеждам разговори и дискусии с тях, но и с родителите им за вредата от 
ранните бракове. 

Разговорите се провеждат под формата на образователни  игри, изработване 
на табла с различна тематика, дискусии по изгледан заедно филм. Каня предста-
вители на сдружение „Жажда“, гр. Сливен. В това сдружение, освен българи, ра-
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ботят на доброволни начала и млади хора от Италия, Испания, Полша, Турция и 
Румъния. Така се срещаме с други различни култури и на практика показваме как 
се уважава различното. По време на срещите родители, ученици, учители и прия-
телите от „Жажда“ работим в екип на групи. На практика се получава обучение и 
на родителите, а те са доволни, че научават нещо и се забавляват.

Опитвам се да изградя и възпитам екологично поведение у учениците. С го-
лямо желание те маркираха пътеката до аязмо „Света Петка“. Това е едно истори-
ческо, свято място, с предания за лечебните свойства на водата. Желанието на 
учениците да маркират пътеката до там се осъществи със съдействието на пред-
ставители от ПП „Сините камъни“, гр. Сливен.  

А за да разберат, че това, което правим в училище, се прави и от други учени-
ци от Сливен и България, се включихме в Националния  ученически Екофорум на 
тема „Защити ме – за да те има”. Основен организатор е Националният ученичес-
ки екопарламент. Чрез презентация ученик разказа за екологичната дейност в на-
шето училище, а други ученици работиха в ателиета с природни и отпадъчни 
материали. Демонстрираха плетене на кошници от хартия и с пирограф разкраси-
ха дъските за хляб. Чрез тези практически умения учениците овладяват занаяти.

Участието на група ученици в Детския ромски фестивал „Отворено сърце” в 
гр. Велико Търново (9-11 юни 2017 г.) вдъхна още по-голяма увереност както на 
учениците, така и на техните родители.

Учениците представиха своите изделия в занаятчийски ателиета, които бяха 
посетени от участниците на фестивала и видни гости – Вицепремиерът на Репуб-
лика България, както посланиците на Холандия и Южна Африка, и направиха 
подаръци на видните гости, изработени лично от тях.

Съвместната работа между учител, ученик и родител се оказва една успешна 
и добра практика за обучението и възпитанието на учениците роми. Радвам се и 
на малкото родители, взели участие в училищната дейност, защото те осъзнават 
необходимостта от образованието на децата си. А после те ще привлекат и други 
родители съмишленици.

Чрез интеркултурното образование се разширява мирогледът на учениците и 
техните родители и образованието се превръща в ценност, получена в училище.

Юлияна Иванова Калошева-Андонова. ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ КАТО СРЕДСТВО...
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ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ПРОЕКТ ПО  
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

„АЗ И СВЕТЪТ“
Стойна Делчева 

Директор  
Силвия Богданова 

Учител  
Маргарита Пеева  

Учител  
Основно училище „Христо Ботев“, с. Дълго поле

Основно училище „Христо Ботев“ е общинско училище, което се намира в 
село Дълго поле, селище със запазен голям брой млади хора. В училището се обу-
чават 130 ученици от български и ромски етнос на възраст между 7 и 15 години. 

Смесеният ученически състав, в който 55% са роми, е условие, което поставя 
предизвикателства пред педагогическия екип. Част от децата не са посещавали 
детска градина, поради което нямат училищна готовност и добри комуникативни 
и социални умения. Родителите на голяма част от учениците, поради липса на 
достатъчно време и желание, не помагат на децата си и не ги мотивират за актив-
ни учебни действия. Другите родители са високо образовани, с добър социален 
статус, подпомагат учениците в усилията им за високи учебни резултати в учили-
ще и в състезания извън училището.

Намалява интересът за учебна дейност при учениците, увеличават се отсъст-
вията.

Един от методите, които прилагаме в нашето училище за повишаване моти-
вацията на децата за учене и посещаване с желание на учебните занятия, е рабо-
тата в извънкласни дейности.

Ще споделим резултатите от един успешен интердисциплинарен проект, в 
който ученици и учители се включиха на доброволен принцип.

Интердисциплинарният проект „Аз и светът“ е реализиран през учебната 
2015/2016 година. Проектът представлява работата по създаване на двуезично по-
магало на български и английски език с изготвени задачи по география и иконо-
мика за 5. клас по нивата на Блум. 
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Преди разпределение на ролите имахме изготвена рефлексия, която се състое-
ше от следните аспекти:

1. Какъв проблем адресираме?
Трудности в развиването на умения на учениците. При разработването на 

помагалото ще бъдат обхванати няколко умения – работа в екип, презентационни 
умения, умения за превод, четивна и писменни грамотност, креативност, умения 
за обобщаване на информация и правене на изводи.

2. Какви цели искаме да постигнем? 
Създаване на двуезично помагало с терминологичен речник на български 

език и английски език по нивата на Блум.

3. Какви предварителни очаквания имаме за резултата от проекта (как 
би изглеждал в идеалния случай успешно осъщественият проект)?

Разработен в краен срок 01.06.2016 г., представен на експерт от РУО, разра-
ботено онлайн помагало, финансиране и разпечатване. Презентиране в други 
училища.

4. Каква е целевата група? 
Ученици от 5., 6. и 7. клас.

5. Как смятаме да постигнем целите си?
Има разработен план за действие.

6. Как ще измерим резултатите си? 
Всяка седмица се събираме, за да обсъдим работата по задачите, проследяват 

се децата, които изпитват затруднение по разработването на задачите.

7. Какви са нужните ни ресурси и как смятаме да ги набавим?
Финансиране и контакти с печатници и издателски къщи. При представянето 

на помагалото пред експерт по география и икономика в РУО и на юбилейния 
празник на училището очакваме, че някой от гостите ще се включи по някакъв 
начин (контакти, финансова помощ). 

8. Кои са основните трудности, които очакваме да възникнат?
Отказване на децата поради трудност на поставената задача.

След анализа на изготвената рефлексия идентифицирахме децата с най-недо-
развити умения и ниска степен на интеграция и социализация.

Главна цел на проекта: формиране на креативни, творчески, знаещи и мо-
жещи млади личности. 

Стойна Делчева, Силвия Богданова, Маргарита Пеева. ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ПРОЕКТ ПО...
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Подцели: 
•  Чрез изследователска дейност, работа в групи, сблъскване с предизвикател-

ства и реални преживявания учениците да развиват специфични социални 
и интеркултурни умения. 

•  Чрез интерактивното обучение ще се отчитат интересите и възможностите 
на децата и културните им ценности.

В проекта взеха участие ученици от 5., 6. и 7.  клас, като за всеки ученик има-
ше определена роля в проекта, на база критичните им точки. Работихме по след-
ния  план за действие:

Цел на проекта. Създаване на двуезично помагало с терминологичен речник 
на български език и английски език по нивата на Блум и участие в TSIP конферен-
цията на „Заедно в час“ през 2016 г.

Участници  5, 6 и 7 клас
Срок   1 март – 1 юни 2016г.
Стратегия на изпълнение 
1. Кандидатстване за конференцията на „Заедно в час” с цел мотивация на 

учениците
 – клип
 – постер  (07.03.2016 г.).
2. Обучение на учениците за създаване на задачи от подобен тип 09.03.2016 г.
3. Разпределение на уроците по география и икономика (според броя участ-

ници). Всеки ученик ще разработи по 2-3 урока с по 3 задачи от всеки урок.
Разпределение на думи, необходими за превод, с цел съставяне на ученичес-

ки работен речник с термини и необходими думи след съставянето на всички за-
дачи.

Превод в екип – разпределение на задачите според авторите им. Всеки автор 
превежда своите задачи, а учениците с петте най-добри преводи ще станат главни 
редактори на другите.  

Финална редакция: до 1 юни 2016 г.  14.03.2016 г.
4. Регламентирани срещи на екипа – рефлексия от представените задачи на 

учениците
Всяка седмица (вторник) 
5. Антонина – 5 клас: отговорник за систематизирането на задачите (избрани 

и подредени в тетрадка според поредността на уроците).
6. Анита – 5 клас: отговорник за създаване на презентация на задачите.
7. Атанас – 7 клас: отговорник за създаването на онлайн помагалото.
8. Ръководители на проекта: Силвия Богданова – учител по география и ико-

номика, и Маргарита Пеева – учител по английски език.
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9. Развиване на умения: работа в екип, презентационни умения, умения за 
превод, четивна и писменни грамотност, креативност, умения за обобщаване на 
информация и правене на изводи.

При това взаимодействие те ще си сътрудничат, ще комуникират и дискути-
рат, ще се учат да бъдат критични и толерантни и да приемат културните и со-
циални различия.

През месец юни 2016 г. популяризирахме проекта на конференция на фонда-
ция „Заедно в час“, проведена в Пловдивския университет „Паисий Хилендар-
ски“. Имахме определен щанд, на който децата представиха проекта. На конфе-
ренцията присъстваха: президентът на Република България г-н Росен Плевнелиев, 
заместник-министърът на образованието и науката г-н Диян Стаматов, замест-
ник-кметът на град Пловдив г-н Стефан Стоянов и ръководители от фондация 
„Заедно в час“. 

За представяне на конференцията имахме също разпределени роли, по след-
ния ред:

Участници Дейности
Таня 
Анита 
Габриела 
Катя Джамбазова

Отговарят за раздаване на информационни брошури за проекта, обяс-
няват кратко целта, постиженията и трудностите пред учениците.
Раздават листовки за представяне на родното им място, за да имат 
представа гостите от къде идват децата и да добият представа за 
трудностите, които регионът поставя пред тях.  

Милен 
Габриела

Отговарят за правилната експлоатация на придружаващата техника 
(таблет, лаптоп и проектор, фотоапарат).
Правят снимки по време на конференцията с цел опознаване, раз-
глеждане на другите проекти идеи и връщане на нагледна обратна 
връзка в училище.

Антонина 
Зюмбюла

Говорители и отговорници по представянето на плаката.
Разясняват на гостите елементите от плаката.
Отговарят на въпроси.
При нужда помагат на останалите участници за изпълнението на 
задачите им. 

Георги 
Пламен

Провеждат активна анкета (интервю) с останалите участници в кон-
ференцията.
Събират идеи за проекти, цели и методи за постигането им.
Целта е опознаването на другите, създаване на трайни връзки и въз-
можности за бъдеща съвместна работа. 

 
Всички ученици отговаряха на въпросите на присъстващите гости относно 

създаването на помагалото, даваха интервюта за местни медии и много се забав-

Стойна Делчева, Силвия Богданова, Маргарита Пеева. ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ПРОЕКТ ПО...
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ляваха. Те бяха ентусиазирани през цялото време. Тръгнахме си с много емоции 
и незабравими мигове.

През месец юни 2016 г. учениците, участвали в извънкласната дейност, пред-
ставиха пред съучениците си, учители и родители изготвеното от тях помагало. 
Децата разказаха чрез презентация за подготовката  и реализирането на помага-
лото, за трудностите при създаването и незабравимите мигове, които са преживе-
ли на конференцията на „Заедно в час“. Гостите на представянето задаваха въпро-
си, на които децата отговаряха с лекота и  увереност, защото бяха сигурни, че са 
постигнали нещо голямо ЗАЕДНО!

След еуфорията при популяризиране на работата ни, всички си направихме 
рефлексия за постигнатото и трудностите, през които сме преминали. Учениците 
споделиха, че чрез създаването на общ продукт се чувстват полезни и социално 
ангажирани, придобили са умения, които преди не са имали.

Изводи и предложения за прилагане в практиката: След приключване на 
проекта учениците от етническите групи развиха много нови умения, като работа 
в екип, презентационни умения и писмена грамотност и други. След помагалото 
те искат всяка година да създават нещо ново и интересно заедно. През настояща-
та 2016/2017 учебна година същите ученици участват в нови извънкласни дей-
ности под формата на 3-месечни експедиции в различни направления. Първата 
група ученици, които имат обучителни затруднения по български език и литера-
тура, работят по проект „Предай нататък“, в който развиваме четивна, писмена и 
функционална грамотност. Втора група  ученици от същите класове, с обучител-
ни затруднения по природните науки, работят по проект „Здравословен начин на 
живот“, при който в ролята на изследователи и експериментатори придобиват 
знания и умения за здравословен начин на живот в различни аспекти – от разли-
ката между конвенционално земеделие и биоземеделие (което е свързано със зе-
меделския регион, в който живеем), през здравословно хранене до хигиена на 
взаимоотношенията между хората в дадена общност.  

Чрез извънкласните дейности, които прилагаме в нашето училище през тези 
две учебни години (които са извън проекти и национални програми на МОН), 
разбрахме, че когато децата работят по интересни и достъпни за тях цели и задачи 
и имат вдъхновяващи ги учители, могат и постигат големи успехи. Децата от вся-
ко училище, дори и от малките населени места, каквото е ОУ „Христо Ботев“, с. 
Дълго поле придобиват житейски опит, самочувствие, адаптивност към средата, 
общностни взаимоотношения, културна и социална интеграция и развиват уме-
нията на 21. век.

Изготвеното помагало се прилага в практиката, като ученици от всеки нас-
тоящ 5 клас в ОУ „Христо Ботев“, село Дълго поле работят по създадените в по-
магалото задачи.
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БЪЛГАРСКИ ЕЗИК КАТО ВТОРИ ЕЗИК –  

НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ, ПЪРВИ КЛАС
Анета Джингарова  

докторант 
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“,  

Педагогически факултет  
Научен ръководител: проф. дн М. Мандева

Резюме: Чрез теоретична обосновка на проблема и споделена училищна 
практика се доказват възможностите на неформалното образование за насърча-
ване на четенето на официалния български език като втори език в първи клас –  
участие в проекти в сътрудничество с родители  и неправителствени организа-
ции.

Ключови думи: неформално образование, четене, български език като вто-
ри език, първи клас

1. Езиковата грамотност на официалния български език като  
втори език –  нещо повече от овладяване на лингвистичен код

Главна ценност в съвременния свят е езиковата грамотност (literacy). „Тя е 
трансверсална и фундаментална за формирането на всяка друга грамотност. В 
основата ѝ са компетентности, свързани с четене и писане на родния език или на 
езика, официален за дадена страна, но също така и преди всичко и други компе-
тентности – по слушане и по говорене“ (Mандева, 2016: 1174).  

В съвременните мултилингвални и мултикултурни, демократични общества 
е неотменно правото на децата е да развиват съзнанието си за етническа принад-
лежност чрез изучаването на  своя първи език. Но приоритетна е ролята на усво-
яването на официалния език, който поради по-високия си социален статус играе 
ключова роля за „вграждането на индивида в социокултурните структури, за при-
общаването му – в конкретния случай – към българската национална култура“ 
(Димчев, 2010:105). 
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2. Четенето – инструмент за „влизане“ в езиковата  
грамотност (literacy) на официалния български език  

като втори език (първи клас)

За опитния четец не е трудно да чете. Но съвсем не е така при децата, особе-
но през първата година в училище. Затруднения срещат всички първокласници, 
но те са особено изявени при учениците, които изучават официалния български 
език като втори език. Основни проблеми при ограмотяването в мултикултурна 
класна стая са:

1) Недостатъчно развити умения за устно общуване на официалния българ-
ски език като втори език като „ключ” за „влизане” в писмеността – езикова 
интерференция на фонетично, морфологично и синтактично равнище; бе-
ден речников запас и др. под.

2) Бариери при четенето – неправилно четене (буквуване, разместване мес-
тата на букви/звукове  в думата, продължително сричкуване и др. под.), 
несъзнателно  четене (четене без разбиране на различни нива – буквално, 
интерпретативно, критично и творческо разбиране при четене).

Посочените методически бариери изискват от учителя специализирана обра-
зователна грижа. В такъв случай важният въпрос е: Как да провокираме у детето 
мотивация1 да  се учи да чете на официалния български език като втори език?

3. Неформалното образование – „ключ“ за насърчаване на четенето 
на официалния български език като втори език (първи клас)

Неформалното образование2 е мощен инструмент за насърчаване на четене-
то.  То поражда нагласа за учене/четене, помага на ученика „да види“ ученето/
четенето като потребност. 

Чрез интеграцията на училищни и извънучилищни културно-образователни 
ресурси четенето се освобождава от „самотата“ си. Става „четене заедно“ – импе-
ратив на „тишината“ на традиционната класна стая. Удовлетворяват се комплекс 
базови потребности на малкия ученик. Насърчаването на потребността на позна-
ние се допълва със задоволяване на естетически потребности, на потребности от 
сигурност, принадлежност и любов, от оценка и себеактуализация (Маслоу, 2001: 
106–126)

4. Споделен опит

В подкрепа на защитаваните тези ще се представи педагогическа практика за 
насърчаване на четенето в първи клас в обогатена културнообразователна среда, 



35

интегрираща училищни и извънучилищни ресурси. Практиката е реализирана 
през учебната 2017/18 г. Неин обхват са осем деца от първи  клас (ОУ „Христо 
Ботев“, с Алеково). Учениците са на възраст 6–7 години. Посещавали са детска 
градина.

Партньори на училището в усилията за формиране на активен малък читател 
са: родители на учениците от първи  клас;  по-големи ученици; Център за между-
етнически диалог и толерантност „Амалипе“3, гр. В. Търново.

Наблюденията показват, че учениците постъпват в училище със силна моти-
вация да се научат да четат и пишат. Основна задача на учителя е да насърчава 
тази нагласа. В мултикултурната класна стая това е дълъг и труден процес. 

За постигане на изпълнението на поставената цел – устойчиво и удовлетво-
рително ограмотяване на деца, за които официалният български език се явява 
втори език, в частност – формиране на мотивация за четене, на старта в първи 
клас на специално обособено място в класната стая се създава „Кът на малкия 
читател“. 

Важни изисквания при подбора на литературата са:
–  съобразеност с интересите на учениците, с техните възможности и потреб-

ности;
–  интеграция на български и ромски фолклор с цел насърчаване на мулти-

културността.
Запалването на искра за четене у малкия ученик е  отговорност преди всичко 

на учителя, но съдействието на родителите е особено важно. Голяма част от тях 
не осъзнават истински, че ограмотяването не е само проблем на училището, а 
засяга и  тях самите. Чрез своя личен пример и нагласа за работа с деца от различ-
ни етноси педагогът мотивира и включва активно семейството. В свободното вре-
ме и в дейностите по интереси родителите заедно със своите деца четат, обсъж-
дат, предлагат книги за самостоятелен прочит вкъщи. 

В помощ на педагога за насърчаване на четенето се включва и координатор от 
Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“. Осигурени са 
учебни помагала за  „Кът на малкия читател“ и е оказана методическа помощ при  
приобщаване на родителите от малцинствената общност към училищния живот. 
Постепенно, посредством четенето и изучаването на фолклора на различни етно-
си, първокласниците се индентифицират със своята етническа принадлежност, 
учат се да общуват на официалния български език и да „правят“ нещата заедно. 
Училището се превръща в желана територия за малките ученици и техните се-
мейства. Те стават все по-уверени и откриват предимствата на общуването чрез 
четене.

Анета Джингарова. НАСЪРЧАВАНЕ НА ЧЕТЕНЕТО НА ОФИЦИАЛНИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК...
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Наблюденията показват, че се подобряват уменията по четене в условията на 
формалното образование,  стимулира се общуването на официалния  български 
език и превръщането му в базисно умение за цял живот.

Бележки
1 Мотивацията за учебна дейност (в частност за четене) е система от мотиви за учене 

или вътрешни подбуди, главно осъзнати, по силата на които ученикът усвоява знания и 
умения, формира навици и привички, изпълнява учебните си задължения и учебни дей-
ности, насочени към развитие, усъвършенстване и самоусъвършенстване на способнос-
тите и личността му. Като всяка мотивация, и мотивацията за учене може да бъде външна 
и вътрешна. Външната мотивация е съвкупност от мотиви, които са вътрешнозначими, но 
са извън структурата на конкретна дейност. Например за детето външната мотивация за 
учене се изразява в желание да направи впечатление на някого, да получи награда и т.н. 
Вътрешната мотивация е съвкупност от мотиви, съставляващи мотивационната структу-
ра на дадена личност. Това са мотиви-цели. Когато у ученика е налице потребност да се 
справя добре с учебния материал и да бъде успяващ, говорим за мотивираност за действие/
за учене. Мотивацията за учене е в основата на формиране на нагласа („установка“) за 
учене. С други думи, за да се формира нагласа за учене, би трябвало да се помогне на 
ученика „да види“, да приеме ученето като потребност.  

2 Неформално образование: всяка организирана образователна дейност извън уста-
новената система за формално образование – отделна или част от по-широка дейност, 
служеща на интересите на идентифицирана целева група и на образователни цели.

3 Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ подкрепя дейността 
на ОУ „Христо Ботев“, с. Алеково чрез проект „Всеки ученик ще бъде отличник“. Този 
проект цели въвеждане на модел за интервенция, която води до намаляване до минимум 
на отпадналите ученици, намаляване на отсъствията, увеличаване на записването на ром-
ски младежи и девойки в средни училища и повишаване на училищния успех, както и за 
активно включване на родителите в училищния живот на децата им.
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РОЛЯТА НА ИГРАТА В РАННОТО  
ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

Анатоли Георгиев 
Учител по английски език 

Обединено училище „Христо Ботев“, с. Долни Цибър, обл. Монтана

Реализацията на младите хора през новия век е свързана с владеенето на чуж-
ди езици. Не случайно въвеждането на обучение по чужди езици в ранна възраст 
е приоритет в световен мащаб. Главната цел на учебната програма по чужд език 
за втори клас е да гарантира изграждане на комуникативни умения според Дър-
жавните образователни стандарти, като това е съобразено с психологическата и 
социална характеристика на децата от тази възрастова група. Програмата спомага 
за цялостното развитие на учениците, за обогатяване на общата им култура и из-
граждане на подходящи модели на социално поведение в ситуации на междукул-
турно общуване.

Изучаването на чужд език е сложен и бавен процес. Малките ученици имат 
нужда от честа смяна на вида учебна дейност, те сe нуждаят от вълнуващи и сти-
мулиращи тяхната любознателност дейности. Точно в такива случаи идват на по-
мощ игрите.

Според Шойерл идеята да се използва за педагогически цели усърдието, с 
което децата се отдават на своите игри, е толкова стара, колкото и самата педаго-
гика. Това се дължи може би на факта, че идеята за „извличане на полезното чрез 
приятното” е също така много стара и винаги актуална. Затова смятам, че обуче-
нието по чужд език в начален курс трябва да има и занимателен характер, който 
да използва вродената у децата любознателност и готовност за игра. Целта е да се 
натрупа езиков и комуникативен опит във вид на песни, ролеви игри, симулации, 
готови фрази и конструкции, защото решаващ фактор за развитието на детето на 
всички етапи и през всички периоди на неговия живот е неговата собствена ак-
тивност. Тя осигурява широки възможности за взаимодействие на детето с окръ-
жаващата го среда.
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Играта като средство за развиване на  
комуникативни умения на ученици

Учебната програма по чужд език във втори клас има за цел формирането на 
комуникативни умения според ДОС за учебното съдържание по чужд език. Още 
от този начален етап на обучението започва и изграждането на комуникативната 
компетентност на учениците, което предполага усвояване на система от знания и 
умения в следните области:

•  Лингвистична компетентност – знание на думи и правила за образуване на 
граматически форми и структуриране на смислени фрази, т.е. знания за 
граматичната система на английския език.

•  Социолингвистична компетентност – умението да се подбере нужната 
лингвистична форма в зависимост от условията на комуникативния акт 
(умения за слушане, четене, писане и говорене).

•  Социокултурна компетентност – умения за изразяване на основни комуни-
кативни функции и изпълнение на различни социални роли в съответствие 
със социокултурния контекст; осъзнаване на собствената идентичност в 
контекста на обогатени знания за други народи и култури.

•  Социална компетентност – желанието и умението да се осъществи кому-
никативен контакт с други хора.

Ранното чуждоезиково обучение включва придобиването на езикови и кому-
никативни умения, съответни на възрастовите особености на децата и съотноси-
ми към подобни умения в майчиния им език. По своя характер това обучение е 
динамичен процес, който няма горни граници, а само конкретно постижими, за 
даден период от време, цели.

При поднасяне на учебното съдържание по чужд език във втори клас могат да 
се използват дидактичните и ролевите игри. Всяка игра в различна степен допри-
нася за развитието на един или друг познавателен процес (възприятие, въображе-
ние, мислене, памет). При целенасочено използване на различните видове игри, в 
които ученикът участва, може за кратко време да се достигне значително оптими-
зиране на познавателното му развитие.

Дидактичната игра представлява активна учебна дейност по имитационно 
моделиране на изучаваните езикови факти, явления, процеси. Нейната притега-
телна сила е свойствена за малките ученици. В играта продължава да се проявява 
вроденият стремеж на детето да разбере и измени заобикалящия го свят. Същ-
ността и структурата на дидактическата игра я поставя най-близко до процеса на 
обучение и следва да заеме определено място в учебната програма. Включена в 
процеса, тя буди детското въображение, дава възможност за активизиране на ми-
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сленето, направлява го в нужното русло – овладяване на знания, създава радостно 
настроение.

Дидактичната игра в урока по чужд език във втори клас няма определено 
място. Урокът може да започне с нея, както и да завърши с нея. Тя може да се 
използва, както при запознаване с новата лексика и при затвърдяването ѝ, така и 
при формирането и развитието на комуникативните умения. Играта трябва да има 
широко приложение в обучението по чужд език. Повечето от използваните игри 
могат да бъдат приспособявани за различни възрасти и нива на владеене на езика. 
Целта на играта се вижда ясно от децата и така стимулира всички участници: да 
победиш другите и да докажеш себе си с нещо, за което си заслужава да се бориш. 
Вниманието на участниците е фокусирано в играта, цялата им енергия е насочена 
към победата – в такъв момент е трудно да се направи разлика между „работа” и 
„игра”.

Творческите игри се характеризират преди всичко с това, че те имат опреде-
лен сюжет, който се създава в момента на играта. Децата свободно избират и из-
граждат сюжета на играта си, изпълняват определени роли в нея и сами търсят 
формата и организацията ѝ. Поради това някои автори ги наричат сюжетно-роле-
ви игри. Отличителна черта на тези игри е, че техните компоненти не се дават в 
готов вид, а творчески се пресъздават в процеса на играта. В тези игри се проявя-
ват самостоятелността на учениците, тяхната бърза реакция в общуването, мак-
симално се използва изучаваният материал в различни ситуации.

Ролевата игра съдържа три основни елемента: комуникативна ситуация, ко-
муникативна задача и роли за участниците. В играта се поставя конкретна задача, 
чието осъществяване изисква социално-ролеви отношения между партньорите.

Ролевите игри следва да се прилагат в определен етап на чуждоезиковото 
обучение. За да се стигне до ролева игра, са необходими солидни знания, много 
условно-речеви и речеви упражнения, чрез които се изграждат комуникативни 
умения. Играта е подходяща на завършващия етап по дадена тема. Тогава тя до-
принася за преминаването от подготвена към неподготвена реч. В това отноше-
ние са уместни „многоактните игри”. В първия акт се дават ключови думи, изра-
зи, клишета и опори. По-нататък обучаваният използва самостоятелно подадения 
езиков материал, импровизира и постепенно достига до неподготвена реч.

Ролевите игри включват три основни момента: подготовка, изпълнение и об-
съждане. Подготовката обхваща определена тема или цикъл уроци, в които се 
обработва езиковият материал. Упражняват се думи, изрази, клишета, необходи-
ми граматични структури, варианти на диалози по темата.

При изпълнението на играта класът се разделя на няколко малки групи спо-
ред броя на героите. Преподавателят се намесва само за да подскаже необходима-
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та дума или израз, при несериозно отношение към поставената задача или ако в 
играта е настъпила конфликтна ситуация, която той тактично отстранява. Държа-
нието му е спокойно, дружелюбно и отзивчиво към всички участващи.

УСЛОВНО РАЗДЕЛЯМЕ ИГРИТЕ НА НЯКОЛКО ГРУПИ.
Структурни игри (Structure Games) – тези игри се използват за натрупване 

на опит в употребата на различни структури. Например в кутия са поставени пър-
во снимките на учениците от класа. Учителят изтегля една от снимките и показва 
конструкцията:

Hello! I am .......................... (казва се името на детето от снимката – Lora)
Hello, Lora! How are you? (казва целият клас)
I am fine, thank you. (отговаря детето)
Играта продължава, докато се изтеглят всички снимки от класа. Могат да 

бъдат заменени снимките на децата с любими герои от приказки, спортисти, пе-
вци или актьори.

Тези игри се използват се за формиране и развиване на комуникативните уме-
ния, тъй като при тях доминира словото.

Лексически игри (Vokabulary Games) – това са игри, при които вниманието 
на учениците е фокусирано върху думите. При изучаването на цветовете може да 
се изграе следната игра:

„1, 2, 3. Touch ............” (учителят назовава цвят).
Децата трябва да докоснат предмет със същия цвят – от своите вещи, от тези 

на другарче или от картинка в учебника. Настъпва невероятно оживление и цве-
товете се научават.

Друга интересна игра е „Детска лотария”. Избират се определен кръг от 
думи, които вече се знаят. На дъската има картини с тези думи, които са номери-
рани. Детето тегли своя лотариен номер и назовава думата, която съответства от 
дъската на него.

Правописни игри (Spelling Games) – тъй като нашето внимание е насочено 
към втори клас, тези игри за произнасянето на буквите са едни от най-значимите. 
При изучаването на чужд език много важно е учениците да произнасят правилно 
буквите. Децата научават песничка за буквите, но са необходими и много упраж-
нения.

Подходяща е играта „Камъни за преминаване” (Stepping-stones). Целта е да 
се премине през реката по камъните. На всеки камък има дума, която трябва да 
бъде произнесена буква по буква.

„Writing in codes“ е интересна игра. На дъската се записват цифрите от 1 до 
26 и срещу всяка цифра съответната буква от азбуката. След това се пише дума от 



41

лексиката за втори клас, но с цифри (кодове), а те трябва да я открият. Под всяка 
цифра ученикът написва съответната буква, изговаря всяка буква и след това про-
чита цялата дума.

Игри за произношение (Pronunciation Games) – тренирането на произно-
шението може да става под формата на игри и състезания. То трябва да се поддър-
жа редовно, но не за дълги периоди от време (5 минути при всеки урок може да 
бъде достатъчно).

Подходяща е играта „Pictures and sounds”. На картините са илюстровани 
думи, които са близки по произношение. Те помагат нагледно на децата. Напри-
мер: bag – bed, cat – kite, for – four…

Which is the bag? или Which is the bed? (пита учителят)
Класът е разделен на отбори, всеки отбор получава точка, ако даде верен от-

говор.
Игри за научаване на цифри (Number Games) – помагат на децата да при-

викнат към говоримата форма на числата. Учениците не се затрудняват много при 
научаването на цифрите. Въпреки това упражнения са необходими и то не малко, 
а дадени в игра, те се научават неусетно. Тук може да се раздели класът на отбо-
ри. На дъската са написани изучените цифри. Излизат представители на отборите 
с различни тебешири. Учителят или водещ от класа произнася едно от написани-
те числа и който пръв го огради печели точка за своя отбор. На всеки 3 цифри се 
сменят участниците.

Чуй и направи (Listen-and-do Games) – слушане с разбиране е много важна 
дейност в изучаването на английски език. Целта на тези игри е да прослушат, да 
разберат и тогава да изпълнят това, което им е казано. Тук може да се приложи 
картинна диктовка (picture dictatioin). Учениците вместо да пишат текст, рисуват 
това, което чуват.

Прочети и направи (Read-and-do Games) – при тези игри децата трябва да 
прочетат добре изречение или израз и да схванат напълно значението му. За този 
период най-подходящи са флаш картите. Ако се използват правилно, те много 
помагат. Това са обикновени карти, които се показват на класа за кратко време. На 
тях са написани изречения или думи, достатъчно големи, за да бъдат видени ясно 
от известно разстояние. Това могат да бъдат команди, които обикновено казваме 
устно.

Open your books. Look at Unit … Sit down, please. Stand up. Sing a song.
Да играем и да пишем (Games and Writing) – във втори клас нашето внима-

ние е насочено към правилното изписване на буквите. За да бъде интересно и за-
бавно на децата, буквите могат да бъдат направени да изглеждат като хора, живот-
ни или предмети. Например: S като змия, T като чадър или маса, C като луна и т.н. 
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Играта „Stepping – stones” може да бъде адаптирана и при този вид игри. Децата 
преписват думите от дъската на камъните, всеки който извърши задачата правил-
но пресича реката. Ако имат повече от две грешки това означава, че два пъти са 
били в опасност и ще бъдат изядени от крокодила.

Ролеви игри (Role-Play) – наричани са още симулационни. Всяка ситуация 
се пресъздава в класната стая и участниците заимстват роли, които ѝ принадле-
жат. Тези игри са близки до драматизацията, като при тях се изисква участниците 
да конструират и дообогатяват развитието на ролите, като проектират своето от-
ношение към проблема, който е в основата на сюжета на играта. Те помагат да се 
принесе езика от живота и да се предаде опит на обучаващите основно чрез кому-
никация. Подходяща е драматизацията на „The enormous turnip”, като завършващ 
етап от обучението във втори клас.

Игрите могат да бъдат използвани за развиване и усъвършенстване на уме-
ния, за внасяне на разнообразие в обичайните класни дейности или просто, за да 
разчупят ледовете. Все пак тяхната най-важна функция е да развият на практика 
уменията за общуване или комуникиране. Те допринасят за напредването по ези-
ка, посредством използването му в процеса на игра.
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СПОДЕЛЯНЕ НА ДОБРИ МЕНИДЖЪРСКИ ПРАКТИКИ 
В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ 

НА УЯЗВИМИ ГРУПИ ОТ ОБЩЕСТВОТО
Екатерина Делинова 

Директор на ОУ „Пенчо Славейков“, гр. Пловдив

В ОУ „Пенчо Славейков” колективът и ръководството подхождат отговорно и 
с грижа към образователно-възпитателния процес, считат за своя мисия реалната 
интеграция на ромската етническа общност, а тя е 100%. Училището се намира в 
центъра на сегрегиран квартал, най-големият по отношение на компактна група 
от етноса. Не липсва желание да се осигури пълноценна социализация на всички 
нива – физическо, хигиенно, социално, образователно и духовно. Това е основен 
приоритет.

В стратегията за развитие на училището са залегнали както по-пълноценното 
усвояване на книжовния български език, така и оптималното обхващане и задър-
жане на учениците в училище. За тези цели създаваме различни привлекателни 
дейности и форми на обучение. Социализацията като част  от интеграционния 
процес не обхваща само учениците ни, но и техните родители. Ние сме посредни-
ците между тези две групи и отговорните институции. В този процес сме партни-
раща страна и за да е пълноценен, проявяваме добра воля. Не винаги срещаме 
разбиране и подкрепа. Работим в посока социализация и интеграция и на ученици-
те, и на техните родители. Участваме в проекти, които подпомагат тези процеси.

  Друга наша грижа и задължение е да осигурим равен достъп до качествено 
образование на всеки желаещ. Основно училище „Пенчо Славейков” е училище с 
професионални паралелки първа степен със специалности:

– шлосер;
– работник в дървообработването;
– работник производство на облекла.
Реализираме приема в ПГ в 8 групи, в начален етап – 22 паралелки, в прогим-

назиален етап – 29, и 10 професионални за тази учебна година. В училището е 
осигурена целодневна организация на учебния ден. Предлагаме привлекателни 
специалности  и форми на обучение (избираеми предмети) за повишаване на ин-
тереса към училището ни. Богатата материална база и квалифицираният персо-
нал са предпоставка за изпълнение на тази цел.
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Интеграцията е реален ежедневен процес. Учениците се възпитават и обуча-
ват да ценят богатството на различните култури и традициите на етносите, те са 
насърчавани да демонстрират познанията си в тази област – пеят, танцуват, реци-
тират на различни езици, участват в проекти, в които рисуват и анимират произ-
ведения на световноизвестни художници, участват в изяви, в които демонстрират 
наученото. Това води до по-пълноценното им себеизразяване и до по-висока са-
мооценка. Що се отнася до образователния процес, ще дадем пример с участие в 
следните инициативи от началото на учебната 2016/2017 година:

– Седмица на мобилността;
– Световен ден на мира;
– Европейски ден на спорта;
– Национална седмица на четенето.
За Националната седмица на четенето в училището гостуваха проф. Мандева 

от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” заедно със своите студенти, които четоха заед-
но с учениците от начален етап. Експерт от РУО чете ромска приказка с петоклас-
ници. Екип за ключови компетентности по Български език и литература органи-
зира рецитал, състезание по български език и работилница за творческо писане. 
Ученици от прогимназиален етап гостуваха и четоха любима приказка заедно с 
малките си приятели от начален етап. Седмицата на четенето се пренесе и в часо-
вете по чуждоезиково обучение.

Ръководството на училището мотивира и насърчава учителите в стремежа им 
да организират инициативи, най-вече с участието на родители. Реализирана е сре-
ща на родителската общност в Седмицата на образователната интеграция, Ден на 
бащата, Ден на ненасилие в училище, и много други. 

Културната идентичност е доста сложен процес. Нашите ученици се при-
познават като турци. Те гледат турска телевизия и считат, че говорят турски език. 
Отделно от това се опитваме да изграждаме представа у тях, че са български 
граждани. Ние уважаваме културната им принадлежност, честваме всички  праз-
ници на различните етноси и народи заедно, създаваме чувство на уважение към 
цялото това многообразие – Коледа, Курбан байрам, Рамазан байрам, Великден, 
Банго Васил, Св. Валентин, Световен ден на ромите. Честваме и национални 
празници.

Стереотипите се разчупват, наблюдава се процес на десегрегация. Каква е 
нашата роля в тoва? Запознаваме учениците с места, хора, събития, нрави, които 
да ги мотивират да ги посетят и опознаят. Стараем се да ги извеждаме извън квар-
тала – на състезания на национално, общинско и районно ниво, на море, на пла-
нина, в музеи, в Стария град, в други училища, в сладкарница и др. Някои от тях 
взеха участие в телевизионно предаване заради спечелена награда от Национален 
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конкурс. Миграцията дава своите резултати. След като са пребивавали в чужбина, 
нашите ученици и родителите им се завръщат променени, с друго самосъзнание 
и самооценка, както и малко по-отговорни.

Интеграцията е процес, в който трябва да участват отговорните институции. 
Нерегламентирани сметища, липса на тротоари около оградата на училището, 
липса на светофари и легнали полицаи на стратегически места в квартала са до-
казателство за незаинтересованост от проблемите на етноса. Ние сме в сърцето 
на квартал Столипиново. Поради мисията ни, поради същността на работата ни 
се стараем да променим картината (поне в мисленето на гражданите и децата им). 
Работата с родителите е много важен крайъгълен камък в решаването на всички 
проблеми в училище като нашето. Общината и фирма „Чистота“ стартираха ин-
формационна кампания от нашето училище „Как да поддържаме квартала чист“, 
под егидата на „Пловдив – Европейска столица на културата 2019“. Учениците 
трябваше да учат своите родители как да бъдат дисциплинирани и отговорни към 
чистотата на мястото, в което живеят. При всяка възможност се канят родители в 
училището, разяснява им се нуждата от образование, от пълноценен живот на 
подрастващите и защо не трябва да се случват ранните бракове. Фондация „Рома” 
беше партньор на училището в тези кампании, част от тях – по проект. Майките 
и бащите биват канени да четат заедно с учениците на чествания и в часовете. 
Когато има проблем с дисциплината, се установява пълноценен контакт с родите-
ля. За всеки отделен случай екип от специалисти работи с родителите и роднини-
те на детето, ученика. В този екип са включени класният ръководител, психолог, 
педагогически съветник, заместник-директори, директор, а когато случаят нала-
га, се търси намесата на други институции.

Повечето колеги има нужда от помощник-учител. За да се случат всички из-
броени прояви, трябва да се наблегне най-много на задържане на учениците в 
училище и усвояването на българския книжовен език. За постигане на тези цели, 
освен спазване на нормативните изисквания за налагане на санкции, индивидуал-
ни и групови консултации с психолог и педагогически съветник, се работи за из-
граждане на една добра езикова основа и надграждане чрез различни форми и 
дейности.

След подробен и задълбочен анализ, изготвен от учителите, участници в 
НВО – IV и VII клас, Педагогическият съвет набеляза мерки, а екипите за ключо-
ви компетентности залагат на планирани дейности за усвояване на българския 
книжовен език. В училището действа разработена от екипа Стратегия за усвоява-
не на книжовния български език, с планирани дейности към нея. Освен авторски-
те тестове по предмети, които колегите от методичните обединения съставят, те 
организират и различни форми на обучение, спомагащи обогатяването на лекси-
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калния фонд на учениците, граматичните им познания, подобряване на артикула-
цията и др.Трябва да отбележа, че колегите се борят с липсата на мотивация у 
децата да говорят, четат и пишат на български език. Инициирани са различни 
конкурси, състезания, рецитаторски изяви, писане на есета и др. Стараем се да 
осигуряваме награди на всички участници, за да поощрим желанието им за учас-
тие и да създадем траен интерес у тях към такива мероприятия. В училището 
функционира читалня, където учениците от клуб „Млад приятел на книгата” раз-
виват своите дейности. Най-много часове ЗИП и факултативно са заложени за 
часовете по български език и математика. Това е необходимо при съставянето на 
учебните планове и е част от общия план за усвояване на българския език. Ще 
наблегнем на четенето като начин за повишаване на грамотността. Грамотността 
и усвояването на официалния език в нашата държава са водещи при планиране на 
дейностите в училището.

Директорът и Комисията за вътрешноучилищна квалификация се стремят да 
предлагат на вниманието на педагогическия съвет теми и форми на обучение, 
чрез които да се покрият дефицитите в работата с деца билингви. В плана за ква-
лификация на педагогическите кадри се включват теми, които биха били полезни 
и заради актуалността си, и заради надграждането на опита на учителя и обогатя-
ване на неговото професионално портфолио. На всички съвещания и семинари,  
организирани от РУО, МОН, МКБППМН, Община Пловдив и район Източен, 
директорът се е старал да осигури поне по един представител на колектива, който 
след това да сподели опита от наученото. Вътрешноквалификационните форми 
на обучение са не само обмяна на идеи и опит, а и насърчаване за споделяне на 
добри практики от откритите уроци. Различните издателства организират обуче-
ния на учителите, най-често методически указания за работа с определена систе-
ма. Училището е било домакин на такова обучение.

Ръководството се старае да информира колегите за всяка възможност за учас-
тие в обучителни прояви, както и се грижи нормативните документи, касаещи 
професионалните задължения на учителя, да бъдат разположени на видно и дос-
тъпно място в училището. Квалификацията на педагогическите кадри също е 
приоритет в стратегическо отношение. Ще има по-голяма прозрачност при пра-
вилата за квалифициране на учителите след въвеждането на усвояване на кредити 
в обучението им според новия ДОС, осигурявайки повишаването на образование-
то на преподавателите – „Учене през целия живот”. 

Трябва да споделим опита си и относно насърчаване на продължаване на об-
разованието след 16-годишна възраст на учениците. В училището след месец ап-
рил всяка година се извършват информационни кампании, агитации от колеги от 
средни училища и средни професионални училища. Ние подготвяме нашите въз-
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питаници да изберат профил или професия. За 2015/16 г. от 60 завършили 37 
ученици се записаха и трайно посещават средни учебни заведения. Стараем се да 
получаваме обратна информация за тях. Отделно от това сме се погрижили част 
от тях да посетят инициативата на РУО „Професионален образователен форум”, 
където да могат да изберат най-добрата специалност за себе си. На 27.10.2016 г. в 
училище ще се проведе среща на родителската общност, учители и ученици с 
успели представители на етноса, такива с впечатляваща кариера. Те ще споделят 
опит,  ще разкажат за постиженията си. Залагаме на това, че добрият пример за-
разява. Целта ни е да амбицираме учениците да се развиват.

За тези, които не желаят да се обучават в редовна форма, предлагаме СФО. 
Интересът е налице. Всяка година в СФО се записват около 110 ученици. Моти-
вите им невинаги са получаване на шофьорска книжка. За да се привлекат учени-
ци до и над 16 години, трябва да използваме оригинални, различни методи на 
рекламиране на обучителните форми, а също и да разнообразим самия образова-
телен процес. Тук идва ред на творческото мислене и иновативните подходи на 
учителя. Използвайки интерактивни групови методи и преподавайки електронни 
уроци, включващи нетрадиционни техники за усвояване на учебния материал, 
нашите учители осигуряват трайно присъствие в начален етап – между 80-90%, и 
добро присъствие в прогимназиален етап – 45-55%.

Индивидуалният подход също е гаранция за задържане на интереса на учени-
ците към урока и провокиране на желание у тях редовно да посещават училище. 

Нашите ученици в повечето случаи са на територията на училището. В клас-
ната стая невинаги се случват интересни неща, според тях, затова в училището е 
създадена система за дежурство от учители, ученици, служители, които се грижат 
за присъствието на учениците в час.

С гостуването на студенти, експерти, университетски преподаватели, учите-
ли, родители, съученици от друг клас ние осигуряваме образователен процес в 
мултикултурна среда. Полагаме огромни усилия за съхраняване и развиване на 
културната идентичност, за възпитаване на толерантно отношение към различ-
ността.

В тази ретроспекция на организация на образователния процес и съпътства-
щите го интеграционни и социализиращи политики, които реализираме, се опи-
тах да внеса яснота за това какви са проблемните страни във функционирането на 
етническо училище и какви подходи за преодоляването им реализираме.

Екатерина Делинова. СПОДЕЛЯНЕ НА ДОБРИ МЕНИДЖЪРСКИ ПРАКТИКИ...
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ЛИНГВИСТИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ „ГРАНИЦИТЕ НА 
МОЯ ЕЗИК СА ГРАНИЦИ НА МОЯ СВЯТ!”

Нела Димова Стоянова 
ПГЛПЕХТ, град Ямбол

Педагогическата практиката е реализирана през периода октомври – ноември 
на учебната 2016/2017 учебна година. В основата ѝ са заложени извънкласни за-
нимания, свързани с изучаването на чужди езици, които да подпомагат работата 
на учениците в учебните часове по английски и руски език. Основна цел бе да се 
повиши интересът на учениците към изучаването на чужди езици и създаване на 
навици за общуване на двата езика. Практиката бе осъществена в три етапа – про-
учване, изготвяне на презентации и провеждане на състезание. Иновативният 
подход  и нетрадиционните методи на работа спомогнаха учениците да бъдат мо-
тивирани и активни участници в учебния процес.

Педагогическата практика – лингвистично състезание „Границите на моя 
език, са граници на моя свят!” – е реализирана в Професионална гимназия по 
лека промишленост, екология и химични технологии, град Ямбол. В училището 
се обучават 214 ученици в дневна форма на обучение. От тях 126 ученици са от 
ромски произход, 35 от турски произход и 53 от български произход. Всяка годи-
на приблизително 10% от учениците от малцинствен произход отпадат от учили-
ще, а някои от тях още в девети клас, месеци след записването им в училище. По 
този начин те не завършват своето образование и остават без възможност за соци-
ална и трудова реализация. Останалите, които се задържат в училище, срещат 
сериозни проблеми при овладяването на учебното съдържание и при тях липсват 
трайно формирани учебни навици. Те са в състояние на застрашеност от отпада-
не.  Обучават се редом с български деца, в добре развит градски квартал, по пер-
спективни специалности, в училище със съвременна материална база. В учили-
щето е създаден кабинет по чужди езици, който е оборудван с интерактивен екран 
и персонален таблет за всеки ученик, с неограничен достъп до интернет, като 
това дава възможност да се използват различни електронни ресурси по време на 
учебния процес.

Според проучване на учителския колектив на Гимназията причините за този 
проблем са:

1.  Икономически – бедността и безработицата на родителите поставят учени-
ците от малцинствен  произход в неравностойно положение в сравнение с 
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българските деца – те са принудени да подпомагат домакинството или да 
се грижат за друг член на семейството. Освен това не могат да си осигурят 
пари за транспорт до училището, което се намира в хубав градски квартал, 
а не в ромската махала. Част от учениците са от близките села и изпитват 
финансови затруднения при осигуряване на транспорта до града. 

2.  Етнокултурни – традиция е в ромската и турската общност да се сключват 
ранни бракове, особено за момичетата. Родителите не са убедени, че тех-
ните деца трябва да завършат средно образование – не разбират каква е 
ползата от това. Налице е нежелание от страна на родителите децата им да 
се образоват.

3.  Учениците от малцинствен произход се справят по-трудно с учебното съ-
държание в училище, защото идват предимно от основни училища в ром-
ската махала. Там те нямат възможност да сравняват своите учебни резул-
тати с тези на учениците от български произход.

Безспорно е негативното влияние на множество фактори на външната среда 
върху всички участници в училищната общност. Само констатирането на нару-
шена ценностна система, водеща до лоша дисциплина, неприемливо поведение, 
липса на мотиви и нагласи, не е достатъчна. Училището търси начини да реагира 
адекватно, адаптирайки се към бързо променящите се реалности и потребности 
– промяна на целите, мотивацията, стила на работа и учене на учителите и учени-
ците.

Педагогическата практика бе проведена с ученици от 9. и 10. клас по англий-
ски и руски език, като извънкласна форма на работа. Практиката е реализирана 
през периода 3 октомври – 10 ноември на учебната 2016/2017 година от Митка 
Георгиева – старши учител по руски език, и Нела Димова – старши учител по 
английски език в гимназията.

В педагогическата практика са включени 8 момичета и 4 момчета на възраст 
15–16 години. От тях от  ромски произход са 9 ученици и 3 от български произ-
ход. В групата има ученици, проявяващи интерес към чуждите езици и към ком-
пютърните технологии. В същото време това са ученици с ниска мотивация за 
учене, занижено самочувствие и пасивни участници в учебния процес.

Основни педагогически цели:
1.  Повишаване интереса на учениците към изучаването на чужди езици и 

създаване на навици за общуване на двата езика – английски и руски.
2. Стимулиране на самостоятелното мислене, творческото въображение и 

креативност у учениците.
3.  Формиране на навици за работа в екип и развитие на комуникативните 

умения на учениците.

Нела Димова Стоянова. ЛИНГВИСТИЧНО СЪСТЕЗАНИЯ...
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4.  Формиране на творчески умения и навици, формиране на представа за ези-
ците като духовна ценност, като форма на изразяване на националната кул-
тура.

5.  Усъвършенстване знанията и уменията на учениците по английски и руски 
език.

6.  Повишаване на мотивацията на учениците за участие в учебния процес и в 
училищния живот и превръщането им в активни участници в учебния про-
цес.

В основата на педагогическата практика са заложени извънкласни занима-
ния, свързани с изучаването на чужди езици, които да подпомагат работата на 
учениците в учебните часове по английски и руски език.

Реализацията на идеята премина през няколко етапа:
• Мотивация – мотивиране на учениците да се включат в лингвистично със-

тезание и да участват в извънкласни занимания след задължителните учеб-
ни часове.

• Подбор на групата. Инициативата за провеждане на това състезание е на 
преподавателите по английски и руски език към гимназията. В групата 
бяха включени девет ученици от 9. клас на случаен принцип, чрез теглене 
на жребий. Към групата се присъединиха и трима ученици от 10. клас, 
които притежават задълбочени и обширни познания по английски и руски 
език, с цел да подпомагат и мотивират останалите участници.

• Определяне формата и регламента на състезанието.
• Сформиране на работните групи – разпределяне на участниците в три от-

бора и поставяне на задачи, които да изпълнят преди състезанието. Пър-
вият отбор имаше за задача да проучи историята на ПГЛПЕХТ и да пред-
стави под формата на презентация историята на училището. На втория 
отбор бе поставена задача да изработи презентация на тема „Учениците 
преди и сега“, а на третия – „ Нашият училищен живот“. И трите презента-
ции трябваше да бъдат представени на български, английски и руски език 
като една от задачите в състезанието.

• При предварителната подготовка отборите имаха за задача да измислят 
име на отбора и по забавен начин всеки участник да се представи пред  
журито и публиката на един от двата езика.

• По време на състезанието участниците трябваше да изпълнят четири зада-
чи: да се представят, да покажат изготвените от тях презентации, да подре-
дят определени думи в изречения на двата езика за определено време и да 
попълнят кръстословица на английски и руски език на таблет. Готовата 
кръстословица всеки отбор изпрати като лично съобщение от фейсбук 
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профила на един от участниците от отбора към фейсбук профила на един 
от преподавателите. Получените отговори бяха показани на интерактивен 
екран, за да бъдат видяни от публиката и оценени от журито.

За изпълнението на всяка задача участниците получаваха определен брой 
точки – за бързина и правилно решени задачи. По време на цялото състезание  на 
интерактивен екран в табличен вид се показваше временно класиране по отбори, 
което от своя страна мотивираше допълнително участниците и създаваше състе-
зателен дух. В края на състезанието (за да се осигури време на журито да обобщи 
точките и да анализира резултатите) група ученици от 11. и 12. клас представиха 
кратък рецитал на двата езика – английски и руски. Гости и жури на състезанието 
бяха г-жа Анна Грозданова и г-жа Диана Драгнева, старши експерти по чужди 
езици към РУО – Ямбол, директорът на гимназията г-жа Теодора Сулева, г-жа 
Димитрина Алексиева – зам. директор, преподаватели и ученици.

Постигнати резултати:
• Стимулиран ученически интерес към изучаването на чужди езици и пови-

шена активност в учебните часове по руски и английски език.
• Формирана положителна мотивация и познавателни интереси, положител-

но отношение към ученето и умствения труд.
• Стимулирано самостоятелно мислене, творческо въображение и креатив-

ност.
• Повишена лична самооценка и увереност в собствените възможности.
• Формирани умения за работа в екип и развити социални и комуникативни 

умения.
• Превръщане на училището в желана територия.
С навлизането на новите технологии в обучението традиционните методи на 

преподаване във времето стават все по-непопулярни, което налага търсенето и 
прилагането на нови и модерни практики, които да осигурят възможност на уче-
ниците не само да усвояват обем от знания, но оптимално да ги прилагат в проце-
са на изучаване на чужди езици.

Използването на нетрадиционна форма на изучаване на езика и поставянето 
на учениците като активни участници в нея е предпоставка за засилен интерес 
към чуждия език. Включването на игровия момент и състезателния характер са 
предимство при изучаването на чужди езици, така се стимулират и мотивират 
учениците за по-активно участие в часовете и това поражда у тях желание за изу-
чаване на езици. Използването на новите технологии (сензорен екран и таблети) 
и интернет в изучаването на езиците е предимство. Успяхме да покажем на уче-
ници и преподаватели, че фейсбук може да се използва не само за забавление, но 
и с обучителна цел в часовете по чужди езици.

Нела Димова Стоянова. ЛИНГВИСТИЧНО СЪСТЕЗАНИЯ...
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Широкият обхват и разнообразието на упражненията, включени в лингвис-
тичното състезание, дават възможност тази практика да бъде прилагана и в други 
училища, в които се изучават чужди езици.

Усвоените знания и умения по време на подготовката и провеждането на 
лингвистичното състезание имат устойчив и траен характер, тъй като могат да се 
използват и прилагат и по време на учебните часове през цялата учебна година. 
Учениците работят в часовете с желание и проявяват по-голям интерес към изу-
чаването на чужд език. Наличието на интерактивен екран и таблети в кабинета по 
чужди езици към гимназията улеснява прилагането на различни добри практики 
и иновативни методи на преподаване и обучение по време на учебните часове.
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ВРЪЗКАТА УЧИТЕЛ – РОДИТЕЛ – ДЕТЕ И 
МЕЖДУПРЕДМЕТНИТЕ ВРЪЗКИ –  

ПЪТ КЪМ УСПЕХА

Проектно-базираното обучение като средство за повишаване 
мотивацията на децата към учебния процес и намаляване 
отпадането им от училище. Практика за приобщаване на 

местната общност към живота в училище

„ПРОФЕСИИ НА ХОРАТА ОТ МОЕТО РОДНО МЯСТО“
Мария Дмитриевна Хаджистойчева 

Начален учител  
Основно училище „Свети Паисий Хилендарски”, 

с. Сотиря, общ. Сливен, обл. Сливен

Интеркултурността постулира необходимост от позитивни контакти между 
групите и индивидите в обществото, тя е едно разбиране, един метод, една пер-
спектива на действие. Тя предполага обмeн. В началното училище основното е да 
се помогне на детето да осъзнае разнообразието и да натрупа опит в групови 
дейности, изискващи планиране и сътрудничество, осъзнаване на общността и 
преживяване на общи успехи  и неуспехи. Стремежът е децата да се убедят в цен-
ността на груповия опит. В основата е усвояването на езика. Ключовите думи за 
разбиране на интеркултурното образование са уважение, толерантност, приятел-
ство, разбиране, спазване на човешките права и свободи на различни по своята 
идентичност хора.
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Интеркултурното образование е свързано с необходимост от поддръжка за: 
усвояване на социални умения; умение за изслушване; умение за комуникиране; 
умение за работа в група; придобиване на умения за емпатия. 

Основавайки се на гореизложените мисли и идеи на проф. д-р Иван Петков 
Иванов относно същността на интеркултурното образование, споделени в курс 
лекции „Интеркултурно образование”, ви представям практика, реализирана на 
базата на проектно-базираното обучение, което е в основата на интердисципли-
нарното ситуационно обучение. Идеята на проекта напълно препокрива идеите 
на интеркултурното образование и е основана на принципите му. Една конкретна 
дейност, имаща за цел повишаване мотивацията на децата към учебния процес и 
привличане на широка общност от различни  етноси в селото към училищния 
живот. Като следствие от това е и тенденцията за намаляване на отпадането на  
ромски деца от училище. 

Автори на проекта са учениците от IIа клас, всички от ромски произход.
Подбрах тема, която позволява интегриране на знания от различни предмет-

ни области. Разработих тематични уроци по предмети, които на пръв поглед ня-
мат отношение към темата на проекта, а именно „Професии на хората от моето 
родно място”.

Интегрирани са знания по следните учебни предмети:
Околен свят;
Български език и литература;
Изобразително изкуство;
Домашен бит и техника;
Физическо възпитание и спорт.
Дейностите са разпределени в три етапа:
I. Организационен етап – въвеждане в темата и запознаване с организация-

та на работата.
II. Оперативен етап – извършва се основната дейност. Учениците работят по 

отделните задачи.
III. Продуктивен етап – създаване на крайния продукт. Той представлява 

книжка, в която са събрани резултатите от проучванията и дейността на  
децата.

I.

Организационният етап се реализира като урок по околен свят на тема „Хо-
рата имат различни професии”. По време на часа насочвам беседата към глобал-
ната тема на проекта, като в края поставям предизвикателство пред учениците: да 
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проучат какви професии упражняват хората около тях – родители, роднини, съсе-
ди, близки. Съставяме план за работа и обсъждаме същността на проучването.

Сформираните още от I клас екипи работят добре и затова се запазват в съ-
щия състав със същите лидери. Класът е разделен и работи в четири екипа: „МЕ-
ЧЕТАТА”, „ЛЪВОВЕТЕ И ЗАЙЦИТЕ”, „ПАПАГАЛИТЕ”, „БОНБОНИТЕ”. Раз-
пределям задачите между екипите на случаен принцип. Подготвила съм 
пред варително четири плика с поставени задачи. Всеки от лидерите изтегля плик, 
запознава екипа си със задачата. 

Определям срок за проучванe, изследванe и събиране на информация. Екипи-
те извършват проучванията си в извънучилищно време. Децата посещават домо-
вете на близки, познати, роднини, разпитват ги за работата им. По възможност 
гостуват на работното им място. Към изследванията, в процеса на работа, се 
включват  родители, администрацията на кметството, както и самият кмет на се-
лото. Така неусетно към проекта ни се приобщават хората от селото, стават част 
от училищния живот и образователния процес, което е и същността на интеркул-
турното образование. Децата изследват и описват професии на хората, които по-
знават. Избират да разкажат за тези професии, коитo им се струват интересни. По 
възможност набавят снимков материал. В периода на проучването контролирам 
дейността на децата, насочвам, помагам, участвам. А екипите взаимно си разме-
нят информация. 

• На „МЕЧЕТАТА” се падна задача „ПРОФЕСИИ НА ХОРА, КОИТО ОТ-
ГЛЕЖДАТ РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНИ”. След проучването избраха да ни разка-
жат за професиите на овцевъд, пчелар, растениевъд.

Кметът на селото, който е и овцевъд, ни покани в своята ферма. На място ни 
разказа и показа същността на работата. Посетихме стопанството на пчеларя, раз-
брахме как пчелите събират мед и колко е полезен той. Заедно с растениевъда 
засадихме  „наше” дърво.

• „ЛЪВОВЕТЕ И ЗАЙЦИТЕ” изтеглиха  задача „ПРОФЕСИИ НА ХОРА, 
КОИТО СЪЗДАВАТ СТОКИ”. Те избраха да ни запознаят с професиите ком-
плектовач на кабелни инсталации, готвач, шивач.

От комплектовача на кабелни инсталации разбрахме колко е важна работата 
в екип и взаимопомощта на работното място. Нашият любим готвач от детската 
градина ни припомни познатия вкус на храната, накара ни да разберем колко е 
отговорна работата му. Бяхме учудени от това, какво може да се направи от парче 
стар плат или кожа. Видяхме как се изработват така познатите ни герданета, кои-
то неведнъж сме виждали по кукерите. И всичко това ни показа шивачът!

Мария Дмитриевна Хаджистойчева. ПРОЕКТНО-БАЗИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ...
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• „ПАПАГАЛИТЕ” изтеглиха „ПРОФЕСИИ НА ХОРА, КОИТО РАБОТЯТ В 
УСЛУГА НА ДРУГИТЕ” и се спряха на професиите  магазинер, библиотекар и 
фелдшер.                                                                                 

За своя труд ни разказа магазинер, който упражнява професията си от 40 го-
дини и тя все още му носи радост. Библиотекарят ни запозна със своята професия 
и с книгите, които сега, с овладяването на четенето, активно навлизат в живота 
ни. Гостувахме на работното място на фелдшера, където дори успяхме да се по-
ставим на мястото му. 

• За „БОНБОНИТЕ” остана задачата за „РЕДКИ И ОТМИРАЩИ ПРОФЕ-
СИИ”. Затрудниха се и след по-дълго проучване откриха хора с професиите кош-
ничар, пощальон, ковач.

Поканихме кошничаря да ни гостува и да ни покаже как се изработват кош-
ниците. Отидохме до пощата, за да научим повече за работата на пощальона.  
Дори успяхме да обслужим клиент.

Професията на ковача предизвика истински фурор. Докоснахме се до произ-
веденията на труда му – чановете. Кукурските  празници в селото не минават без 
тях. Открихме, че и той е фен на футболния отбор „Левски” – София. 

Сприятелихме се!   
Заедно с цялата ни дейност извън училище протича и учебният процес.

II.

По Български език и литература по темата „Как оценяваме труда на хората 
около нас и каква професия бихме избрали за себе си” в кратко съчинение децата 
описват себе си на мястото, на което биха искали да работят, и какви качества 
трябва да притежават, за да постигнат мечтата си.

След като са описали професията, идва време да изразят представата си вър-
ху бял лист чрез рисунка в часовете по Изобразително изкуство. В края на часа 
създаваме съкровищница с настоящи и бъдещи професии на хората от с. Сотиря,  
записани от децата върху цветни листчета. Съкровищницата използваме за орга-
низиране на игра в часа по Физическо възпитание и спорт. Целта на играта е 
разпознаване на изтеглената от съкровищницата професия, представена чрез ми-
мики, жестове и движения.

Часът протече емоционално, с много смях и забавление!
В допълнителния час на класа екипите с помощта на бивши мои ученици,  

вече седмокласници, работят в компютърната зала върху създаването на титулна 
страница. Заедно търсят любопитна информация за професиите по света, с оглед 
на темата от проекта. Подреждат събрания снимков материал и го принтират.
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Съпътстващата задача в този час  включва допълване на текст, който съм под-
готвила предварително. В него ученикът трябва да се представи, да аргументира  
избора си на професия и да залепи написаното на гърба на рисунката си.

В часа по Български език и литература екипите подбират и редактират събра-
ната по време на проучванията информация и я записват върху принтираните 
по-рано работни листи.

III.

От целия материал в часа по Домашен бит и техника екипите оформят 
книжките си – крайният продукт на проекта.

Заключителният етап се реализира в час по Околен свят като открит урок в 
киносалона на училището. Гостуват ученици, родители, учители, както и участ-
ниците в проекта. Децата представят изработените книжки, демонстрират какво 
са научили за професиите на хората от с. Сотиря, чувстват се горди от добре свър-
шената работа.

Проектът беше успешен. Той събра в едно хора, различни по възраст, пол, 
етнос, образование, култура… Накара тези хора да ни приемат в домовете си, да 
поискат да ни опознаят и да се приобщят към училищния ни живот. Затова плани-
рам втора част, в която ще продължим темата. Ще издирим хора с мечтаните от 
нас професии. Ще ги каним на гости и ще им гостуваме.

За мен остава да поддържам пламъчето, което успях да запаля у децата и да 
се надявам, че то няма да угасне с времето…

Използвана литература:

1. Иванов, И. Интеркултурно образование, курс лекции.
2. Interculturno-Obr-proekt-Da-uchim-zaedno.pdf

P.S. Не мога да се сдържа и да не изразя лична позиция. Лично аз и приятелите ми 
израснахме като деца билингви в една сравнително затворена общност на малцинстве-
на група. Тръгнах на училище, а почти не познавах езика, на който ми говореха. Още 
помня чувството на безпомощност, когато исках да кажа нещо на учителя, а езикът ми 
е „вързан”.  Най-трудно беше в начален етап. Заедно с учебния материал се налагаше да 
овладявам и езика. Чувах един език, мислех на друг, а когато пишех, отново го трансфор-
мирах. Обичах езика, на който си говорим вкъщи, и във всеки възможен момент в и извън 
училище говорех на „моя” език. Затова отлично разбирам децата си и не се плаша от 
факта, че се затрудняват с езика. Опитваме се заедно да преодоляваме трудностите, а 
нашият проект е един от многото ни опити…

Мария Дмитриевна Хаджистойчева. ПРОЕКТНО-БАЗИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ...
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УЧАСТИЕТО НА УЧЕНИЦИ ОТ РОМСКИЯ ЕТНОС В 
ПРОЕКТА „ТВОЯТ ЧАС” – ОЩЕ ЕДНА КРАЧКА КЪМ 

УСПЕШНОТО ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕРКУЛТУРНОТО 
И ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Ива Топчиева 
Учител по английски език в СУ „Свети Паисий Хилендарски”, гр. Върбица

„Аз не искам къщата ми да бъде обградена със стени от 
всички страни и прозорците ѝ да бъдат зазидани. Искам 
културите от всички земи да влизат свободно през тях.”

Махатма Ганди

Работя като учител по английски език в СУ „Свети Паисий Хилендарски“, 
град Върбица, област Шумен от 01.09.2015 година. Училището обучава 570 уче-
ници, като 75% от тях са роми. До постъпването ми тук бях работила единствено 
в училища, в които опасността от ранно отпадане и маргинализация на учениците 
не стоеше на дневен ред.

Скоро си дадох сметка, че за да бъда успешен и ефективен учител в една мул-
тикултурна среда, трябва първо да опозная и осъзная собствената си културна 
идентичност. Формулирах си въпроси, чиито отговори търсех, а именно:

• какво е определението ми за културно многообразие;
• към какви културни, езикови и религиозни групи осъзнато принадлежа и 

как начинът ми на преподаване отразява това;
• какво зная за културната, езикова, религиозна и образователна среда на 

моите ученици и колеги;
• как мога да науча повече за културното многообразие на учениците и дру-

гите членове на колектива;
• как възприемам учениците от различни от моята културни групи и какви са 

източниците на това възприемане (приятели/роднини, медии, стереотипи, 
предишен опит);

• как се отнасям към моите ученици (емоционално, когнитивно и поведен-
чески) на основата на тези възприятия;
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• как мога да адаптирам моите методи на преподаване, за да бъдат те по-под-
ходящи и да отговарят на потребностите на учениците с различна култура;

• какви други знания и умения биха ми помогнали да преподавам по-добре 
през призмата на културно-инклузивната перспектива.

Като отговор на почти всички мои въпроси от ноември 2016 година стартира 
проектът „Твоят час”.

След като вече се бях запознала с изключителните артистични заложби на 
децата от ромския (а и не само) етнос, сформирах групата по интереси „Целият 
свят е сцена... и говори английски”.

Целта ми беше не само допълнително овладяване на английския език, но и 
включването в една група в извънкласна среда на ученици от различни етноси – 
българи, роми, с турско етническо самосъзнание и българо-мохамедани, като по 
този начин да им дам възможност да опознаят култури, различни от тяхната, да се 
научат да ги приемат и уважават.

Специално за ромските деца, като принадлежащи към група, застрашена от 
алиенация и ранно отпадане от училище, си поставих допълнителни цели:

• социализиране и интегриране на учениците от ромски произход чрез 
включването им в групата по интереси;

• умело използване на дарбите и таланта на децата от ромски произход с цел 
задържането им в училище;

• създаване на нагласа за смислен труд сред ромските деца и премахване на 
социалният паразитизъм;

• изграждане на позитивен образ на ромското малцинство;
• повишаване авторитета на СУ „Свети Паисий Хилендарски” сред ромско-

то население и подобряване на връзките училище – учител – родител.
Групата стартира на 02.11.2016 г. и ще приключи работа на 16.06.2017 г. Тя се 

състои от 25 деца от пети и шести клас – 17 момичета и 8 момчета. От тях 4 са 
българчета, 8 роми, 5 са с турско етническо самосъзнание, а останалите 8 са бъл-
гаро-мохамедани.

Най-радващото за мен е, че заниманията се посещават много често и от уче-
ници, които не са включени в групата по интереси поради ограничения според 
изискванията на проекта брой места, но които проявяват голям интерес и жела-
ние. Всички те принадлежат към ромския етнос.

Тук искам да опиша методите и добрите, според мен, практики, които използ-
вам при провеждане на заниманията в групата „Целият свят е сцена... и говори 
английски” и да покажа как, използвайки английският език като обединяващо 
звено и природните си дарби и умения, децата от различните културни, етниче-

Ива Топчиева. УЧАСТИЕТО НА УЧЕНИЦИ ОТ РОМСКИЯ ЕТНОС В ПРОЕКТА “ТВОЯТ ЧАС”...
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ски и религиозни групи успяха да преодолеят взаимното си недоверие и дори 
враждебност помежду си.

При подбора на учениците взех предвид не само знанията им по английски 
език и тяхната артистичност, но и принадлежността им към различни етноси, за-
щото сметнах, че това само би обогатило нашите занимания, би помогнало най-
ве че на децата от ромската общност да се почувстват част от един колектив, изли-
защ от рамките на техния клас и среда на живот, да повишат чрез себеизяви 
самочувствието и самоуважението си, да представят пред другите своята култура, 
но и да се докоснат до друга такава, различна от тяхната.

Първата специфична цел бе да създам чувство за принадлежност в учени-
ците, да ги опозная и да им помогна да се опознаят.

Дейности:
• Игра с имена и подхвърляне на топка
Не всички ученици в групата се познаваха, тъй като са от различни класове. 

След като се представиха с няколко изречения на английски език ги подредих в 
два кръга и дадох по една топка на всеки кръг. Учениците подхвърляха топката на 
някой срещу тях и докато тя беше във въздуха, казваха името му/ѝ. С течение на 
играта сменях участниците в различните кръгове и добавях още топки. По този 
начин децата се опознават, а и се научават да произнасят правилно имената на 
тези, които не принадлежат към тяхната етническа и/или културна и езикова гру-
па, показвайки уважение към различната общност.

• Споделяне на спомени
За да опознаеш един човек трябва да бъдеш не само част от неговото настоя-

ще, но и да споделяш спомените му. Помолих учениците да донесат предмет или 
предмети, които разкриват нещо важно за тях, и да обяснят на английски (с моя 
помощ) как този предмет е свързан с тях. Аз започнах първа, донасяйки умалени 
копия на Биг Бен в Лондон и музеят Прадо в Мадрид, и им разказах за любовта си 
към пътуванията и срещите си с различни култури.

Реакциите на учениците, предметите, които донесоха, и спомените, които 
разказаха, бяха трогателни и незабравими. Някои от тях донесоха музикални ин-
струменти, принадлежащи на бащите или дядовците им, други – първите си кук-
ли или подаръци, изпратени им от родителите им в чужбина.

След това занятие учениците осъзнаха и нещо друго – колкото и да са различ-
ни, те са свързани от общочовешки ценностти, най-важната от които е любовта 
към близките.

Много важни при новосъздадени групи са дейностите за изграждане на дове-
рие.
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Те станаха любими на участниците и ги използваме често в заниманията на 
групата. Една от тези дейности е:

• Да пътешестваме заедно
Това е отлична занимателна игра, използвана често в часовете по драма в 

англоезичните държави. Използва се за преодоляване на недоверието между от-
делните членове на групата и превръщането ѝ в екип. Поканвам учениците да се 
движат из цялата стая и в един момент им казвам да спрат на място и да запомнят 
къде точно се намират в стаята. Искам от тях, когато им кажа, да тръгнат отново 
и да извършат четири дейности, например:

– да докоснат две различни стени;
– да докоснат нещо зелено, после нещо синьо, което обаче не е дреха на друг 

участник или тяхна собствена;
– да се здрависат с трима души;
– да се върнат там, откъдето са тръгнали.
Задачите, които се поставят, могат да бъдат най-различни. Засичам времето с 

хронометър, който спирам едва когато и последният участник се е върнал на своя-
та изходна позиция. След като им съобщя резултата, ги питам дали могат да бъдат 
по-бързи и по-ефективни като група. Продължаваме пътешествието отново и от-
ново, като ги насърчавам да споделят идеи как то да бъде по-бързо и по-бързо. 
Така учениците свикват да разчитат и да се доверяват на другите участници в 
групата.

Втората специфична цел бе използването на стратегии, съобразени с раз-
личните култури на учениците. Това се постига чрез:

– използване на разнородни групи за различните дейности и честа смяна на 
групирането. Още в самото начало обсъдихме очакванията, че през пе-
риода от ноември 2016 до юни 2017 г. всеки ще има възможност да работи 
с всеки от групата. Тъй като подготвяме пиеси, стратегията изисква диалог 
лице в лице, което също способства за създаване на дружески отношения 
между отделните членове на групата;

– приемане на факта, че понякога участниците могат да се изразяват невер-
бално. Добре е да се избягва интерпретирането на мълчанието като апатия 
или липса на интерес. Много хора се нуждаят от повече време да обмислят 
това, което ше кажат. Аз самата използвам невербални методи като жесто-
ве и мимики, за да покажа, че разбирам и одобрявам тази форма на кому-
никация. Оставям повече време на участници, които не са достатъчно уве-
рени оратори, да оформят и артикулират мислите си. Това се отнася често 
до децата билингви, които търсят правилните думи на български, за да се 
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изразят по-точно. Подтикването към бързане може да се изтълкува непра-
вилно като проявена нетолерантност от страна на учителя.

Трета специфична цел: Превръщане на групата в желано и гостоприемно 
място за всеки участник.

– запознаването отблизо с всички ученици, проявата на съпричастност към 
техните проблеми, успехи и несполуки ги кара да се чувстват важни и зна-
чими. Отбелязването на рождените им дни, на празниците на всяка етни-
чес ка, културна и религиозна общност спомага за създаването на топла и 
дружеска атмосфера.

Четвърта специфична цел: Родителят – неделима част от успеха на детето си.
Интеграцията на учениците от ромския етнос е неефективна и непълноценна, 

ако се осъществява в изолация от ромската общност. Родителите на някои от уче-
ниците роми работят в чужбина и те се отглеждат от своите баби и дядовци. Ра-
ботата с родителите винаги е била приоритет на СУ „Свети Паисий Хилендар-
ски” и в тази област е постигнато много:

– участието на родителите в трите, предвидени по програма часове, проведе-
ни под тяхно ръководство, бе посрещнато с голям интерес от децата. 
Участваха не само майки и татковци, но и баби и дядовци, които запознаха 
учениците с различните традиции, обичаи, занаяти и гозби. Устроените 
угощения с ястия, приготвени от сръчните ръце на майки и баби бяха ис-
тинско пиршество;

– родителите бяха не само най-възторжените зрители по време на предста-
влението, но и помогнаха много за изработване на декорите, грима и при-
ческите на участниците.

Пета специфична цел: Ръководителят на групата да се превърне в модел на 
подражание.

Един от най-ефективните начини да се създаде инклузивен климат на уваже-
ние в групата е ръководителят да бъде позитивен модел на подражание. Ученици-
те възприемат приемливо поведение наблюдавайки възрастните около тях. Добър 
начин да преценим собственото си поведение е като се запитаме какво учениците 
научават от нашите реакции на тяхното поведение.

Дейности по практиката:
– избор на пиеса – след обсъждане и подлагане на гласуване избрахме да по-

ставим на сцена „Дванадесетте танцуващи принцеси” на английски език;
– кастинг за избор на актьори за различните роли;
– закупуване на театрални костюми;
– музикално-хореографска обработка;
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– посещение в град Шумен на театралната постановка „Пипи Дългото чо-
рапче” и филма „Красавицата и Звяра”;

– отбелязване на празниците на различните етнически, културни и религиоз-
ни групи;

– публична изява на групата на 26.04.2017 г. на сцената на НЧ „Пробуда“, 
град Върбица на пиесата „Дванадесетте танцуващи принцеси” на англий-
ски език; 

– предстоящо заключително представление на 16.06.2017 г. на компилация 
от четири пиеси: „Пепеляшка”, „Снежанка”, „Спящата красавица” и „Ра-
пунцел”.

Постановката на „Дванадесетте танцуващи принцеси” на английски език, в 
която взеха участие не само учениците, участващи в групата по интереси, но и 
още осем момичета и момчета от ромски произход (по тяхно изрично настояване) 
се превърна в събитие за целия град. То бе отразено в сайта на училището, вест-
ник „Диалог“, както и в различни фейсбук групи. Великолепните костюми, кла-
сическият менует на Бах, изтанцуван брилянтно от учениците, отлично изиграна-
та на английски език пиеса, бяха оценени по достойнство от ръководството на 
училището, много родители, близки и граждани. 

Резултати от практиката:
1. Създаде се етническа толерантност, търпимост и солидарност не само сред 

участниците в групата, но и сред техните семейства, съученици, близки и 
приятели.

2. Децата от ромския етнос повишиха социалните си умения за междукул-
турно общуване и повишиха комуникативните си умения на български и 
английски език.

3. До голяма степен се промениха обществените нагласи, стереотипи и стра-
хове сред част от населението.

4. Значително се подобри връзката училище – ученици – учител – родители.
5. Участието на децата от ромския етнос в групата по интереси „Целият свят 

е сцена... и говори английски” подобри отношението им към учебния про-
цес като цяло, засили интереса им към английския език. Всички те добро-
волно се включват в учебния процес, активно изпълняват всички действия, 
взаимодействия и задачи по време на учебните часове, като по този начин 
влияят положително на останалите ученици от ромски произход.

Налага се изводът, че съвременните методи и подходи, прилагани в извън-
класните форми, целящи приобщаването на ромските деца към образователния 
процес, формират подкрепяща учебна среда. Всички ученици, независимо от раз-

Ива Топчиева. УЧАСТИЕТО НА УЧЕНИЦИ ОТ РОМСКИЯ ЕТНОС В ПРОЕКТА “ТВОЯТ ЧАС”...
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личията си, придобиват увереност в собствените си умения и работят заедно. 
Създават се условия, в които се осъществява ефективно обучение и възпитание, 
учениците свободно, в благоприятна творческа атмосфера не само овладяват 
чужд език, но и премахват бариерите помежду си.

Описаната практика е подходяща за прилагане в училища и детски градини, 
особено там където преобладават ученици от ромския етнос. Добрите практики, 
методи и стратегии могат да се използват както в извънкласни форми, така и по 
време на учебен час или в полуинтернатните групи.

Участието на ученици от ромския етнос в проекта „Твоят час“ – още една 
крачка към успешното прилагане на интеркултурното и инклузивно образование, 
ще продължи още една година, предвид времетраенето на проекта. Но занимания-
та на децата в училищен театър могат да бъдат продължени и занапред, в зависи-
мост от желанията и интересите на учениците.
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ТЕХНОЛОГИИТЕ  ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА  
КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Димитринка Георгиева 
Директор на СУ „Любен Каравелов“, гр. Варна

Новата учебна 2016/2017 година започна с въвеждането на новия ЗПУО и 
надеждата за подбряване ефективността на работа в училище. Новите стандарти 
ни заляха с нова терминолоия, нови подходи и методи, нова инфомация, която 
трябваше да преосмислим и приложим в педагогическата си практика. За съжале-
ние всичко ново, чакано с надежда, ни донесе купища бумащина, ненужни и не-
приложими процедури, които само натовариха учителите и не помогнаха ефек-
тивно на учениците. Все още не е минала и една година и вече се работи за 
изменение на новоприетите стандарти. В тази ситуация на напрежение и нововъ-
ведения ние станахме средно училище, което не промени нищо, освен надписа на 
фасадата на сградата и няколко печата в училището. Стартира и проект „Твоят 
час” към ОП НОИР с амбицията да осмисли свободното време на учениците и да 
подпомогне тези с обучителни затруднения. Проблеми с електронната платфор-
ма, изоставане в сроковете и отново много хартия, справки, анкети, отчети и 
справки. За пореден път част от учителите не се справиха с новите предизвика-
телства. 

Какво се случва „на терен“? Реалността в нашето училище е: нискомотивира-
ни ученици и родители, учители, които все още не са готови да прилагат инова-
тивни подходи в своята работа поради начина, по който са обучени да преподават. 
В тази ситуация ръководството на училището взе решение да приложи нови прак-
тики за работа и организация на учебния процес. Кандидатствахме и бяхме одо-
брени за Иновативно училище, което означава прилагане на иновативни подходи 
в пряката ни работа с децата. Именно към един от тези подходи ще насоча вашето 
внимание.

В нашето училище изучаването на информационните технологии е приори-
тет, носител на новото и бързоразвиващо се начало, което бе причина да инвести-
раме средства за работа с Облачните технологии, електронната платформа на 
Microsoft Office 365. Децата ни са свикнали с използване на технологиите и е 
време да променим начина на преподаване и да ги използваме в класната стая. 
Вместо да се хвалим с новите си шкафове, в които заключваме мобилните им 
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телефони, време е диалогът в класната стая да стане „преоткрит” и вместо урокът 
да бъде зазубрян и възпроизвеждан, за да получи ученикът шестица, да бъде де-
батиран, коментиран, да се ползват външни източници и нови, модерни теории. 
Имаме нужда от промяна на средата, в която децата учат. Не може съвременният 
работодател да търси „умения за работа в екип”, а децата ни дванадесет години да 
гледат гърба на другарчето си в клас и да очакваме те да са развили подобни уме-
ния. Училището трябва да възпитава „мислещи” хора. Забраната на употребата 
на телефона в училище, за да слушат и да внимават в час учениците, не е правил-
ният път. Трябва да направим образователния процес по-интересен и да помислим 
как употребата на технологиите да бъде възпитавана, за да бъдат нашите деца 
конкурентноспособни в свят, зависим от тях.  Малко хора си дават сметка колко 
бързо светът се променя. А образователната система е много консервативна и все 
по-трудно се приспособява към изискванията на новото време. Ние възпитаваме 
и обучаваме деца, които не познават света преди технологиите, а все още не си 
даваме сметка, че технологиите вече са променили начина, по който те учат, за-
бав ляват се и живеят. Образователната ни методология е морално остаряла, защо-
то все още обслужва потребностите на едно друго общество, а ние отдавна живе-
ем в информационната ера.

Учениците трябва да бъдат научени да мислят критично, да имат и защитават 
собствени тези и проекти, вместо да бъдат учени да възпроизвеждат информация, 
която не подлагат на съмнение. Разсъждавайки в тази посока, училището сключи 
договор за мобилен интернет, закупи двадесет и шест броя таблети и проведе две 
обучения с педагогическия персонал за работа с платформата Microsoft Office 
365, която предлага голям набор от инструменти за работа в учебна среда. Ние 
започнахме работа с: Forms, Swey,  OneDrive, Outlook. Накратко, Outlook предос-
тавя достъп до имейл от всяко място с достъп до интернет, Swey предлага въз-
можност за създаване и споделяне на интерактивни, професионално изглеждащи 
презентации, OneDrive позволява съхраняване, синхронизиране и споделяне на 
лични файлове,  Forms  дава възможност за създаване на тестове и анкети, бързо 
и лесно отчитане на резултатите, анализ и оценяване в реално време на тестовете, 
изпращане до всеки. 

Началото бе поставено в часовете по Информационни технологии, като уче-
ниците се запознаха с концепцията на работа и по-специално, с отделни компо-
ненти на електронната платформа. След внимателен анализ бяха включени уче-
ници от няколко класа, с които започнахме работа в Облачното пространство в 
часовете от различни образователни области – български език, чужд език, при-
родни науки и информационни технологии. В тези часове ученици от IV, V и IX  
клас започнаха работа с таблетите върху тестове по съответните дисциплини. Ор-
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ганизацията на класната стая, като техническо обслужване, бе поверена на коле-
га, ръководител на клуб „Визуални изкуства“, който отговаря за техническото 
обезпечаване на работата в час – подготовка на таблетите, проследяване на рабо-
тата с тях, помощ при влизане в режим на работа. Със задоволство установихме, 
че учениците се отнесоха отговорно и с интерес към новия начин на провеждане 
на часа.Тези от тях, които имаха неограничен достъп до интернет, с изненада 
разбраха, че им е позволено да работят със своите телефони в час. И така забра-
ната за ползване на мобилни устройства в училище бе нарушена, но в името на 
ползотворната работа. Или както казва Стив Джобс, „Креативността е просто да 
свържеш точките“. Телефоните и интернет пространството са ежедневие за на-
шите деца и трябваше да насочим тяхното внимание към ефективна учебна дей-
ност, именно използвайки възможностите на интернет технологиите. Защо да 
забраняваме нещо, когато можем да го пренасочим в правилната посока? Учени-
ците бяха изненадани, но и доволни от факта, че могат с любимия телефон да 
получат не наказание, а положителна оценка за работа в час.

С помощта на Microsoft Forms бяха направени тестове в часовете по химия и 
опазване на околната среда, биология и здравно образование, български език и 
литература, руски език. За първи път контролните бяха посрещнати с интерес и 
всички ученици работеха съсредоточено, без да се опитват да преписват или да си 
подсказват. Учителят в реално време проследява работата на учениците, а про-
верката отнема кратко време, като едновременно дава пълна картина за анализ на 
постиженията на учениците, които в максимално кратък срок получават обратна 
връзка за постигнатия резултат. Визуализира се резултатът на всеки ученик и на 
класа като цяло, а оценките са обективни, тъй като критериите са зададени пред-
варително и са известни на учениците. Вариантите  за работа в Облачната среда 
са много и зависят единствено от целите, които си поставя учителя и възможност-
ите на учениците. Ролята на преподавателя в Облака търпи промяна спрямо тра-
диционните методи на обучение, като в Облачната класна стая той не е център на 
образователния процес, а приема ролята на модератор и мотиватор, който води и 
насочва учениците към реализация на целите, които трябва да постигнат в своето 
обучение. Учителят трябва да излезе извън „своята комфортна зона“, да се адап-
тира към дигиталните условия на преподаване и да обърне внимание на това как 
децата учат, като оцени обективно техните знания. Обучението се превръща в 
много повече от обикновен урок с достъп до интернет връзка и компютър, като 
дава възможност за включване на видеоматериали с цел по-доброто усвояване на 
учебния материал. Тестовете дават възможност да бъдат с отворени и затворени 
отговори, може да се вгради видео, което да илюстрира въпроса или картина, 
може да има няколко верни отговора, или въпросът да се маркира като задължи-

Димитринка Георгиева. ТЕХНОЛОГИИТЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
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телен и тази опция няма да разреши на ученика да приключи своята работа, ако 
не отговори на задължителните въпроси. Лесно и бързо може да се сменят места-
та на въпросите и един вариант на тест да изглежда за учениците като индивидуа-
лен. Когато резултатите бъдат подадени чрез вградения анализ за оценка на отго-
ворите, данните от формуляра, като например резултатите от теста, могат лесно 
да се експортират в Excel за допълнителен анализ или оценяване. Бързият резул-
тат дава възможност за контрол от страна на родителите в удобно за тях време. 
Учениците имат възможност за работа не само с персонални компютри, а с по-
ши рок спектър от устройства, като смартфони и таблети. Разпространението на 
Облачните услуги позволява обединяване на възможностите на различни видове 
устройства, разкриват широки възможности и всеки може да получи достъп до 
практически неограничен обем ресурси, които да използва.

Днес необходимостта от печатни учебници и учебни помагала става все 
по-малка, тъй като създаването на учебни пособия, специализирани за Облачна 
среда, е едновременно иновативно, икономично и екологично.  Една от методичес-
ките възможности за онлайн образование е приложението на индивидуална рабо-
та и работа в екип. Облакът е платформа за масови комуникации и виртуално 
сътрудничество. Интегриране на Облачните технологии в обучението е достатъч-
но увлекателно и ангажиращо, но освен забавен, лесен за работа и образователен, 
Облакът позволява разнообразни модели на обучение да се прилагат в класната 
стая. Това, което предстои да направим, е разработване на интерактивни уроци за 
обучение на учениците и провокирането им сами да  създават материали, с които 
да обогатяват своите познания по учебното съдържание. Обща черта на новото 
поколение ученици е отношението им към технологиите и бързата адаптация към 
новостите около тях. В тази реалност ние, учителите, трябва да преосмислим и 
пренаредим приоритетите при избора на нови методи на подготовка и преподава-
не в клас. Трябва да се поставят на първо място интелектуалните потребности на 
учениците, за да изградим личности конкурентноспособни на пазара на труда.
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„АДРЕСЪТ НА УСПЕХА” 
БЛАГОТВОРИТЕЛНА ВЕЧЕР НА УЧИЛИЩЕТО

Красимира Благоева 
Директор 

Станка Тонева 
Старши учител в начален етап  

Основно училище „Васил Левски”, с. Караджово, общ. Садово

През 2007 година колективът на ОУ „Васил Левски” за пръв път реши да се 
обърне направо към родителите и обществеността и инициира създаването на 
Училищно настоятелство, което да застане до екипа на училището с целия си  
авторитет и загриженост. Идеята за официализиране на тази важна стъпка за съз-
даване на училищна общност се реализира чрез провеждането на Благотворител-
на вечер. Така се заредиха втора, трета, четвърта, пета, шеста, седма..., девета, а 
сега предстои и десетата ни Юбилейна благотворителна вечер!

Междувременно, в изпълнение на основната мисия на училището – да обра-
зова и възпитава, но и да променя нагласи, екипът в училище наблегна на извън-
класните дейности, като ключов момент за създаване на интерес и откриване на 
заложби.

Образованието е намерило своя дом в Основно училище „Васил Левски”, 
село Караджово преди повече от сто и четиридесет години, а от няколко десети-
летия и учениците от двете съседни села – Кочево и Моминско – също се обучават 
тук. През 2005 година старата сграда на училището бе изцяло подновена и в на-
стоящия си вид едноетажното училище, с обособени осем класни стаи, създава 
усещането за уют, практичност и съвременност.

Броят на учениците от първи до осми клас намалява вследствие на демограф-
ския срив. В момента в училище се обучават 154 ученици в дневна форма на 
обучение и 26 ученици над 16-годишна възраст в самостоятелна форма на обуче-
ние. Въпреки това необходимостта от помещения за различните дейности ни из-
правя пред предизвикателството да превръщаме всеки кът в мултифункционален.

Друга особеност, която определя натюрела на училището ни, е етническият 
състав на нашите ученици – тук се обучават българи, роми и турци и така е от 
самото начало. Тази колоритност допринася за създаването на групи по интереси, 
в които съжителстват културни и етнически различия, но толерантността винаги 
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е била в основата на взаимоотношенията както между учениците, така и между 
учители и родители. Педагогическият състав се стреми да намери най-преките и 
ефективни пътища за справяне с проблемите, които стоят пред образованието – 
проблеми, свързани с липсата на мотивация, социални дефицити, обществени 
нагласи и намаляване на родителската ангажираност. За наше голямо съжаление 
за немалка част от учениците ни е по-важно да се преборят с житейските несгоди 
на семействата си, породени от безработица и престъпност, отколкото да мислят 
в перспектива за своето образование. Пред това голямо предизвикателство сме 
изправени ние, работещите в училище, за да успеем да мотивираме повече учени-
ци да поставят в скалата на личните си приоритети именно образованието, неза-
висимо от етническата им принадлежност и социален статус.

Откриването на  талантливи деца  и удовлетворението, че сме част от това, ни 
мотивира да търсим различни пътища и да пробваме доказани и нови методики. 
В желанието си да бъдем спасителен пояс през последните години апробираме 
различни форми за справяне с наболелите  проблеми в общността. Участието в 
различни проекти, чрез които да намираме финансиране за сформиране на групи 
по интереси, се оказа една успешна практика за мотивация на учениците. Така 
времето, в което имат възможност да бъдат ангажирани във втория си дом – учи-
лището, се увеличава. Това се яви като допълнителен стимул за учителите за 
сформиране на групи по интереси, в които учениците да разгърнат своите залож-
би и да преодоляват социокултурните си различия. Основни партньори при фи-
нансирането и реализирането на дейностите в тези групи са Център за образова-
телна интеграция за деца и ученици от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ), 
както и Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”, а от 2016/ 
2017 учебна година в училището ни заработиха 12 групи, финансирани по проект 
BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повиша-
ване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, 
умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС)“, от които четири групи за обучителни 
трудности и осем групи по интереси. Всички тези извънкласни дейности намират 
най-яркия си израз в Благотворителната вечер на училището, която се провежда 
традиционно първата събота след Петровден (празник от християнския календар) 
и така е вече от десет години. Тази добра педагогическа практика обобщава най-
пъл но резултатите от положените усилия през учебната година. Чрез тази Вечер 
на училището успехите на учениците ни стават видими за обществото и дават 
стимул и мотивация на ученици, учители и родители заедно да търсим адреса на 
успеха.

Първоначалната идея на тази вечер бе да представим пред общността успе-
хите на учениците. Да видят родителите, институциите и заинтересованите стра-
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ни какво са постигнали те в нашето училище, изминавайки пътя на една учебна 
година. Тази идея не се промени с годините. Тя се надгради, намирайки още съ-
мишленици. 

През първата година искахме да представим Училищното настоятелство и да 
благодарим на тези общественици, които застанаха зад каузата „Успех за всяко 
дете”. Втората година Училищното настоятелство бе активната страна в реализа-
цията на тази училищна вечер, като успехите на учениците се презентираха, чрез 
изработените от тях изделия. Важното, което трябва да се отбележи, е, че събитие-
то се случва в самото училище. Така всички, които проявяват интерес да видят, да 
си вземат нещо за спомен, изработено от детските ръце, се потапят в живота му. 

От особено значение са лицата на успелите ни ученици, техните постижения 
и усмивки да красят стените в училището, защото всеки успех има две страни – 
талантът, който се труди, както и този, който го забелязва, подпомага и оценява 
– всеотдайните учители и гордите родители. Така удовлетворението, което се из-
лъчва от училищната сграда, зарежда всички с позитивизъм и самочувствие.

С всяка следваща година добавяхме или променяхме нещо в организирането 
и провеждането на Благотворителната вечер, така че общността да изпитва още 
по-голям трепет от очакването ѝ и съмишлениците ни да се умножават. Желание-
то ни бе този Бал на красота и таланти да се провежда след приключване на ре-
довните учебни занятия. Така ученици, учители, доброволци и родители концен-
трират вниманието си изцяло върху събитието.

Както вече подчертахме, датата на провеждане на Благотворителната вечер 
не е избрана случайно. Толерантността е водеща във взаимоотношенията между 
всички, за които училището е фактор. Религиозните общности, от  които нашите 
ученици са част, наложиха избора на ден, който няма да попречи на никого да 
присъства на този празник на радостта и таланта. Затова избрахме първата събота 
след приключване на Петровите пости. Родителите са най-важните партньори, 
които училището иска да привлече на своя страна чрез провеждането на това съ-
битие. Да, събота. Да, почивен ден за всички работещи, за да сме сигурни, че 
няма да има причини, които да възпрепятстват желаещите да присъстват. Да, ве-
чер, защото през лятото, „под звездите”, насладата за всички е още по-голяма. А 
за нас – създателите на това събитие, остава невероятното удовлетворение от ус-
мивките на нашите гости и гордостта в погледите  на нашите родители.

И така, година след година, идеята за Благотворителната вечер се обогатява-
ше и разширяваше с една едничка цел – да направим всички съпричастни към 
нашата най-важна кауза – успех за всяко дете. 

Училищното настоятелство, създаденият Родителски клуб, доброволците – 
бивши ученици на училището, фирмите, с които училището има отношения през 
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годината, институциите на местно, общинско и национално ниво, целият екип на 
училището, заедно със своите семейства – всички ние създаваме този Празник на 
училищната общност, който започва своята подготовка в началото на всяка учеб-
на година и завършва с уникална изложба и концерт под открито небе. Така краят 
на едната поставя началото на следващата и намира още повече последователи в 
името на УСПЕХА.

Самата подготовка на Благотворителната вечер е наситена с емоции. Учили-
щето приютява таланта, желанието за изява и усещането за значимост на всички 
участници в концерта и благотворителния базар на изделия.

Децата в училище са като всички – те са отворени за новото, обичат предиз-
викателствата и отдават много енергия,  когато са заети с дейност,  която им дос-
тавя удоволствие и им помага да открият силните си страни. Тяхната  самоувере-
ност нараства и резултатите в учебната дейност също са налице. 

Целодневната организация на учебния процес създава условия, за да могат да 
реализират дейностите си различните клубове, финансирани по проекти, групи 
за свободноизбираема подготовка и занимания по интереси. Така учениците пре-
карват повече време заедно, заети с полезни и приятни дейности, усвояват книжо-
вен български език, създават трайни приятелства, получават удовлетворение от 
постигнати успехи и имат желание за още. 

Направленията, в които учениците намират своите силни страни, са: прилож-
ни изкуства, театър, музика, фолклор и спорт.

Приложните изкуства са един от магнитите, които открихме за привличането 
и качественото задържане на учениците в училище. От първите плахи опити за 
усвояване на приложни техники до сегашните смели и професионални продукти 
сякаш не измина много време. В клуб „Шарена магия” не просто се създават кра-
сиви неща, там се твори бъдещето на много деца –  развиват сръчност, обогатяват 
естетическите си представи и печелят популярност. Наградите, които получават, 
освен самочувствие и творческа наслада, ги стимулира да се занимават с изкуство 
и да го избират като своя професия. Първата ученичка, която се осмели да развие 
тези свои качества, трета година изучава професия „Бижутерство”. 

Базарът на изделия, в който се представят уникални и майсторски изработени  
предмети от стъкло, кожа, мъниста, дърво – творчески хрумки от естествени ма-
териали, е основен притегателен център за нашите гости от близо и далеч. През 
последните години в тази благотворителна кауза с изработване и даряване на из-
делия се включиха родители, учители и наши партньори. Тази година заработи 
още една група по интереси – „От мен за теб” по проект „Твоят час”.

 Музиката също е на особена почит в училище, защото няма празник без 
песни и танци, а характерните за голяма част от ромските деца метроритмични 
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умения са в основата на всички добри резултати. Участници във вокалните и тан-
цови клубове мерят сили в национални състезания и трупат опит, който помага на 
учениците да добият сценично присъствие и да намерят нови приятели. 

Точно преди една година в Асеновград се проведе Първи ученически  кон-
курс за написване на песен и група „Ритъм”от ОУ „Васил Левски“ се представи 
чудесно и със самочувствие. Същата песен се излъчи и в ефира на Радио Плов-
див, а на Благотворителната вечер родители, гости и приятели аплодираха талант-
ливите изпълнители.

Удовлетворение като учители, открили и помогнали на таланта да се развие, 
ни доставят бивши ученици, завършили народно пеене, поп и джаз музика, вече 
реализирани като преподаватели и професионални музиканти. Те гостуват на 
Благотворителната вечер и са пример за това как се постигат мечтите, дават сти-
мул на подрастващите да не се отказват и да продължат образованието си.

В клубовете за словесно-изпълнителска дейност учениците се превъплъща-
ват в образи и роли, като упражняват и усъвършенстват книжовен български език 
и се запознават с образци на българската и световна литература. Техните изпъл-
нения радват публиката на всеки празник в училище, на традиционните празници 
на трите села Караджово, Кочево и Моминско, както и на сцената на фестивал 
„Отворено сърце” в гр. Велико Търново. Традицията повелява водещите на Бла-
готворителната вечер да бъдат успешно продължили ученици в гимназиална сте-
пен на образование, които са бивши членове на тези клубове по интереси и със 
своето актьорско присъствие умело насочват вниманието на всички гости към 
таланта. Забавните истории и смешните скечове, чрез които учениците пресъзда-
ват различни случки от училищния живот, създават усмихнато настроение на 
всички присъстващи и изпълват с гордост техните родители.

Разбираемо е присъствието на дейност по интереси „Фолклор на етносите в 
България – ромски фолклор” в учебния план на училището повече от 10 години. 
В тези часове ученици от трите етноса опознават и разбират същността на фолк-
лора, обичаите и нравите на различните религии и осъзнават най-важното, на 
което различията ни учат – че традициите са тези, които ще ни опазят като народ, 
и трябва да се съхраняват и развиват. Осъзнават и това, че в основата на всяка 
религия е стремежът към добро и любов. Огнената група „Ромаданс”, която е част 
от тази дейност, зарежда сцената на Благотворителната вечер с много ритъм и 
енергия и допринася за настроението на публиката с разноцветните феерични 
костюми.

Спортът е важен фактор за сближаване, за работа в екип и доверие в другия.
Свободноизбираемият предмет „Футбол” е един от първите събирателни 

предмети извън задължителните часове, който успя да се утвърди като ценен ин-
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струмент за прибиране и задържане на учениците в училище. Тези часове са едни 
от най-чаканите и спортната площадка е мястото, на което е важна отборната 
игра, а не толкова индивидуалната изява – играеш за победата на отбора, за побе-
дата на екипния дух. Освен футбола в училище, се утвърдиха като традиционни 
турнирите по шах, гимнастика и тенис на маса, които събират своята многоброй-
на публика, зареждат с адреналин и сплотяват. Така всяка година родителите с 
още по-голямо желание се включват в срещи между поколенията под наслов 
„Бащи и деца”, които печелят голяма популярност и са очаквани с нетърпение. От 
тази учебна година стартира дейността си клуб „Училище за таланти“, финанси-
ран по проект „Твоят час“, в който любителите на гимнастиката разполагат с до-
пълнително време, за да обогатят арсенала си от умения, прецизност и акроба-
тичност. Гимнастическото състезание, което се провежда в чест на Патронния 
празник, разкрива все нови таланти, пред чиито невероятни изпълнения всички 
притаяват дъх. Те са част от концерта на Благотворителната вечер на училището. 
Спортният финал приковава вниманието на всички с професионализма на изпъл-
ненията и винаги предизвиква бурни аплодисменти. 

Безспорно Благотворителната вечер е най-очакваното събитие за училището 
и общността. Тази Вечер на училището е емблематична за ОУ „Васил Левски”,  
защото в годините цялата общност се включва в подготовката за нея. Училището 
се преобразява. В двора се изгражда сцена, а всички зрители имат свое място, на 
което да седнат и да се наслаждават на един вдъхновяващ спектакъл под звездите, 
в който всеки родител тръпне в очакване да види своето дете, да сподели неговия 
успех, да получи удовлетворение от изминалата учебна година.

Чрез участието на училището в различни проекти станахме част от училищ-
на мрежа за споделяне на добри практики. Така гостите на нашето събитие с вся-
ка изминала година се увеличават и пристигат от различни краища на България, 
за да видят „на живо” как се създава училищна общност.

За да има Благотворителна вечер, трябва да са ясни каузите. Училищното 
настоятелство и педагогическият колектив заедно определихме водещите цели и 
акценти на събитието. Така обществото, пожелало да бъде част от него, предвари-
телно знае за какво ще бъдат изразходвани събраните средства. Учредихме „Сти-
пендия за успех”, която е 5% от събраната сума на вечерта. Тя се връчва на уче-
ник, доказал през учебната година своето трудолюбие, авторитет и постоянство в 
учебната и извънучилищна дейност.

За да има приемственост между училището и детските градини, където се 
обучават и възпитават бъдещите ученици на ОУ „Васил Левски” и те да бъдат 
истински наши партньори, съпричастни с успехите ни, учредихме „Стипендия за 
взаимопомощ” – това е също по 5% от събраните средства на вечерта за всяка 



75

детска градина. С останалите средства се подпомагат дейностите в клубовете по 
интереси през предстоящата учебна година. 

Преди три години случайността ни срещна с редакторите на в-к „Аз-Буки”. 
Провокирани от идеята, която споделихме с тях, те се включиха като гости на 
предстоящата тогава Благотворителна вечер на училището. Впечатлени от ма-
щабността на събитието и неговото въздействие върху цялата общност, импул-
сивно тогава, а впоследствие като постоянен принос за мотивиране и оценка на 
успехите на ученици, те обявиха пред всички решението си за учредяване на 
„Стипендиант на в-к „Аз-Буки”, посочен от Педагогическия колектив на учили-
щето. Оттогава стипендиите на заслужили ученици, които са най-силният акцент 
на вечерта, вече са две.

Актът на награждаване на успешен ученик придобива особена значимост, 
защото сцената, на която става това, не е просто място за развлечение, а концен-
трира усилията на учители, ученици, родители и партньори.

За цялото мнозинство от над 350 (триста и петдесет) души е ясно, че зад ус-
пеха на всяко дете стои професионализмът и грижата за бъдещето.

 Но ако цитираме директора на Национално издателство „Аз-Буки” Надя 
Кантарева-Барух: „Това не може да се преразкаже, трябва да се преживее!” 

Нямаме претенции да бъдем първите, които търсят начини за въвличане на 
общността в дарителски кампании и полагане на доброволчески труд, но в про-
дължение на десет години усъвършенстваме идея, която успява да обедини всич-
ки ни в името на нашите деца.

Сега, в края на поредната учебна година, сме изправени пред сериозното пре-
дизвикателство на финала –  Юбилейното  издание на Благотворителната вечер. 
И този финал трябва да бъде украсен с реализирани проекти, победи и вълнение, 
с радост от УСПЕХА НА ВСЯКО ДЕТЕ.

Защото, както е казал Екзюпери: „Човек е толкова голям, колкото са големи 
мечтите му!”

Красимира Благоева, Станка Тонева. “АДРЕСЪТ НА УСПЕХА” – БЛАГОТВОРИТЕЛНА ВЕЧЕР
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УЧЕНИКЪТ – РАВНОПРАВЕН ПАРТНЬОР В  
УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНАТА РАБОТА

Силвия Георгиева 
Катилиян Костадинов 

СУ „Цанко Бакалов Церковски ”, село Никола Козлево, обл. Шумен

СУ „Цанко Бакалов Церковски ”, село Никола Козлево, започва да работи по 
проблемите на образователната интеграция на ромите още през 2005 година, ко-
гато беше изготвена първата ни стратегия за ОБРАЗОВАТЕЛАНА ИНТЕГРАЦИЯ 
НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА със специален фокус 
към ромското малцинство. 

Проблемите, констатирани тогава, не са се променили и днес. Училищата, в 
които преобладаваща част от учениците принадлежи към друг етнос, се сблъск-
ват с повече трудности при осъществяване на учебно-възпитателната дейност.  

Проблем за цялата страна, трябва да се признае, е неграмотността и всеки, 
ангажиран пряко в образованието, знае какви са причините. И тук ни най-малко 
не носи вина етническият произход на част от българското население. 

Новият образователен  Закон, както и предложенията на СБУ за промени по 
отношение бюджетната издръжка на училищата, броят ученици в паралелка и т.н.  
дават някаква надежда за промяна. Но ситуацията изисква не да чакаме реализи-
ране на предложенията, а да се справим с проблемите, доколкото  е възможно – 
днес и сега. 

Учителят е обучаващият, възпитаващ и очертаващ пътят, по който трябва да 
се движи неговият възпитаник в момента и в бъдеще. Не подлежи на коментар 
това негово основно задължение. Той трябва да си вземе поука от констатираните 
грешки, да анализира пропуските  и това да го мотивира за намиране на оптимал-
ни решения за справяне със ситуацията. 

Като направим обективен и задълбочен анализ на причините за отпадане на 
ученици от училище, логически стигаме до основните, характерни за цялата учи-
лищна мрежа:

– слаба заинтересованост на родителите за образованието на децата им;
– липса на адекватна комуникация родител – дете;
– липса на доверие към училищната институция.
Когато училището се намира в регион/район, в който преобладават семейства 

от етнически малцинства, добавяме и:



77

–  ниския социален и интелектуален статус;
– липсата на родителски контрол, но породен от нехайство или защото без-

работицата принуди доста семейства да оставят децата си при своите въз-
растни родители, които пък трудно се справят с контрола и възпитанието 
им;

– все още съществуващата традиция на ранните бракове;
– не на последно място и увеличеният брой на децата с умствени уврежда-

ния, породени било от ранен брак на родителите, било от неправилно от-
глеждане, или от наследствена обремененост;

– като обща за страната, но в училища като нашето доста обременяваща 
учебният процес е и „смартфонизацията“. 

В училището ни е подбран преподавателски състав от учители с добра подго-
товка, доказани качества (всички със завършено висше образование – степени 
бакалавър и магистър), като възрастовата граница от 25 до 60 години осигурява 
приемственост между поколенията учители, а на учениците – възможност да се 
мотивират от реализиралия се млад човек, вече учител, както и да се учат от опи-
та на възрастния. Трябва да отбележим, че около 35 процента от учителския със-
тав са наши бивши ученици, завършили педагогическо образование, като повече-
то от тях са от ромски или турски етнос.

Подобрена е  материалната база – 17 класни стаи в две сгради, санитарни 
помещения, нов физкултурен салон и нова спортна площадка, при налични още 
три. Ново обзавеждане на класните стаи, поставен ламиниран паркет, 17 интерак-
тивни дъски, набавени са четири лаптопа за всяка паралелка в начален етап, още 
четири лаптопа от обединенията и три служебни за основен и среден етап, с кои-
то преподавателите да ползват интерактивните дъски. Модерно обазведена и обо-
рудвана по изискванията стая за ресурсно подпомагане, стая на етносите. Трите 
компютърни кабинета са обновени с компютърни системи „клиент – сървър“ – с 
15 работни места всяка, свободeн Wi-Fi достъп до интернет в двете сгради, двете 
шивашки работилници за професионалната подготовка са обзаведени и редовно 
обновявани с модерна шивашка техника и оборудване.

Училището е участвало и продължава участието си по програми и проекти, 
свързани с образованието, благодарение на които са:

–  организирани извънкласни форми за привличане и адаптиране към учеб-
ния процес на отпадналите и необхванати ученици;

–  извънучилищни дейности: организиране и участие в мултикултурни шко-
ли за деца и родители, конкурси на интеркултурна тематика, фестивали за 
етнокултурни традиции и фолклор, спортно-туристически дейности. Про-
дължават да работят три полуинтернатни групи в начален и три в основен 

Силвия Георгиева, Катилиян Костадинов. УЧЕНИКЪТ – РАВНОПРАВЕН ПАРТНЬОР...
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етап, с осигурено столово хранене за учениците от 1. до 7. клас, закуска, 
плод, мляко за 1. до 4. клас.

Полезна за нас е връзката ни с родителите.  През 2010 година бе учреден ро-
дителски клуб, членовете на който в момента са повече от 60. Приобщаването на 
родителите към проблемите на образованието се  усети и от учениците, това се 
отрази мотивиращо и доведе до по-отговорно отношение на децата към учебния 
процес. Веднъж влезли в училище, родителите продължиха да живеят с пробле-
мите му, като даваха своя принос чрез участие в извънкласните дейности или в 
организираните обучения за родители, участват и в управлението на училището, 
бидейки членове на Общественият съвет. 

Доста години се води дейна и целенасочена работа по проблема с отпадането 
на ученици  и повишаване резултатите на ниво знания, тоест в посока решаване 
на констатираните проблеми. Посещават се и форуми за споделяне на добри 
практики, черпим опит от други училища, споделяме своя.

По проблема с отпадането на ученици от училище ние работим отдавна. Спо-
деляли сме нашия опит по тема „Партньорство между родители и училище“, как-
то и по тема „Интерактивни методи за работа в мултикултурна среда“. Тази годи-
на се спряхме на тема „Овластяване на учениците“. Смятаме за положително в 
нашата работа, че за  решаването на проблемите взимат участие не само учител-
ският колектив, родители, институции, неправителствени организации, но и са-
мите ученици. Те, със своите желания, изисквания, идеи, със самото си поведение 
и реакции, подсказват какво и как да се промени, за да стане територията учили-
ще втори дом за тях.  

Осигурената удобна, модерна и атрактивна за работа и обучение среда, подо-
брената материална база, обзавеждане и оборудване, каквито все още малко учи-
лища в селските райони могат да си позволят, стимулира желанието на учениците 
да посещават училище. Това обаче не бе достатъчно, за да се чувстват като участ-
ници в целокупния училищен живот. През същата година, през която бе учреден 
Родителският клуб, се роди и реализира идеята за Ученически парламент. И по 
инициатива на Център Амалипе през 2010 година в нашето училище той бе съз-
даден. Учредителите бяха 14 ученици от 4. до 12. клас с председател Мадлена 
Георгиева, тогава ученичка в 10. клас, отличник на випуск 2013 година, в момен-
та наш колега преподавател. Самото учредяване изцяло бе организирано от уче-
ниците с кампания за избор първо на представител на класа и след това кампания 
за избор на председател и ръководство. Това е много важно, защото учениците 
сами осъзнават важността на работата, с която се ангажират. Сами изготвят про-
грама за работа и дейности. След нея бе избрана Йорданка Георгиева (2013 г.) – 
също няколко мандата, а в момента е Десислава Радева (от 2015 г.) – ученичка в 
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11. клас. И трите председателки са отличници по успех. Нека отбележим, че ни-
кой от преподавателския колектив не се е ангажирал с агитация, не се е намесвал 
в работата на УП.

Ученическият парламент бе, както биха се изразили спортистите, попадение 
в десятката. Свикнали сме да поучаваме децата, да им правим забележки, но все 
пак възрастните са обременени и от годините, и от домашните задължения, и от 
съпътстващите живота им проблеми. Знаем каква е реакцията на младежите при 
строгите и сухи поучавания. Самите деца най-точно биха обрисували средата, в 
която желаят да учат, и желанията, които имат за промени, за дейности, които да 
се реализират. 

Дейността на Ученическия парламент е регламентирана в Правилник, съ-
гласно Устав, както изисква Закона. Изявите са резултат на решения, взети от УП 
след обсъждане целесъобразността им. Активното участие на учениците в учи-
лищния и обществен живот не остана незабелязано. Учредяването на УП не ос-
тана само на книга. 

• През 2015 година вече бившата председателка на УП Йорданка Георгиева бе 
поканена от  кмета на общината Ешреф Реджеб, на която  среща стана ясно, че тя 
е една от избраните от училища в цялата страна да бъде в представителната гру-
па, която посети седалището на Европейския парламент в Страсбург. Това се слу-
чи през месец ноември 2015 година.

Изборът на представител от нашето училище не е на случаен принцип, а за 
доказана активна дейност. Ежегодни или по повод, изявите на нашите деца са 
документирани, множество снимки доказват тяхното провеждане.

• Всяка година се провежда анти-спин кампания. Подготвят се рекламни ма-
териали, изработени от самите ученици, купуват се предпазни средства, раздават 
се на всеки младеж, девойка, персонал, хора по улиците… Води се разяснителна 
работа при по-малките ученици. През 2016 година бе обявена извънредно  цяла 
седмица за информационно-превантивна кампания АНТИ-СПИН.

• Ежегодно (без 2017 г., поради лоши метеорологични условия) група учени-
ци и техните ръководители посещават министерства и институции в столицата, за 
да ги сурвакат за здраве и берекет, носейки собственоръчно изработени сурвакни-
ци, екоподаръци от хартия, картички с поздравления.

• През април 2016 година, разбрали от медиите за финансовите затруднения 
на млад спортист от Добрич, който няма възможност да упражнява спортната си 
дейност, паралелно с обучението във висше учебно заведение, нашите ученици 
използваха социалната мрежа за разпространение, но организираха и акция за 
събиране на средства в помощ на Данчо Петров.

Силвия Георгиева, Катилиян Костадинов. УЧЕНИКЪТ – РАВНОПРАВЕН ПАРТНЬОР...
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Проведоха благотворителна акция за събиране на средства за Многопрофил-
ната болница в град Шумен.

• Същата година през месец декември се случи трагедията в Хитрино. Наши-
те деца отново събраха пари, организираха събирането и на дрехи, храни, разучи-
ха и  ги  предоставиха за разпределение в пунктовете за събиране на помощи.

• През 2017 година по-важното от дейността на УП е присъствието на наш 
представител на Националната среща на председателите на Ученическите парла-
менти с Министъра на образованието и европосланици от ромски организации.

• „Да спасим гората“ – акция за събиране на хартия за рециклиране, при която 
се включиха не само ученици, но и родители, и учители. От приключилия първи 
етап вече си имаме нашето спасено дръвче-награда, което скоро ще засадим в 
подходящ кът от двора на училището. Акцията продължава.

• „Да опазим водата“ – акция, свързана със Световният ден на водата. Емо-
ционална изява, но с много ясно послание за пестенето и опазването на водата от 
замърсители.

УП е ядрото, около което се въртят всички останали – останалите ученици, 
родители, учители. Изреждайки по-горе изяви и инициативи на нашите ученици, 
умишлено не се споменава колко от тях са от друг етнос. Това е, защото те самите 
не се делят на етноси. Изглежда, че възрастните трябва да си вземат поука от това. 
Децата са деца и тях не ги интересува цвят на кожата, физически или психически 
недъг, или етнос. Те искат от нас да им подсигурим подходящите условия, за да се 
развиват. Искат от учителите си атрактивно и занимателно преподаване на учеб-
ния материал, искат от родителите си грижи за храна, облекло и възпитание. Ис-
кат свобода и доверието ни при вземането на решения, зависещи от тях.  

Нашето училище вече има изградени традиции за работа в екип. Училище, 
родители и деца – заедно. Тази стратегия е показвала и продължава да показва 
резултати. Единици са отпадналите ученици и не всички от малкото напуснали 
училището ни са от друг етнос. Причините са от друго естество. 

През последните години сме участвали и споделяли практиката и стратегии-
те си на работа на всички организирани по този повод срещи. Благодарности към 
екипа на „Амалипе“, които ежегодно ни събират за обучения, за обмяна на опит. 

Крайната цел на нашата работа е формирането на активни личности, които 
самостоятелно да работят, да творят, да инициират мероприятия в полза на учеб-
ното дело, което ще им бъде особено полезно при реализацията им в живота след 
завършване на училище.



81
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Албена Цветкова 

Старши учител ИТ, ментор на клуб „Добротворци“, гр. Вършец

Интердисциплинарен проект в 6., 7., 8., 9. и 11. клас с участие на учебните 
предмети Български език и литература, География и икономика,  

История и цивилизация, Музика, Информационни технологии

Увод: Община Вършец има около 7000 жители. Няма добри икономически 
показатели въпреки развитието на туристическия бизнес. Младите семейства 
мигрират, за да търсят препитание. Това особено важи за ромите, които са поло-
вината от активното население в общината. Образованието на подрастващите не 
е сред приоритетите на ромския етнос.

Традиционните образователни методики не дават добри резултати. Поради 
това е необходима промяна в начина на преподаване, който да направи образова-
нието атрактивен и споделен процес.

СУ „Иван Вазов”, гр. Вършец е средищно за общината и в него се обучават 
около 600 ученици от града и седем околни села, половината от които са от ром-
ски произход.

През 2017 година СУ „Иван Вазов” е одобрено за иновативно училище. Ино-
вацията е насочена към разширяване приложението на нови методи на препода-
ване и по-конкретно прилагане на интердисциплинарния подход и проектно-ба-
зирано обучение. Акцентът е върху „учене чрез действие”, като ученици с 
раз лични умения взимат еднакво участие при решаване на проблеми, разработе-
ни като проектни задания.

Цел на проекта: Повишаване на учебните постижения по български език и 
литература чрез осъществяване на междупредметни връзки с останалите учебни 
предмети с акцент върху придобиването на информационна грамотност и създа-
ване на интерактивна учебна среда с възможностите на компютърните техноло-
гии за постигане на положителен ефект върху мотивацията, развитието на креа-
тивността, прилагане на гъвкав подход при решаване на задания и придобиване 
на умения за работа в екип.

Подцели:
• Включване на децата и учениците от малцинствените етнически групи в 

учебния процес.
• Подпомагане процеса на интеграция на децата и учениците от етническите 

малцинства.
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• Подобряване на училищната среда и създаване на предпоставки за успеш-
на социализация на ромските деца, ученици и младежи.

• Повишаване на успеха на учениците.
• Привличане на родителите на учениците като активни участници в социо-

културното мултиетническо общуване в учебното заведение и извън него.
Описание: Проект „Загадката на равенството“ е осъществен в рамките на 

три учебни седмици в периода 18.12.2018 г. – 12.01.2018 г., като включва следни-
те задачи по учебни предмети (Приложение 1):

Седмица 1: 18.12.2017 – 22.12.2017 г.
Български език и литература:

1. Обсъждане на предложенията за тема на публичното изказване.
2. Изработване на речева стратегия на участниците.
3. Създаване на текста на публичното изказване.

География и икономика:
1. Изготвяне на лингвистична карта на ромите в България.

История и цивилизация:
1. Създаване на текст, включващ характеристика на основните ромски групи 

в България: миллет, рудари, калдараши, йерлии.
Музика:

1. Запознаване с ромската музика по света: испански фолклорен стил фла-
менко – Кармен Амая, Хоакин Кортес, Пако де Лусия.

Информационни технологии:
1. Изготвяне на обява за събитие – конкурс за Мис Успех.
2. Изготвяне на флайери, съдържащи текстова част и картинка.

Седмица 2: 03.01.2018 – 05.01.2018 г.
Български език и литература:

1. Редактиране на публично изказване „Моето послание към света днес“, съ-
образява с участниците в комуникативния акт. 

2. Четене и предаване информация, получена от различни източници.
3. Окончателно формулиране на текста в съответствие с учебната ситуация.

География и икономика:
1. Изготвяне на карта „Разселване на ромите по света“.

История и цивилизация:
1. Създаване на текст, съдържащ информация за основните подгрупи на йер-

лиите: Хорахане рома и Дасикане рома.
Музика:

1. Джаз. Запознаване с биографията и творчеството на Джанго Райнхарт.
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Информационни технологии:
1. Създаване на публично събитие „Моето послание към света днес“ – избор 

на снимки и кратко представяне на участничките.

Седмица 3: 08.01.2018 – 12.01.2018 г.
Български език и литература:

1. Изясняване на същността на публичното изказване  като неотменна част от 
всяко едно представяне пред публика.

2. Характеристика на комуникацията като целенасочена дейност за обмен на 
информация, мисли, мнения и чувства между хората.

3. Въздействие на вербалната и невербална комуникация (репетиция за кори-
гиране на речта и езика на тялото).

География и икономика:
1. Проект „Ромско знаме“ – символика на елементите.

История и цивилизация:
1. Изготвяне на презентация на тема „Ромски традиции и обичаи“.

Музика:
1. Събиране на различни сватбени, любовни и баладични ромски песни от 

различни части на България.
Информационни технологии:

1. Изясняване на същността на презентирането  като неотменна част от всяко 
едно представяне пред публика.

2. Изготвяне на грамоти на кандидатките.
3. Отчитане и популяризиране на резултати от онлайн гласуването.

Организатори на финалното събитие – конкурс за избор на „Мис Успех“ 2018, 
са училищен клуб „Добротворци“ и 11 а клас, работещи по Национална програма 
„Научи се да даряваш“. Дванадесет красиви момичета от ромския квартал „Из-
ток“ представиха пред публика в Актовата зала на училището своите обръщения 
„Моето послание към света днес“. Девойките отправиха към присъстващите по-
желанията си за здраве, усмивки, любов, внимание и вяра в собствените възмож-
ности. Жури в състав г-жа Ани Ангелова – директор на училището, г-жа Рени 
Спасова – зам.-директор, и учениците Ивелина Петрова, Айлин Ферад и Благо-
вест Маринов определиха за „Мис Успех“ 2018 и поставиха короната на шесто-
класничката Екатерина Илиянова с подгласнички Емилия Каменова и Гълъбина 
Илиева. Наградата на публиката беше за Натали Емилова. Раздадени бяха още 
много призови отличия за труда на организационните екипи: „Мис абитуриент-
ка“ на 2018 – Ивелина Петрова, „Мис Доброволец“ – Симона Славейкова, „Мис 
Талант“ – Емма Лилова, и „Мис Василица“ – Вълкана Костова.

Албена Цветкова. ЗАГАДКАТА НА РАВЕНСТВОТО
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Методи: Учене през правене, активно взаимодействие, включване, участие в 
дейности; афективни – създаване на промени в чувствата, нагласите, ценностите 
в резултат на включване в ситуации; емпатични – учене как се чувства човек на 
мястото на другия; комуникативни (интерактивни) – обучаемият преживява и се 
учи да анализира, ръководи и контролира взаимодействията, в които влиза, както 
и да дава адекватна обратна връзка.

Описание на постигнатите резултати: 
• Създадена е привлекателна образователна среда в  училището.
• Успешно и трайно социално интегриране на ромски деца и ученици.
• Подобрени са условията за разбирателство и сътрудничество между етни-

ческите групи в града, чрез опознаване на културните ценности на ромите. 
• Създаден е интерес у родителите на ученици от ромски произход, което ги 

ангажира и в бъдещи сътрудничества в училищния и извънучилищния жи-
вот. 

• Изградени са умения за живота у децата и младите хора, чрез изпълняване 
на тяхното право и задължение – посещение на училище. 

• Социална подкрепа на децата и семействата чрез включване в живота на 
училището.

• Привлечени са децата от всички етноси.
• Работа в екип, самоорганизация.
• Учениците вземат участие в подготовката на концерти и мероприятия.
Предимства на представената практика: Сред учениците се наблюдава 

повишаване успеха на децата от ромски произход. Всички те се включват в извън-
класни и извънучилищни дейности. Участието в чествания, програми и търже-
ства, повишава самочувствието им. Осигуряването на възможност да практику-
ват т. нар. автентично участие пряко повлиява както на тяхното личностно 
развитие, така и на представянето им в училище.

Приложимост: Практиката може да бъде прилагане във всяко училище, като 
затруднения биха се срещнали при набавяне на необходимия финансов ресурс за 
осъществяване на дейностите. 

Устойчивост: Изпълнението на дейностите допринесе за успешната социа-
лизация на учениците. Прякото им участие създаде добър психологически климат 
в училище и увеличи мотивацията им за самоорганизация. 

Инициативите подпомогнаха коригирането на ценностната система на участ-
ниците в обществения живот (родители, учители, ученици) в посока съдействие 
и съпричастност към образователните дейности и мероприятията на училището.

Постигнат е и очакваният положителен ефект в посока промяна отношението 
на децата към неравнопоставените и възпитание в грижовност и колективизъм.
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МЯСТОТО НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО В  
УЧЕНЕТО

Мария Дмитриевна Хаджистойчева 
Начален учител ОУ „Свети Паисий Хилендарски”, с. Сотиря, обл. Сливен

Познанието започва от почудата.
Аристотел

Художествено-творческата дейност е един от важните фактори за развитието 
на способностите на учениците в началното училище. Езикът на художествената 
изразителност в тях е ярък и специфичен. В процеса на целенасочена работа с 
учениците той става все по-понятен и привлекателен за тях и се превръща във 
важно средство за изразяванe.

Развитието на художествено-творческата дейност на учениците в съвремен-
ните условия  чрез използване на различни  подходи в класната и извънкласната 
дейност е една от посоките за усъвършенстване на системата за естетическо въз-
питание и формиране на способността  за възприемане и оценяване на прекрас-
ното в общественния живот, природата, изкуството,  

Изобразителната дейност, наравно с останалите учебни дисциплини, дава 
въз можност за развитие на творческия капацитет на учениците. Изобразителното 
изкуство провокира ума на детето, развива въображението, паметта, мисленето, 
възприемането на околния свят. Изобразителното изкуство помага на учениците 
да открият светлината и цветовете,  да видят неща, които дори не са забелязвали 
в своето ежедневие. Естетическите чувства на учениците възникват и се развиват 
на основата на възприемане на красотата на обкръжаващата среда, на възприема-
нето на художествени творби и на резултатите от собственото творчество и твор-
чеството на съучениците им. Затова часовете по изобразително изкуство имат за 
цел не само естетическо възпитание и развитие на творческата дейност на учени-
ците, но и самоанализ на резултатите от художествено-творческата дейност. 

В класа имам 25 ученици. Всички са от ромски произход. Всяко от децата 
има различни образователни  потребности, а едно от тях е със специални такива 
– намалена зрителна способност.  Голяма част от децата са от социално слаби 
семейства, където приоритетът  не е образованието. Именно това ме подтикна да 
търся начини децата да идват на училище. Не просто да идват, а да искат да са 
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там! Затова с начините и посоките на работа по учебните  предмети и в частност 
в часовете по изобразително изкуство, експерементираме с децата още от първи 
клас. Няма дете, което да не обича да рисува. Използвах тази детска „слабост”.

Първо се опитах да установя нивото на знания, умения и интерес на учени-
ците към предмета изобразително изкуство, тяхната творческа активност в при-
общаването към  художествената дейност. Установих, че естетическите преживя-
вания на децата са многообразни. Те се развиват постепенно, като започват от 
вълнението и завършват с дълбоките преживявания в резултат на възприятието.

На втория етап изпробваме условията за по-качествено развитие на творчес-
ките способности в процеса на приобщаването на децата към художествената 
дейност. Експеременталното изследване ми позволи да намеря възможно най-
ефек тивния комплекс от условия за работа в класната стая.

На третия етап в пълен обем приложих  в учебния процес изпробваните по- 
рано начини и посоки на работа, с помощта на които максимално да се реализира  
развитието на творческия потенциал на учениците в процеса на приобщаването 
им  към художествената дейност. 

Заедно с децата потърсихме, намерихме и определихме мястото и ролята на 
изоброзителното изкуство в учебно-възпитателния процес. Така децата намериха 
нова форма на изказ, която не беше сложна и успешно допълваше традиционната.

Във възрастовата психология Якобсон подчертава някои особености на уче-
ниците в началната училищна възраст: впечатлителност, емоционална отзивчи-
вост на всичко ярко, изразително и цветно. Затова, следвайки децата, техните по-
требности и нагласа, се опитвах да ги подкрепям и насърчавам в процеса на 
развитието на творческите им способности посредством цялостно развитие на 
художественото мислене, възприятие, въображение. Системното поставяне на 
учебни художествено-творчески задачи в часовете по изобразително изкуство 
стимулира активността и мисленето на учениците. Справянето със задачите  въз-
питава у децата вяра в собствените сили, осъзнаване на своите индивидуални  
способности.

Като резултат представям урок по изобразително изкуство в III а клас на тема  
„За чиста природа”.
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Урок за творческо прилагане  на усвоените знания, умения и навици,  
комбиниран с преподаване на знания  с помощта на информационни и 
комуникационни технологии  в  обучението за по-лесно възприемане и 

осмисляне на чутото и видяното

Прилагането на знания, умения и навици е последната фаза от познавателния 
акт. Това е сложен процес и в случая изпълнява  противоречивата функция на цел 
и средство.

Целта е една и тя е глобална – формиране и развитие на творческата дейност 
и активната гражданска позиция на учениците чрез приобщаване към художест-
вената дейност.

Задачите са свързани с активиране на познавателната дейност и провокиране 
на мисленето и въображението на учениците; разширяване на теоретичните зна-
ния  и формиране у учениците на стабилна основа за отговорно отношение към 
природата не като абстракция, а като  реалност, свързана практически със средата 
на живот, ежедневието и навиците на децата и техните семейства; създаване на 
условия, провокиращи умение за наблюдение и желание за опазване  на околния 
свят и, конкретно, опазване и незамърсяване на родното място.

Предварителната подготовка включва мултимедийна презентация, табло с 
миналогодишни рисунки на децата от II клас под наслов  „Моето село”,  табло със 
задачи за учениците. Класът предварително е разделен на 4 групи, които работят 
в безсменен състав от първи клас.

По време на часа се осъществяват междупредметни връзки с математиката, 
българския език и литературата и околния свят чрез дейности, свързани с худо-
жественото творчество.

Часът започва с актуализиране на опорните знания  и действия, необходими 
за творческото решаване на предстоящите задачи, мотивация за активна учебна  
дейност и  положителна нагласа за урока.

Всички творчески продукти трябва да бъдат показани пред публика. Това е 
най-интересната и важна част. Всички деца са творци, а няма нищо по-прекрасно 
от това трудът им да бъде представен и оценен.

Чрез беседа и нагледна опора, малка изложба в класната стая с миналогодиш-
ни рисунки на учениците, изобразяващи пейзажи от селото, децата сами стигат 
до обобщената  темата на урока, свързана с природата около нас. Положителните 
емоции са гарантирани.

За да достигнем до конкретната тема, продължавам с беседата. Следва она-
гледяване  с презентация, която е изготвена на база на детски рисунки, като обек-
тите, показани в презентацията, са реално съществуващи в селото и присъстващи 

Мария Дмитриевна Хаджистойчева. МЯСТОТО НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО В УЧЕНЕТО
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в ежедневния живот на децата. Така учениците асоциират това, което виждат на 
екрана, с реално съществуващ и познат за тях обект или място.

По време на презентацията създавам проблемна ситуация, поставям децата 
пред избор, карам  всеки от тях да осъзнае собствената си важност при вземане на 
решение, отговорността за  направения избор. Осъзнаването на самия себе си, на 
собствените действия, отговорите на въпросите „Какво харесвам?”, „ Какво изби-
рам ?”, „Какво правя?”, „Защо правя  така?”, „Защо не по друг начин?”, „Какво 
чувствам?” пораждат рефлексия – нещо ново за учениците от началното учили-
ще. Рефлексията е проява на възможността да се забелязват собствените действия 
и да се подлагат на анализ. В хода на този анализ ученикът започва да се ориен-
тира в общокултурните образци на действие, които той овладява в диалог. Диало-
гът предполага задължително взаимно разбиране, възможност и необходимост да 
се приеме гледната точка и на другия човек. Общуването открива за ученика нови 
форми на сътрудничество с другите. Опознаването на самия себе си чрез сред-
ствата на художествената изразителност е насочено към развитието на психичес-
ките качества, следователно към развитието на способностите на учениците. 

В процеса на диалога учениците сами обособиха и дори именуваха двата 
аспекта на беседата: Радост (чиста природа) и Тъга (замърсена природа).

Всичко това кара учениците да осъзнаят реалното съществуване на проблема 
с опазването на природата и значимостта на темата.

Съобщавам темата: „За чиста природа”
Съвсем естествено всички искат да рисуват Радост. Предвидих това и на по-

мощ идва предварително подготвеното табло с 4 разноцветни геометрични  фигу-
ри, като на гърба на всяка от тях е изписана задачата за групата „Чиста природа”, 
или „Замърсена природа”.  Жребият решава кои от групите ще рисуват Радост, а 
кои – Тъга.

Анализиране на задачата и разкриване на начините за творческото ѝ решаване
Вариант за разнообразие в ученето е електронното обучение, като целта е да 

направлява учениците или да ги подпомага при специфични задачи. В стремежа 
си да предложа интересни начини на обучение използвам  платформата  Мозабук.  
Тя предлага много възможности, но в случая палитрата от инструменти ми пома-
га да реализирам подаваните в момента идеи от страна на децата за рисунка. Уче-
ниците описват рисунката с думи, като се включват последователно представите-
ли и от четирите  групи. Използвайки  възможностите, които предоставя  Мозабук,  
реализирам представата им върху екрана като цветна рисунка. Обектите изобра-
зявам  с подходящи цветове и с помощта на изучените от учениците геометрични 
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фигури: прави, криви, лъчи, правоъгълници, триъгълници, квадрати, кръгове. То-
ва не остава незабелязано за учениците и, понеже в часовете по математика тема-
та е харесвана от тях, идеята за рисунката създава чувство за приятно и лесно 
изпълнима задача.

Изпълнение на практическата част от задачата
Фактът, че учениците работят в групи, в които съставът е запазен вече трета 

година, им дава сигурност и спокойствие по време на работа. Децата познават 
добре възможностите – своите и тези  на съгрупниците си. Знаят кой от каква 
помощ се нуждае, съветват се и си помагат. Всеки ученик сам е намерил мястото 
си в екипа според своите качества и силни страни, а необходимостта от комуни-
кация помежду им дообогатява социалните им умения. Друго положително ка-
чество при такъв модел на работа е, че децата чрез взаимодействие  упражняват 
контрол над изпълнението на поставената задача. По време на изпълнението на 
задачата подкрепям учениците.

Обобщаване и систематизиране на информацията, получена  по време на 
урока, и начините на поведение и на действие на учениците

Всяко от децата представя рисунката си с по няколко думи.
Заедно подреждаме рисунките в изложба върху две отделни табла: „Чиста 

природа“ и „Замърсена природа”. Така учениците сами стигат до заключението 
как биха искали да изглежда родното им място и какво трябва да прави всеки от 
тях за целта.

С рисунките на учениците изготвям презентация, която им представям по-
къс но и която, вярвам, им помага да осмислят в дълбочина, чрез собствените си 
творби, проблема с опазването на околния свят. 

Децата искат не само да рисуват радостта, но и да живеят в нея.
  
С това приключи нашето пътешествие в часа по изобразително изкуство вър-

ху темата „За чиста природа”, но щастието да рисуваме и да се пренасяме в един 
друг свят не остава заключено в един учебен час. 

Заедно успяхме да превърнем тази „слабост” към рисуването в мотив да сме 
в училище, да работим и да сме успешни!

Днес сме активни участници в многобройни конкурси за детска рисунка и 
сме носители на отличия в регионални, национални и международни прояви. Ре-
зултатът от нашия труд се изразява не само в броя грамоти и награди, с които сме 
удостоени. Те са изключително важни за нас – това е видим резултат за старание-
то и усърдието, които полагаме. По- важното в случая е, че добихме увереност – и 
ние можем, и ние имаме какво да покажем и да дадем на света около нас!

Мария Дмитриевна Хаджистойчева. МЯСТОТО НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО В УЧЕНЕТО
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УЧЕНИЦИ – УЧИТЕЛИ – РОДИТЕЛИ –  
ГОВОРИМ НА ЕДИН ЕЗИК

Милена Михайлова 
Директор на ОУ „Цанко Церковски”, с. Средище, обл. Силистра

Настоящият доклад представя ОУ „Цанко Церковски”, с. Средище, община 
Кайнарджа, област Силистра. Село Средище е част от малка община – една от 
бедните общини в страната: с висока безработица, с нисък образователен статус 
на голяма част от населението и в която съжителстват четири етнически групи – 
българи, турци, роми и татари.

Важното за нас като образователна институция е да работим в посока приби-
ране, задържане на децата в училище и тяхната успеваемост; повишаване на ква-
лификацията на учителите и приобщаване на родителите към училищния живот.

Докладът представя технология на училищни практики, която се основава на 
концепцията на педагогическата колегия в основно училище „Цанко Церковски” 
за работа с родители, свързана с приобщаването им към училищния живот, към 
образователната интеграция на децата чрез нетрадиционни формати за контакту-
ване, взаимодействие и общуване с родителите в контекста на Национална стра-
тегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства 
(2015 – 2020) и Национална стратегия за намаляване дела на преждевременно 
напусналите образователната система (2013 – 2020). 

Провеждането на политиките за образование, възпитание и социализация на 
учениците е успешно тогава, когато е съобразено със специфичните условия на 
социокултурната среда. Това превръща училището в обособена субкултура. Ха-
рактеристиките на тази субкултура в ОУ „Цанко Церковски” са следните:

• Интеркултурно образование в мултикултурна среда.
• Българският език се овладява едновременно като:

– светогледна система;
– средство за комуникация;
– като знакова система.

В доклада са включени примери за проведени дейности с родители, в голяма-
та си част стартирали през 2013 г., превърнали се в добри практики и постоянно 
присъстващи в дейностите на учителската колегия през годините.

Участието на родителите се осъществява в няколко тематични посоки, кои-
то са взаимосвързани и се допълват: 



91

• Занимания и игри, в които родителите участват заедно с децата си. 
• Насърчаване на родителите да се включват в помощ за подготвяне на уро-

ците и домашните занимания на децата си. 
• Участие на родителите като съдействащи и организатори на извънкласни 

дейности. 
• Активно участие на родителите във вземането на решения, свързани с учи-

лищни дейности. 
• Обучение на родители.
Цели на дейностите с родители:
• Цели, визиращи образованието, възпитанието и социализацията на децата 

и учениците.
• Специфична методика в урочната и извънурочните дейности, обусловена 

от интеркултурния характер на образователните практики.
Извънурочни дейности – в две основни направления:
• Дидактически игри: естетически (включително и театрален фестивал), 

мул тидисциплинарни и интердисциплинарни състезателни игри.
• Обучение/тренинги с родители;
За осъществяване на тези дейности използваме различни формати на участие 

– включването на родители и деца в общи игри и занимания под формата на със-
тезания, конкурси, дни на различните науки, фестивали, тренинги и др.

От 2013 година активно използваме тренинга като средство за формиране на 
нови ценностни нагласи у родителите и умения за подпомагане на учениците. 

Технологията включва следните елементи: дефиниране на проблема, опреде-
ляне на целите, избор на ресурси и разпределянето им във времето съобразно 
целевата група. 

Проблемът: традиционният, наложил се през годините модел за работа с ро-
дители, предписва активна роля на учителя и пасивна на родителите. Обикновено 
класният ръководител и присъстващите в някои от случаите преподаватели ин-
формират родителите за успеха, отсъствията и поведението на учениците в класа. 
Обикновено тонът на педагозите е назидателен, в някои случаи – обвинителен. 
Доколко този модел е ефективен обаче? В повечето случаи е неработещ, защото 
дори и учителят да убеди родителите, че детето им има нужда от подкрепа, роди-
телят не знае как да го направи. Дори, ако е грамотен.

Тезата: тренингът е формата, в която родителят не само придобива умения 
как да подпомага детето си, но и променя начина на общуване между родители – 
учители – ученици – родителска общност. 

Цели на тренинга: 
Имплицитни: 

Милена Михайлова. УЧЕНИЦИ – УЧИТЕЛИ – РОДИТЕЛИ – ГОВОРИМ НА ЕДИН ЕЗИК
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• Изграждане на група от родители, които да провеждат училищната поли-
тика в ромската общност.

• Усвояване от родителите на концептуален инструментариум, с който да 
интерпретират училищната проблематика и социалните перспективи на 
своите деца.

Експлицитни: 
• Да се предложи на родителите дидактически инструментариум, с който да 

подпомагат както развитието на базовите компетенции на собствените им 
деца, така и овладяване на речта на български език. 

Ресурси: ролеви игри, импровизационен театър, презентация, решаване на 
казуси, дискусия.

Този формат на взаимодействие дава възможност родителите да споделят 
собствените си проблеми, да влязат в ролята на учители, ученици и сами да стиг-
нат до извода, че образованието е ценност и променя начина на живот. Веднъж 
спечелили ги за каузата, родителите обръщат повече внимание на децата си, на 
тяхната подготовка за училище, на тяхното образование. Целта на тези дейности 
е да се помогне на обичащия и загрижен родител да осъзнае отговорността към 
децата си и тяхното бъдеще.

Темите на тренингите с родители са: „Превенция на ранните бракове”, „Об-
разованието – път към бъдещето”, „Превенция на ранното отпадане на учениците 
от училище”, „Семейството и училището като партньори“, „Езикът, който ни съ-
бира и разделя“, „Превенция на деструктивни модели на поведение в семейство-
то“, „Билките в нашия дом“, „Ден на приказките за лека нощ“, „Ден на домашна-
та математика“, „Ден на домашната химия“ и др.

Представеното тематично и жанрово многообразие на тренингите е продик-
тувано както от динамиката в отношенията родител – ученик – училище – соци-
ална среда, така и от способността на педагогическата колегия в ОУ „Цанко Цер-
ковски” да интензифицира комуникацията с родителската общност, като 
над гражда и развива добрите практики.

Първият тренинг, който сложи началото на тези дейности, проведен през 
2013 г., е ГАЛАКТИКА „УСПЕХ”. Негово мото бе „Да запазим усмивката на де-
цата си днес, но и утре”. 

Идеята на този тренинг – образованието на децата като основна цел, се прие 
позитивно от родителите. Те с въодушевление споделиха свои виждания, вклю-
чиха се в интерактивните игри и заедно стигнаха до извода, че бъдещето на деца-
та им зависи от тяхното образование.

За завършек всеки родител избра и залепи своята звезда с качество, което 
трябва да притежава човек, за да постигне успех, докато се учи. Така сами роди-
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телите сътвориха Галактиката „Успех“, съзнавайки, че децата им, проявявайки 
нужните качества, ще получат доброто образование, което ще им осигури желана 
работа и добър живот.

Срещите с родители и учители от други общности и населени места дават 
добри възможности за споделяне и обмяна на добри практики. Пример за подоб-
на дейност е тренингът с родители и учители, проведен в нашето училище. Гости 
и участници бяха родители и учители от партньорски ни училища СУ „Цанко Б. 
Церковски“, с. Никола Козлево, 6-то основно училище – гр. Шумен, ОУ „Панайот 
Волов“, с. Т. Икономово. В тренинга „Загрижени родители – успешни деца“ 
участваха и координаторите на Североизточна България към ЦМЕДТ „Амалипе“ 
Жанна Василева и Силвия Станчева.

За да предразположим нашите гости, превърнахме тази среща в празник. 
Учители и родители бяха включени в училищно телевизионно предаване и участ-
ваха в интервю, където отговаряха на въпроси, свързани с общността, в която 
жи веят; с децата, които обучават и с мнението им за ролята на училището и съв-
местните дейности между деца, родители и учители. В три модула всички се 
опознаваха и представяха един друг, разказваха за себе си, споделяха и решаваха 
проблеми. Избираха и подреждаха ценностите си. Говориха за правата и задълже-
нията на семейството, нуждата от образование, перспективите и заедно създадоха 
стълбата на успеха.

Трудностите не са малко, но и възможностите за сближаване и подобряване 
на отношенията училище – родители са многобройни и интересни.

За пета поредна година в училище се провежда Училищен театрален фести-
вал „Отворена сцена”. Нашата импровизирана сцена е отворена за участие на 
ученици от други училища, но и за родители. За втора година с желание и много 
артистичност в театралния фестивал се включва семейство Али. Родителите на 
третокласничката Ширин и двете им деца с удоволствие влизат в роли на приказ-
ни герои и ни радват с драматизации на „Косе Босе” и „Съвременната история на 
червената шапчица”. Чудесен пример за деца и родители как успешно и с подкре-
пата на семейството се развиват качества, умения и всички заедно се забавляват.

Но какво по-добро от това на сцената да излязат и учителите. В постановката 
„Годишният изпит” по мотиви от „Под игото” на Иван Вазов участваха ученици, 
родители и учители. Шенер Али влезе в ролята на главния учител Климент, г-жа 
Джамбазова – в ролята на главната учителка, майки и учителки в ролите на кака 
Гинка и публика. Ролите на Рада, Кириак Стефчов и Бойчо Огнянов се представи-
ха от ученици. В литературно-музикалната композиция „България през вековете” 
в ролята на съпругата на хана се превъплъти ръководителка на група за целоднев-
на организация.

Милена Михайлова. УЧЕНИЦИ – УЧИТЕЛИ – РОДИТЕЛИ – ГОВОРИМ НА ЕДИН ЕЗИК
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Такъв вид дейности подпомагат добрите отношения между ученици, учители 
и родители. Родителите разбират по-добре своите деца; овладяват различни начи-
ни за общуване чрез разнообразни дейности; приемат по различен начин учителя, 
нараства доверието към него; опознават ежедневието в училище; обменят инфор-
мация не само с учителите, но и помежду си; добиват по-голямо самочувствие 
като особено важни за своите деца. Изгражда се идеята, че училището е мястото, 
където ученикът получава ценни знания и развива компетентности и умения, кои-
то ще са нужни в целия му живот. Родителите осъзнават нуждата от образование 
и разбират, че е важно не само децата им да посещават училище, но и да се стре-
мят да успяват и да се развиват.

И тъй като ние сме учители и знаем какво целим и в каква посока развиваме 
училището, знаем и какви резултати очакваме.

Резултати от дейностите с родители:
• Мотивирани родители, осъзнаващи нуждата от образование.
• Развити родителски умения за възможни начини за справяне с проблеми на 

детето; отговорност на родителите за присъствие и напредък на детето в 
училище. 

• Създадена подкрепяща мрежа от учители и родители, които активно рабо-
тят за привличане на родители за участие в училищни дейности.

С цялата си работа с ученици и родители педагогическата колегия на ОУ 
„Цанко Церковски” цели да подпомогне родителите да разберат собствената си 
значимост, защото основна грижа за нас не са само знанията на техните деца, а на 
първо място е грижата за успеха и тяхната житейската реализация.
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ЕФЕКТИВНИ ПОЛИТИКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА  
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ.  

ПРЕВЕНЦИЯ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА  
ОТПАДАНЕТО ОТ УЧИЛИЩЕ

Димитър Костов 
Директор на ОУ „Св. Кл. Охридски“, с. Тишевица, общ. Враца

Образованието е един от основните фактори за развитие на обществото и 
човешкия капитал и има важна роля за настоящето и бъдещето на нашата страна.

Преждевременното напускане на образователната система е един изключи-
телно остър проблем за България, водещ фактор за безработицата, бедността и 
социалното изключване. Отпадането от училище не е специфично ромски про-
блем (световната практика сочи висок процент отпадащи  испано-африканци в 
САЩ, арабски мигранти в Западна Европа). Българската практика сочи, че от 
училище не отпадат само ромски деца, напр. от професионалните гимназии отпа-
дат преди всичко ученици нероми.

Въпреки това проблемът с отпадане от училище сред ромите в България е 
остър и рефлектира изцяло върху образователното ниво на ромската общност.

ОСНОВНИ ТЕМИ:
• История на училището
• Равен достъп до образование в българското училище. Добри практики за 

намаляване на отпадането от училище
• Постижения – учебно-възпитателен процес, групи ЦДО, НВО
• Социализация на учениците
• Успешни похвати за повишаване участието и ангажираността на родите-

лите
• Работа по проекти
• Извънкласни дейности
• Какво ни предстои 
През  учебната  2016/2017 г. в училището се обучават и възпитават 123 уче-

ници в дневна форма на обучение и 6 ученици в самостоятелна  форма от шест  
малки  населени места: с. Тишевица – 37,  Вировско – 23, Върбица – 41, Тлачене  
– 14, Горно Пещене – 4,  Веслец – 5, от които  101 ученика са от ромската общ-
ност,  което представлява 80% . Педагогическият  екип  наброява 16 висококвали-
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фицирани учители с висше образование, които всеотдайно и с големи амбиции 
работят с учениците.

От 01.08.2009 г. училището има статут на средищно  училище, а от 14 ноем-
ври 2011 г. ОУ „Св. Кл. Охридски“, с. Тишевица, община Враца е в списъка на 
защитените училища.

ОУ „Св. Кл. Охридски“ е училище с 130-годишна история. Разполага с пре-
красна МТБ (санирана сграда с парно отопление – метан) и алуминиева дограма, 
вътрешни тоалетни, нова ел. инсталация, окачени тавани в осем класни стаи, ком-
пютърен кабинет (15 компютри, смарт дъска, принтери), игротека с компютърна 
конфигурация и физкултурен салон – всичките  с подова настилка ламинат или 
дюшеме.

Училището разполага и със здравен кабинет, със здравен специалист на пъл-
но работно време,  ученически стол и училищен автобус. Във всички класни стаи 
има монтирани интерактивни дъски, всеки учител използва в работата си лаптоп, 
таблет.

Дворът на училището е около 4,5 дка тревна площ, алеи за всеки клас и физ-
културна площадка с изкуствено затревен терен за футбол и тенис на корт, бесед-
ка и.т.н.

Учебно-възпитателната работа протича на два етапа в целодневно обучение. 
До обяд учениците се обучават в 8 самостоятелни паралелки. След обяд са раз-
пределени в 5 групи на целодневно обучение – 3 в начален етап и 2 в прогимна-
зиален етап. За всички ученици има организиран безплатен обяд, наред с Нацио-
налната програма на МОН за безплатни закуски 1. – 4. клас. Работи и  Прог рамата  
„Училищен плод”. Като прибавим към всичко това и транспорта на учениците до 
най-близката точка по местоживеене, без носене на тежката ученическа раница , 
какво му трябва повече на УЧЕНИКА, освен всеки ден да е в училище, за да по-
стигне качество на образованието си. 

Ако към края на учебната 2003/2004 г. , т.е преди мащабните реформи във 
финансирането на училищата, отпадането от училище беше нещо, за което се го-
вореше и отчиташе с лека ръка, то следващите години с повсеместно въвеждане 
на единен разходен стандарт в образованието (в началото с много ниски стой-
ности) принудиха общините да закрият определен брой училища. През 2008 г. в 
Община Враца се извърши шокова (бих я нарекъл) оптимизация на училищната 
мрежа. Първоначалните  страхове бяха, че в четирите  останали (от всичките 14 
закрити училища в малките населени места на общината) някак си нещата няма 
да се получат, т.е. учениците от съседните населени места няма да се качат на 
автобусите. Някъде наистина това все още е трудна задача, но при  нас, смея да 
твърдя, всичко стана постепенно и лесно. 
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Първото, което направихме, е участието ни в една общинска програма  „Всич-
ки на училище“, която се оказа доста ефективна. Много голяма мобилизация от 
страна на всички учители, много сериозна работа на терен – с помощта на  мест-
ната власт буквално влязохме почти във всяка къща и издирихме всяко дете, под-
лежащо на училищно образование. Обещавахме като на предизборно събрание, 
че училището ще стане много хубаво, че ще има прекрасни условия за учене, 
спорт, отдих, храна и.т.н. Дори за нас самите всичко бе като сън. Но чудото стана!

Ако през учебната 2003/2004 г. имаше 10% отпаднали ученици, то през 
2008/2009 учебна година намалихме този процент до 1. В училище  влязоха всич-
ки подлежащи на училищно образование. Следвайки Стратегията за превенция и 
намаляване на отпадащите и преждевременно напусналите образователната сис-
тема като важна стъпка в успешното постигане на националната ни цел по „Стра-
тегия 2020”, делът на преждевременно напусналите образователната система до 
2020 г. да не надвишава 11%, при нас от пет години насам няма нито един отпад-
нал ученик.

Положителен е фактът, че от 2004 година училището е едно от водещите в 
Програмата на ЦМЕДТ „Амалипе“ за образователна интеграция. Необходимо е 
непрекъснато подобряване на качеството на преподаване и учене. Да открием об-
ластта, в която всеки ученик е добър. Да му помогнем да доразвие своите знания 
и умения в тази област по приемлив за обществото начин. Чрез това, в което е 
добър, да доразвие допълнителни знания и умения и в останалите области, зало-
жени в учебните програми. Стремежът е у тях да остане потребността от знания 
и самоусъвършенстване.

Разработването и участието ни в проекти, свързани с образователната инте-
грация през периода от 2008 г. насам: „Намаляване отпадането на ромски деца от 
училище“ на Център „Амалипе“ и последвалите ги „Всеки ученик може да бъде 
отличник“ , „Всеки ученик ще бъде отличник“, както и проектите, финансирани 
от ЦОИДУЕМ „Всички на училище“ (2012/2013), „ЗаЕДНО в училище“ 
(2014/2015) и „Математиката е за всички“ (2015/2016), ни даде възможност да 
създадем приложими модели, иновативни педагогически практики, целящи на-
мирането на решения, които водят до очаквано добър резултат  и усъвършенства-
не на образователната система.

За да се постигнат  по-добри резултати, пред учениците (целева група – всич-
ки ученици) поставихме нови изисквания и  очаквания. На всеки ученик показах-
ме, че той може да успее. Всяко дете трябваше да научи, че като полага усилия,  
ще може да успее да постигне целта си, а това  да доведе до промяна на живота 
му. Всяко дете да вярва, че  „Аз мога да...“ и „Аз искам да...“.

Димитър Костов. ЕФЕКТИВНИ ПОЛИТИКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УЧИЛИЩНО...
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Успехите са закономерен резултат от съвместните усилия на ученици, учите-
ли и родители. В малките населени места, където училището е основен източник 
на знания, отговорността на учителите е огромна. Методите на преподаване не-
прекъснато следва да бъдат преосмисляни в контекста на съвременните изисква-
ния, необходимо е непрекъснато повишаване на квалификацията и професионал-
ната компетентност.

Интерактивните методи, използването на информационните технологии пра-
вят по-привлекателен учебния процес и създават траен интерес към знанието. 
Всички наши учители са преминали обучения за работа в мултикултурна среда. 
Тези ключови моменти създават една позитивна образователна среда, като задъл-
женията и отговорностите са ясно дефинирани. Създадена е мултикултурна сре-
да, гарантираща равен достъп до образование на всички деца, предоставят се со-
циална и психологическа подкрепа на децата в риск, децата със СОП, повта рящите 
ученици. Ефективни и работещи са педагогическите практики, утвърдени през 
годините: извънкласни форми по интереси („Ромски фолклор“, участието в реди-
ца дейности – обменни визити с ученици от други училища, участия във  фести-
вали на регионално и национално ниво и т.н.). Очакванията от участието ни в 
Проекта „Твоят час“ са големи. Регистрирахме 11 групи: 4 от тях за преодоляване 
на обучителни затруднения и 7 – занимания по интереси, със 117 участници. Про-
дължават консултациите по различните учебни предмети, както и участието ни в 
образователни проекти. През настоящата година ще работим във втората фаза на 
проекта на Национална мрежа за децата (nmd.bg) „Училището като център в общ-
ността“.

Ясно съзнаваме, че трябва да сме постоянно нащрек, че трябва да продължа-
ваме да разработваме и прилагаме широкообхватни и ефективни политики за на-
маляване на уязвимостта на рисковите групи, че е необходимо проучване и непре-
късната работа на терен, анализиране и систематизиране на причините за ранното 
отпадане на ученици от образователната система. Информационната система 
„АДМИН” ни помага и се използва за превенция и мониторинг на ранното отпа-
дане. Но това не е достатъчно. В този механизъм, в който са ангажирани образо-
вателната система и институциите  в нея, синдикати, НПО и др., трябва да наме-
рят по-солидно място и всички държавни и общински органи и организации, 
отговорни за осигуряване на по-добра материална, финансова и социална защита 
на децата.

Най-важна е работата на терен. 
Първи пример: Продължаваме партньорството ни с Младежкия център към 

община Враца – участие в работата на проекта BG06-105 „За подобряване на бла-
госъстоянието на децата и младежите в риск – изграждане на устойчив модел за 
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интеграция и социално включване в община Враца“. Следваме единна политика 
в посока повишаване обхвата на децата и учениците и намаляване дела на преж-
девременно напусналите образователната система. Резултатите са положителни. 
Заедно направихме възстановка и отпразнувахме „Ерделези“.

Втори пример: Майката на ученика  Бисер Н.  през втората седмица на учеб-
ната година заявява, че се преместват в друго населено място, в съседна област, 
където има училище. Според  ЗПУО и стандарта за организация на дейностите  
преместване на ученик от едно в друго училище може да стане, ако приемащото 
училище заяви, че ученикът се е явил и следва да го приеме. Тогава  изготвяме  
удостоверение за преместване. След направената справка се оказва, че ученикът 
Бисер не е постъпил  във второто училище, не е получил и удостоверение за пре-
местване. Тогава е някъде по пътя. Но този път се оказва много дълъг. Директори-
те на двете училища са безсилни срещу такива „шарещи“ ученици. Тук е необхо-
дима координация в действията на местната власт, дирекциите за социално 
под по магане  и училищата. Такава координация все още липсва. „Админът“ по-
казва, че „де юре“ ученикът е в първото училище, а „де факто“ той не посещава 
нито едно от двете училища. 

Необходим е по-задълбочен анализ на причините за ранното отпадане на уче-
ниците от училище. Причините за феномена са многообразни и не са с еднаква 
тежест в отделните региони. Не е все едно в гетото на големия град и махалата в 
средно големия град. Съвсем различна е етноспецификата в малките населени 
места.

Сериозно място за отпадане заемат икономическите причини, свързани с 
бед ността, безработицата и ниския жизнен стандарт, които обричат децата на 
маргинализация. Тук  в обособените групи  в гетото и големите махали израстват 
деца, които са обречени. Част от тях са реално незнайни, необхванати и на прак-
тика остават напълно неграмотни.

Не по-малък остава и проблемът с миграцията и емиграцията в семействата 
за отпадането от училище. Когато детето е оставено при баби и дядовци, често 
липсва контрол, незаинтересованост, различна ценностна система между млади и 
стари. Конкретният алгоритъм за решаване е разписан в длъжностната характе-
ристика на класния  ръководител, директора и училищния психолог. Тези посте-
пенно превръщащи се в „проблемни“ ученици (има ги, разбира се, и при българи-
те) наистина създават проблеми не само в училище, но и в обществото. 
Кон кретната превантивна целенасочена работа не само в училищната, а и в извън-
училищна  мрежа от всички заинтересовани институции могат  да помогнат. Дру-
гият вариант на емиграция вкупом, т.е. заедно с децата, също не е достатъчно 

Димитър Костов. ЕФЕКТИВНИ ПОЛИТИКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УЧИЛИЩНО...
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удачен. Имали сме случай, при който семейството се връща след няколко години 
от Испания, децата през този период не са учили и 10–12-годишни постъпват в 
първи клас.  

Трудно се издирват и т. нар.  „мобилни“ ученици, които посещават училище 
1-2 дни седмично и по-често преди получаването на служебна бележка за при-
съствие, за да не  прекратят „детските надбавки на родителите“. Писането на от-
съствия и тяхното неизвиняване е решението на този проблем. На този етап не 
можем да разчитаме на глоби от местната власт.

Та като стана дума за етноспецифика по-горе, няма как да избягаме от след-
ващия проблем  – „момичешки профил“ на отпадане. Има го, разбира се, и при 
нас, но слава Богу след 8. клас. И за това не са виновни самите момичета, става 
дума за цялостен стереотип на живот на една етническа общност (особено при  
калдарашите). Много усилия ни коства тази борба, която водим против ранните 
бракове, следвайки проекта на Център „Амалипе“ и аналитичните прогнози на 
Ин ститут „Отворено общество“. В края на краищата проблемът съществува.

Нерядко и здравният статус на децата е причина за тяхното отпадане от учи-
лище. Мисля, че в образователната рамка на новия ЗПУО са предвидени необхо-
димите политики за задържане на деца с увреждания с осигуряване на равен дос-
тъп до образованието.

Допълнителни мерки за намаляване  на отпадането на ученици от училище:
1. Идентифициране на ученици от социално слаби семейства, но с желание и 

възможности за продължаване на средно и висше образование – осигуря-
ване на стипендии под формата на храна, безплатни карти, закупуване на 
учебници и др.

Всяка година наши бивши ученици кандидатстват и биват одобрени  в кон-
курсите на Център „Амалипе“,  Фондация „Арете“, а наскоро и ЦОИДУЕМ обя-
виха подобен конкурс.

2. Приобщаването на родителите, овластяването им чрез участие в Родител-
ския клуб, сериозното им участие в училищния живот оказва съществено 
влияние върху постиженията на учениците. Все повече родители вярват, че 
отговорността за образованието на децата им се споделя между родители и 
училището, но част от тях оставят първостепенната роля на училището. 
Усилията за тяхното приобщаване продължават. Цял проект „ЗаЕДНО в  
училище“ посветихме на родителите и с радост виждаме все по-пълното 
със заинтересовани родители училище и по време на родителски срещи, и 
по време на консултации с учители и класни ръководители, както и при 
реализиране на проектни дейности и съвместни дейности по извънкласна 
работа.
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3. Учителите имат нужда от по-добра съвременна подготовка – още в процеса 
на учене за висше образование да бъдат обучени в познаването на добри 
практики и подходи за работа с деца, застрашени от отпадане, деца в риск, 
придобиване на умения за дефиниране  на проблемите на всеки ученик.

4. Мисля, че от изключително значение за задържането на учениците в учи-
лище с преобладаваща ромска общност е назначаването на трудов договор 
на учители роми и непедагогически персонал от роми. В нашето училище 
има вече работещи  6 роми – 2 учители, 1 здравен специалист, 1 огняр-ох-
рана, 1 хигиенист, 1 работник в кухня. Уверявам ви, че тази практика рабо-
ти и дава прекрасни резултати.

5. Тъй като работата, свързана с превенция на отпадането от училище, изиск-
ва специфични усилия, особено при работа с определени етнически групи 
от населението, би трябвало  МС, МОН, синдикатите, общините сериозно 
да обсъдят и да приемат, че за решаването на този алгоритъм е необходимо 
по-високо възнаграждение.

6. Още веднъж за липсващата все още координация в действията на МОН, 
МТСП, МВР, МЗ от една страна, и действията на местната власт, дирекция 
социално подпомагане, училищата, от друга страна.

Какво предстои:
ЗПУО даде възможност малките училища да се преобразуват в обединени  

училище, т.е. да предлагат обучение и в първи гимназиален етап. Това означава 
две неща. На първо място, тези ученици  имат възможност да останат по-дълго 
време в  населеното място, от което са. На второ, означава повече работни места 
за учителите. И нещо повече – дава се възможност на тези училища да извършват 
обучение за придобиване на част от професия или за придобиване на първа сте-
пен на професионална квалификация, което ще осигури след това достъп до па-
зара на труда на тези млади хора.

Димитър Костов. ЕФЕКТИВНИ ПОЛИТИКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УЧИЛИЩНО...
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ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ЗА  
РАБОТА В УЧИЛИЩЕ 

„ПЕЙ, ТАНЦУВАЙ И ПРАЗНУВАЙ С МОЯ ЕТНОС“ 
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РАБОТАТА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 

„ХРИСТО БОТЕВ“, ГР. ДУНАВЦИ, ОБЩ. ВИДИН
Таня Иванова Ценкова-Станчева 

Главен учител в ОУ „Христо Ботев“ – гр. Дунавци, общ. Видин  
Цеца Иванова Ценкова 

Директор на ОУ „Христо Ботев“ – гр. Дунавци, общ. Видин

I. Основна цел на доклада:
1. Да покаже още една от добрите практики в нашето училище.
2. Да подпомогне популяризирането на добри практики и иновации, прило-

жими в българското училище.
3. Да обогати работата на педагогическата общност с нови методи на работа 

с ученици, родители и институции за обхват и намаляване отпадането на 
ромските деца от училище.

II. Данни за училището:
Наименование: Основно училище „Христо Ботев“
Правен статут: Общинско общообразователно училище
Адрес:  3740 гр. Дунавци, общ. Видин, обл. Видин  
   ул. „Георги Димитров”,  № 73 
Телефон:  09314/ 23-68; 0878472801
E-mail адрес: ou_dunavci@abv.bg 
Директор:  Цеца Иванова Ценкова
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III.  Необходимост от проекта – идентифицирани проблеми и нужди на учени-
ците в училището.
1. Идентифицирани проблеми: 

– затруднения при осъществяване процеса на интеграция, социализация и 
адаптация на учениците от ромски произход; 

– наличие на предразсъдъци към ромския етнос поради недостатъчно по-
знаване на историята, културата, обичаите, традициите и ценностите;

– недобро владеене на българския книжовен език от страна на ромските 
деца, в резултат на което те имат ниско самочувствие, комплекси за ма-
лоценност, липсва им мотивация за учене, резултатите по учебните 
предметите са незадоволителни, а училището е превърнато в нежелана 
територия за тях.

2. Идентифицирани нужди:
– осигуряване на подкрепяща среда за ромските деца в училище чрез 

сформиране на 2 училищни групи по СИП в областта на изкуствата, съ-
образно техните интереси и дарби:

 • СИП „Фолклор на етносите – история и традиции” – сборна група II – 
VII клас – 15 ученици;

 • СИП „Фолклор на етносите – песни и танци“ – сборна група I – VII 
клас – 15 деца и ученици;

– преодоляване на предразсъдъците по етнически признак чрез опознава-
не на историята, традициите, музиката, песните и танците на ромския и 
българския етнос;

– превръщане на етнокултурното многообразие в източник на взаимно 
опознаване, уважение и толерантно сътрудничество в общата образова-
телна среда;

– по-добро овладяване на българския книжовен език от страна на ромски-
те деца за повишаване на самочувствието, на мотивацията за учене, на 
резултатите по учебните предметите;

– превръщане на училището в желана територия за ромските деца;
– осигуряване на средства за финансиране на дейността на клубовете;
– активизиране на родителите по отношение на успешната интеграция на 

децата им в училище.
 3. Възможно решение на проблемите и нуждите – чрез реализирането на 

проект „Пей, танцувай и празнувай с моя етнос!“

IV. Целева група – 34 деца и ученици от училището с идентифицирани нужди и 
проблеми.

Таня Ценкова-Станчева, Цеца Ценкова. “ПЕЙ, ТАНЦУВАЙ И ПРАЗНУВАЙ С МОЯ ЕТНОС”
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V. Данни за проекта
Финансираща институция: ЦОИДУЕМ
Конкурсна процедура: Конкурсна процедура 33.14-2015
Приоритет: Приоритет 2: Въвеждане и развиване на разноо-

бразни форми на интеркултурно образование, на-
сочено към запазване и развитие на културната 
идентичност на етническите малцинства при  
деца и ученици.  

Тема: Тема 3: Въвеждане и развиване на разнообразни 
форми на интеркултурно образование.

Договор: Договор № БС-33.14-2-014 / 30.09.2015г.
Проект: „Пей, танцувай и празнувай с моя етнос !“
Времетраене: 9 месеца (от 01.10.2015 г. до 30.06.2016 г. вкл.)
Населено място: гр. Дунавци, общ. Видин, България
Обща стойност на проекта: 14 250 лв. (четиринадесет хиляди двеста и петде-

сет лева)

VI. Кратко описание на проекта
КАКВО?
Въвеждане и развиване на разнообразни форми на интеркултурно образова-

ние за запазване и развиване на културната идентичност на учениците от ромски 
произход в училището чрез сформиране на 2 (две) групи по СИП:

– СИП „Фолклор на етносите – история и традиции” – сборна група II – VII 
клас – 15 ученици;

– СИП „Фолклор на етносите – песни и танци“ – сборна група I – VII клас 
– 15 деца и ученици.

С КОГО? 
34 деца и ученици:
– 13 момчета и 21 момичета;
– от І до VІІ клас;
– от 6 до 14 години;
– 21 от ромския етнос и 9 от българския етнос;
– в т.ч. пътуващи от малките населени места със закрити училища – с. Тър-

няне, с. Синаговци, с. Жеглица, със СОП (на ресурсно подпомагане); в 
риск – с родители в чужбина; полусираци.

КЪДЕ?     
В кабинета по музика, в кабинета по история и в театралния салон на учили-

щето.
КОГА?
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От 01.10.2015 г. до 30.06.2016 г., както следва:
– 9 учебни месеца;
– 34 учебни седмици;
– по 2 учебни часа седмично за всяка група по СИП;
– с продължителност на 1 учебен час – 40 мин.;
– общо по 68 часа за всяка група по СИП за времето на проекта.
ЗАЩО?  
– за да съхраним и развием културната идентичност на децата и учениците 

от етническите малцинства – предпоставка за качествено образование и 
равноправна  интеграция в училището и в обществото;

– за да превърнем етнокултурното многообразие в източник на взаимно 
опознаване, уважение и толерантно сътрудничество в обща образователна 
среда;

– за да осигурим подкрепяща образователна среда, която да превърне учили-
щето в желана територия за ромските деца;

– за да осмислим свободното време на учениците;
– за да възпитаваме в дух на уважение, разбирателство и толерантност;
– за да подобрим социално-психологическия климат в училището;
– за да намалим до минимум броя на неизвинените отсъствия;
– за да развием потенциала на всяко дете и да му предоставим възможност 

за изява;
– за да засилим мотивацията за учене и успеваемостта по учебните предмети;
– за да повишим самочувствието и себеуважението на децата, опознали ис-

торията, обичаите и традициите на своята етническа общност, осъзнали се 
като носители на етнокултурна идентичност и ценности, научили се да 
приемат различието в обществото;

– за да приобщим родителите роми към образователния процес на техните 
деца и да повишим активността им - ключ за успешното осъществяване на 
интеграционния процес;

– за да преодолеем предразсъдъците и дискриминацията по етнически при-
знак в обществото.

Опитът показа, че изкуството е истинският път за съхраняване и развиване на 
културната идентичност на етническите малцинства, защото е най-близко до тех-
ния темперамент, емоция и начин на живот.

VII. Основна цел на проекта
Успешна интеграция, социализация и адаптация на децата и учениците от 

ромски произход в училището чрез въвеждане на разнообразни форми на интер-
културно образование за съхраняване и развиване на културната им идентичност 

Таня Ценкова-Станчева, Цеца Ценкова. “ПЕЙ, ТАНЦУВАЙ И ПРАЗНУВАЙ С МОЯ ЕТНОС”
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и превръщане на етнокултурното многообразие в източник на взаимно опознава-
не, уважение и сътрудничество.

VIII. Екип за организация и управление на проекта

Позиция по проекта Име и фамилия Позиция в училището
Ръководител на проекта Цеца Ценкова Директор на училището
Счетоводител на проекта Стоянка  Петрова Счетоводител на училището
Координатор на проекта Таня Станчева Главен учител в училището
Технически сътрудник Росица Вълчева Касиер-домакин на училището

IX. Екип за работа по проекта

Позиция по проекта Име и фамилия Позиция в училището
Ръководител на група по СИП „Фолк-
лор на етносите – история и тради-
ции” – сборна група II – VII клас – 15 
ученици

Силвия Илиева Старши прогимназиален 
учител – възпитател в 
училището

Ръководител на групата по СИП 
„Фолклор на етносите – песни и тан-
ци“ – сборна група ПГ, I – VII клас – 
15 деца и ученици

Таня Станчева Главен прогимназиален 
учител  в училището
Координатор по проекта

X. Описание на дейностите по проекта:
Дейност № 1. Презентация на проекта на първата обща родителска среща за 

новата учебна година – какво, с кого, къде, кога, как и защо.
Изработване на ppt на проекта в резюме, на плакати, брошури и декларации 

за съгласие на родителите.
Публикуване на съобщение в медиите за стартирането на проекта.
Заснемане на дейността с фотоапарат.
Закупуване на необходимите материали за работа на групите.

Дейност № 2. Сформиране на групи по СИП за интерактивно и интеркултур-
но обучение, съобразно подадените декларации за съгласие на родителите (2 гру-
пи):

– СИП 1. „Фолклор на етносите – история и традиции” – сборна група II – 
VII клас – 16 ученици;

– СИП 2. Фолклор на етносите – песни и танци“ – сборна група I – VII клас 
– 26 деца и ученици;
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Дейност № 3. Да научим за ромския етнос:
Запознаване на учениците с историята и културата на ромския етнос, съо-

бразно възрастта им (учебно помагало „Истории край огнището, 2-4 клас“ и „Раз-
казани пътища, 5-8 клас“):

– произход, прародина, език, наименования на ромите, преселване на роми-
те в Европа, ромските групи в България, преследване на ромите през Вто-
рата световна война;

– символите на българския и ромския етнос – държава, химн, герб, знаме, 
фолклор, език и др.

– българските и ромските празници;
– успели личности от български и ромски произход, в т.ч. от родния край;
Разпечатване на намерената информация.
Изработване на естетически оформени табла.
Заснемане на дейността с фотоапарат.
Закупуване на планираните материали.

Дейност № 4. „Приказки край огнището“ – литературно-музикална програма, 
посветена на Бъдни вечер, Коледа и ромската Нова година (Банго Васили).

Запознаване на учениците със същността и значението на празниците, оби-
чаите и традиците на ромите и българите по случай:

– Бъдни вечер;
– Коледа;
– Банго Васил;
– подбор на текстове за разработване на сценарий;
– подбор на песни по темата.
Разработване на сценарий за литературно-музикална програма, която включ-

ва пресъздаване на традициите, обичаите, песните и танците на двата етноса пред 
публика.

Провеждане на репетиции.
Изработване на декори и костюми.
Изготвяне на афиши и покани за гостите.
Публикуване на съобщение в медиите.
Закупуване на необходимите материали за представяне на групите.
Представяне пред публика – участват 34 ученици, т.е. повече от планираните.
Заснемане на дейността с фотоапарат.
Изработване на табла със снимки от репетициите и представянето пред пуб-

лика.
Изготвяне на предложения от ръководителите на групите по СИП за награж-

даване на най-изявените ученици.

Таня Ценкова-Станчева, Цеца Ценкова. “ПЕЙ, ТАНЦУВАЙ И ПРАЗНУВАЙ С МОЯ ЕТНОС”
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Дейност № 5. „Светците ни закрилят“ (литературно-музикална програма, по-
светена на Международния ден на ромите и на християнските празници – Велик-
ден и Гергьовден).

Запознаване на учениците със същността и значението на датата 8 април за 
ромите, на обичаите и традициите на ромите и българите по случай Великден и 
Гергьовден.

Изготвяне на презентация за Международния ден на ромите – 8 април.
Разработване на сценарий за литературно-музикална програма „Светците ни 

закрилят“, представяща традициите, песните и танците на българския и ромския 
етнос по случай Великден и Гергьовден.

Провеждане на репетиции.
Изработване на декори и костюми.
Изготвяне на афиши и покани за гостите.
Публикуване на съобщение в медиите.
Представяне пред публика.
Изработване на табла със снимки от репетициите и представянето пред пуб-

лика.
Изготвяне на предложения от ръководителите на групите по СИП за награж-

даване на най-изявените ученици.
Закупуване на необходимите материали за представяне на групите.
Заснемане на дейността с фотоапарат.

Дейност № 6. „Отворено сърце” – месец юни 2016 – участие в XIII Междуна-
роден детски ромски фестивал „Отворено сърце“  към ЦМЕДТ „Амалипе“, гр. 
Велико Търново:

Организиране на екскурзия до гр. Велико Търново.
Уастие на учениците във фестивала „Отворено сърце”.
Изготвяне и подписване на декларации за съгласие на родителите.
Провеждане на репетиции.
Публикуване на съобщение в медиите.
Представяне пред публика.
Заснемане на дейността с фотоапарат.
Изработване на табла със снимки от репетициите и представянето пред пуб-

лика.
Закупуване на необходимите материали за представяне на групите.
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 ИНОВАЦИИ И ТРАДИЦИИ – ГАРАНЦИЯ ЗА  
УСПЕХА В РАБОТАТА С УЧЕНИЦИТЕ

Основно училище „Христо Ботев“,  
село Баница, община Враца

• Прилагане на иновативни методи в работата на училищния екип с ученици 
от ромски етнос за реализиране на образователно-възпитателни дейности 
в Основно училище „Христо Ботев“, село Баница. 

• Основни методи на педагогическо въздействие за интердисциплинарните 
взаимодействия, включително и проектно-базираното обучение, практиче-
ско прилагане на фондовете на знанието за социализацията на учениците 
към живота в 21 век. В реализирането на педагогическата практика освен 
познатите традиционни и иновативни  методи на работа са използвани и 
модели от иновативни подходи и наблюдавани практически приложения от 
обучения в „Академия за училищни лидери“ към Фондация „Америка за 
България“ и дейности, реализирани съвместно с Център за междуетниче-
ски диалог и толерантност „Амалипе“, град Велико Търново за работа с 
ученици от мултикултурна среда.

Основно училище „ Христо Ботев“, село Баница се намира в община Враца и 
е на 20 км от общинския и областния център. От 2008 година то е определено за 
средищно училище. В него се обучават всички подлежащи на обучение ученици 
до шестнадесет години от селата Баница, Мраморен, Оходен и Голямо Пещене, 
по изключение и ученици над тази възраст.

Училището ни е институция за обучаване на ученици за придобиване на зна-
ния, умения, компетентности, както и за социализация към живота на 21 век. Пе-
дагогическият екип е призван да реализира основните функции на институцията, 
но в по-различна среда от общоприетата – мултикултурна. В училището се обуча-
ват 156 ученици от 4 села, като на 30 ученици се оказва допълнителна подкрепа 
от страна на педагозите от училището и се реализира ресурсно подпомагане от 
педагози на РЦПППО – Враца. За  96% от учениците българският език не е май-
чин, като продължават да използват ромския език в ежедневните си семейни и 
извънучилищни общувания. Постъпвайки в училище, тези деца идват с богата 
житейска съдба на хора, живели и продължаващи да живеят в затворени, консер-
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вативни, бедни и полуграмотни общности, с ограничен речников запас на българ-
ски език, повечето от думите в който са диалектни. Учениците в първи клас, не-
зависимо че са посещавали в голямата си част детски градини, нямат изградени 
навици за учене, трудно разбират преподаваното от учителя, а това води до бавно 
и нерентабилно ограмотяване (четене и писане) в рамките на цялата учебна годи-
на. От своя страна всичко това влияе и върху обучението по останалите учебни  
предмети, въпреки допълнителната работа на учителите. 

Настоящата добра практика обхваща основно учебните предмети от култур-
но-образователната област „ Природни науки“. Реализираните дейности са с уче-
ниците от 2. и 3. клас (съвместно) и учениците от 5. клас. Използван е подходът 
на педагогическото взаимодействие при класната форма на работа.

Времето, в което е реализирана педагогическата практика, е учебната 2016/ 
2017 година, втори учебен срок.

Екипът от педагози, с които е реализирана иновативната дейност:
– Павлина Неделкова – главен учител, обучаващ учениците от 2 клас;
– Пламка Петрова – старши учител, обучаващ учениците от 3 клас;
– Надя Златева – старши учител, обучаващ учениците от 5 клас;
– Лилия Божинова – старши учител, обучаващ учениците от 5 клас,

под ръководството на Теменужка Томчовска – директор на Основно училище  
„Христо Ботев“, село Баница, преминала обучение в „Академия за училищни ли-
дери“ към Фондация „Америка за България“, включващо и прякото приложение 
на наученото в училища в Ню Йорк, САЩ и дългогодишен участник в дейности-
те, реализирани съвместно с Център за междуетнически диалог и толерантност 
„Амалипе“, град Велико Търново за работа с ученици от мултикултурна среда, 
включително и като обучител по програмата „Намаляване на отпадането на ром-
ските деца от училище“.

Недобре усвоената четивна техника за голяма част от учениците от 2. и част 
от учениците в 3. клас, участващи в реализираната иновация, води и до все по- 
трудно разбиране на съдържанието на текстовете, което е предпоставка за демо-
тивация и за учене. Родителите, за които образованието не е ценност, не насърча-
ват децата си да учат. С течение на времето и преминаването от клас в клас в 
началния етап, особено в пети клас, учениците се обезверяват по отношение пос-
тигането на добри резултати в обучението си. Притесняват се от собствените си 
възможности. Използването на традиционните методи и средства на обучение от 
педагозите, макар и с нюанси на интерактивност, не позволяват на голяма част от 
учениците да развият собствения си потенциал, да използват натрупаните фондо-
ве на знание в обучението си за достигане на минимума от знания и умения, 
изиск ващи се  от нормативната уредба, отнасяща се за българското училище.
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Затова ние, педагозите от екипа, формулирахме своята визия за училището си 
така:

Училище, в което учениците развиват своите знания и умения за заобикаля-
щата ги действителност чрез  използването на интерактивни и интердисципли-
нарни подходи, съчетавани с културата и жизнения опит, присъщи за различните 
етноси на общностите, в които живеят.   

Училище, в което учениците могат да изследват една адекватна за възрастта 
им и близка до заобикалящата ги среда. Всички ученици, включително и тези със 
специални образователни потребности и допълнителна подкрепа, се чувстват 
добре и смятат училището си за  желано място, учебното съдържание по отделни-
те учебни предмети за по-достъпно и отговарящо на нуждите и желанията  им.

Целта на целия училищен екип е да превърнем  Основно училище „Христо 
Ботев“, село Баница в място, където всеки ученик да се чувства свободен и зна-
чим, защото получава и дава всичко според възможностите си, но и съобразено с 
фиксираното в държавните образователни стандарти. Да подготвяме ученици, го-
тови да живеят и работят  в 21. век, без значение на социалната и етническата им 
среда. Да работим съвместно с родителите, които да се доверяват на нас, педаго-
зите, и заедно да желаем днешното и утрешно добруване на децата. Да направим 
обучението разбираемо, достъпно и привлекателно, което да е достатъчно всички 
ученици да бъдат равнопоставени на пазара на труда.  

Тази цел ние вече реализираме чрез прилагането на разнообразни методи  на 
обучение и работа с учениците от традиционните  през интерактивните и стигай-
ки до прилагането на иновативните, включително и метода на „проектно-базира-
но обучение“, за да дадем повече свобода на изучаваното учебно съдържание, 
основано на проектна и практическа дейност, достъпна за нашия тип ученици. 
Това е възможно, защото училището разполага и с много добра материално-тех-
ническа база за реализиране на предвидените иновации. Разполага с просторни 
класни стаи, всяка от които е снабдена с мултимедиен проектор, а всеки учител 
разполага с персонален лаптоп. Сградата на училището е снабдена с безжичен 
интернет. Има още оборудван компютърен кабинет с терминални станции и ин-
тер активна дъска. Предстои влизането в действие на интерактивна класна стая за  
работа с електронни учебници, медийни продукти за интерактивност в урока и 
повече практическа работа на учениците. Освен с различни технически средства, 
училището разполага и с голямо дворно пространство, което може да използва за 
практическа работа на учениците по различни учебни предмети и интегрирани 
занятия и проекти.

В училището през месец март 2017 г. бе реализиран урок в 5. клас на тема 
„Жизнени процеси в многоклетъчните организми“. В урока се използваха много 

ОУ “Христо Ботев”, с. Баница. ИНОВАЦИИ И ТРАДИЦИИ – ГАРАНЦИЯ ЗА УСПЕХА...
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и разнообразни подходи и средства на работа за постигането на целите му, в рам-
ките на 40 минути. Включени бяха в реализацията на часа двама учители и се 
активираха знанията на учениците, придобити по различни учебни предмети. Ос-
новно се работеше по тема и план за реализирането на учебна единица по учеб-
ния предмет „Човекът и природата“, като се подпомагаше от наученото по учеб-
ните предмети: география и икономика, технология и предприемачество, музика, 
както и придобитите умения за работа в екипи и фондовете на знанието от реал-
ния им живот в общностите, в които живеят. Всеки един от двамата учители ръ-
ководеше работата на учениците в отделни моменти от урока, съобразно поставе-
ните задачи и реализиращите се дейности, но водеща бе работата на учителя по 
природни науки. Залагаше се много на наученото от учениците в начален етап и 
връзката между предметите от една и съща културно-образователна област и в 
начален, и прогимназиален етап. Впечатляваща за децата бе възможността да по-
кажат уменията си в разпознаването на растения и засаждането им, което те из-
вършват и в личния живот, и в семейна обстановка по своеобразен начин.

Впечатляващ бе и проведеният урок през месец април 2017 г., в който заедно 
участваха учениците от 2. и 3. клас, в основата на който също беше учебното съ-
държание от културно-образователната област „Природни науки“. Темата, която 
беше разработена и реализирана, бе „Растения и хора“, която е част от учебното 
съдържание и на двата класа. В учебния час с 32 учениците работиха двама на-
чални и трима ресурсни учители, които подпомагаха дейността на 9 ученици, 
работещи по индивидуални учебни програми. В тяхната работа отново се откроя-
ваха използването на интерактивни и иновативни подходи, отнесени към индиви-
дуална, екипна и проектна дейност на учениците. Работата на учителите е насо-
чена да  допринесе за  един плавен преход между начален и прогимназиален етап  
на обучение. В урока от 40 минути вниманието бе насочено към това как учени-
ците да намерят и практически да приложат връзката между растения и хора, из-
ползвайки  части от учебното съдържание по всички учебни предмети, изучавани 
във 2. и 3. клас. Така учениците имаха възможността да видят закономерния пре-
ход от придобитите знания и учения в единия клас и необходимостта от тях в 
следващия клас. Показа се и съвместната работа, основана на подкрепата между 
учениците от двата класа за реализиране на плануваните дейности и постигане на 
набелязана цел.

В тези уроци  иновацията се изразява в прилагането от учителите на нетради-
ционни средства и похвати, с които да приведат процеса на усвояване на необхо-
димото учебно съдържание и самото учебно съдържание във вид, достъпен за 
разбиране и усвояване от учениците. Основен момент от иновацията е събиране-
то на мотивирани педагози, които да се обучат допълнително и да работят по не-
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традиционен начин за подобряване резултатите от обучението им. Особеност при 
този подход е формиране на професионална училищна общност, която да работи 
за постигането на задължителния минимум от знания, умения и компетентности 
от учениците, но по начин, съобразен с индивидуалните им възможности и моти-
виращ ги за активно участие в учебния процес. Тя подпомага разработването и 
структурирането още в началото на учебната година на тематичните разпределе-
ния по отделните учебни предмети, така че теми с подобно или допълващо съдър-
жание да се изучават по едно и също време в един клас или в няколко класа, което 
ще се облекчи и направи по-достъпно усвояването на знанията и уменията от 
учениците,  изучавайки ги комбинирано. Това от своя страна ще помогне на уче-
ниците да виждат в цялост, а не само отделни уроци, изучаваното учебно съдър-
жание, ще им даде възможност за повече практическа работа, където нашите уче-
ници да покажат възможностите си, силните си страни и да придобият увереност 
в собствените си знания и умения. Необходима е много работа по преодоляване 
на негативните нагласи и изградените стереотипи за организиране на учебната 
среда и реализирането на един учебен час. Участниците в професионално-учи-
лищната общност  ще вървят бавно, на малки стъпки, за да намерят правилния 
начин за работа с учениците. Необходимо условие е и привличането на техните 
родители като съмишленици, а впоследствие и участници в обучението и цялост-
ния живот на децата им. Всички участници в иновацията отчитат  наличните фон-
дове на знанието като ресурс за пълноценен и ефективен учебен процес. 

Прилагането на описаните методи и подходи за работа с ученици от мултиет-
ническа среда допринася за задържането на децата в училище, дава им увереност 
в постигнатото в образователно-възпитателния процес и сигурност за бъдещата 
им реализация на пазара на труда. В училището за поредна година няма отпадна-
ли ученици. Завършващите основна степен на образование са категорични, че ще 
продължат образованието си в гимназиалния етап. Това даде увереност на нашия 
педагогически екип да кандидатстваме за преструктуриране от основно училище  
в обединено училище и получихме  подкрепа и одобрение както от Община Вра-
ца, така и от Министерството на образованието и науката. Те повярваха, че ино-
вативните и традиционни дейности, реализирани в училището, са гаранция за  
образователния и житейски успех на нашите ученици.

Описаната педагогическа практика може успешно да се приложи и в други 
училища, в които се обучават ученици от ромски или друг етнически произход, 
стига педагогическите им екипи да са уверени, че иновациите и традициите  са 
гаранция за успеха на техните деца.

ОУ “Христо Ботев”, с. Баница. ИНОВАЦИИ И ТРАДИЦИИ – ГАРАНЦИЯ ЗА УСПЕХА...
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ИНОВАТИВНА ПРОГРАМНА СИСТЕМА В  
ДЕТСКА ГРАДИНА – НАЧИН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ДЕЙНОСТИТЕ В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА
ДГ „Слънчице“ 

„Повечето от онова, което ми е било потребно, за да се 
науча как да живея, какво да правя, как да се държа, съм 
усвоил в детската градина.“

Робърт Фулам

Иновациите в образователната система предполагат разработване на нови 
технологии за организация на средата за възпитание и учене, взаимодействие с 
децата, взаимодействия с родителите, изграждане на ключови компетенции. Пе-
дагогическата работа в мултикултурна среда изисква прилагане на някои специ-
фични методи и похвати, които гарантират ефективен образователен процес. Като 
основополагащо начало за протичането на този процес трябва да се приеме ут-
върждаването на толерантно образователно взаимодействие, което включва раз-
биране, уважение и отговорност към културата на етническата група, към която 
принадлежи детето. Учителят трябва да бъде посредник и медиатор при опозна-
ване и признаване достойнствата на всяко дете и на етническата култура, чийто 
носител е то.

В отговор на съвременните изисквания на обществото и образователната сис-
тема, като резултат от търсенията за ефективност и всеобхватност на педагогичес-
ката дейност ДГ „Слънчице” прие предизвикателството да изгради, осъществи и 
приложи своя иновативна Педагогическа система, основана на утвърждаване на 
съвременни иновационни модели на възпитателно-образователна дейност в дет-
ското заведение, осигуряващи максимално развитие на детския личностен потен-
циал; възможности за пълноценна социална реализация; създаване на благоприят-
на позитивна среда за интеграция и хармонична координация между семейство и 
детска градина, основаваща се на доброжелателен диалог и взаимно уважение.  

Програмната система отговаря на следните изисквания:
1. Създава условия за придобиването на компетентностите по всяко от обра-

зователните направления. 
2. Отчита спецификата на детската градина и на групите.
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3. Съответства на интересите, възможностите и възрастовите характеристи-
ки на децата в разновъзрастови групи.

4. Съчетава основна и допълнителни форми, разположени ритмично в моду-
ли.

5. Спомага във всяка една форма за овладяването и комуникацията на българ-
ския език.

6. Подпомага социализацията на децата.  
7. Стимулира възможностите на децата за самостоятелно справяне в реални 

житейски ситуации.
Настоящата педагогическа система осигурява на децата:
– формиране на умения за работа в мултиетническа среда;
– формиране на умения за работа в група;
– стимулиране процеса на самоутвърждаване на децата,чрез изграждане на 

индивидуален стил на дейност и поведение в условията на екипна работа;
– хармонично развитие и стимулиране на детското любопитство към всичко 

„ново”  в света;
– възможности за прояви на искреност и откритост към другия;
– свободно изразяване на реакции и емоции;
– вникване в очакванията и проблемите на другия;
– общуване на български език,който не е майчин и изграждане на собствена 

езиково-културна идентичност;
– спосбности и умения за взаимодействие и ориентиране в мултиетническа 

среда.
Характерно за децата в ДГ „Слънчице” е, че са: организирани  в групи по 

разновъзрастен признак; слабо владеят български език, който не е майчин за тях; 
имат ниска социализация; имат ниска самооценка; слабо изразени сръчности и 
умения; висока емоционалност; силна общностна принадлежност; силно изразе-
ни артистични заложби; много добри познания за природата.

Изхождайки от тези характеристики, екипът на ДГ „Слънчице”, разработи 
своята програмна система именно на модулен принцип. Той бе избран, защото 
позволява:

– плавно преливане на основна и допълнителни форми;
– динамично преминаване през дневния режим, който ще се превърне в сте-

реотип. Превръщането му в стереотип ще позволи на деца и учители да се 
чувстват спокойно, знаейки точно какво е разпределението на деня, седми-
цата и месеците;

– комбиниране на работа в голяма (разновъзрастова) група и малка (подгот-
вителна) /група;

ДГ “Слънчице”. ИНОВАТИВНА ПРОГРАМНА СИСТЕМА В ДЕТСКА ГРАДИНА...
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– даване на възможност за изява на творчески способности, умения за со-
циализация, индивидуални умения в модулите;

– прилагане на идеи от алтернативни педагогики, които са благодатни за ра-
бота със смесени групи;

– акцентиране на българския език;
– използване на метода на проектите както в отделни направления, така и в 

допълнителните форми; 
– наблягане на приобщаването.
Програмната система е иновативна. Тя е изградена на основата на модули, в 

които се дават знания, усвояват се умения и навици, изразяват се предпочитания, 
творчески умения и сръчности. Тя е изградена на стъпаловиден принцип, обусло-
вен от разновъзрастовия характер на групите. Усвояването, затвърдяването и из-
разяването става в единство и диференцирано в различните възрастови подгрупи. 
В модулите са включени основните и допълнителни форми. Те са динамични, 
предполагат разгръщане на собствен опит, умения и заложби и удовлетворяват 
емоционално-социални потребности и педагогически нужди на всяко дете. Всяка 
от формите в модулите изисква и допринася за усвояване, развитие и усъвър-
шенстване на комуникацията на български език, който е различен от майчиния, и 
за развиване на социални умения, необходими за интегриране в обществената 
среда. Модулите са гарант за равен шанс и развитие на децата в мултиетническа 
среда; осигуряват разбирателство и договаряне; дават възможност за изява на 
емоционален отклик и доверие; подпомагат солидарността и самостоятелността; 
подбуждат към самоконтрол и балансират възможностите за игра и занимания.

Особености:
 1. Основна форма е педагогическата ситуация.
– педагогическите ситуации са разпределени в сутрешен и следобеден ре-

жим;
– приоритетно се осъществяват ситуациите, които обединяват в едно направ-

ление и една тема задачите за всички групи. По този начин се дава възмож-
ност плавно да се прелее от тема в тема или една тема да се осъществи в 
повече от една ситуация;

– редуват се статични и динамични ситуации;
– в следобедния режим се провеждат ситуации само с децата от ПГ 6 г., тъй 

като те са с по-малко нужда от сън, а и така може да се работи диференци-
рано с тях поради малкия им брой в разновъзрастовите групи;

– в ОН „Околен свят” са заложени наблюдения, тъй като местоположението 
на детските градини дава много добра възможност за жив допир с околния 
свят и учене в природата;
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– в две ситуации за деца, за които българският език не е майчин (ДОС за 
Българския книжовен език), се осъществяват задачи от художествената ли-
тература, защото тя е близка до децата, дава възможност чрез театрализи-
рани игри и етюди най-лесно и неусетно да се развиват езикови компетен-
ции и да се изявяват художествените способности на децата.

2. Допълнителни форми:
В рамките на дневната организация  допълнителните форми се осъществяват 

в целия дневен режим.
– осъществяват се в модулите „Кръг на приятелството” (преди и след обяд); 

”Акценти на седмицата”; 
– чрез тях се дава възможност на децата да възприемат, изпробват и изразя-

ват;
– чрез тях лесно се научават и превръщат в стереотип умения като низане, 

завързване, рязане, отваряне и затваряне, подреждане и др.;
– чрез тях се научават и регулират социални умения и навици;
– лесно се социализира детската личност;
– изпълняват се допълнителни задачи като работа по проекти, отбелязване 

на празници;
– включват теми от ДОС за гражданско, здравно, екологично и интеркултур-

но образование;
– лесно се включват родители;
– дава се възможност за споделяне и се изразява принадлежност към група;
– имат коригираща функция и спомагат за подкрепа за личностно развитие 

(ДОС за приобщаващо образование);
– спомагат за изграждане на позитивен психологически климат (ДОС за 

приобщаващо образование);
– заменянето на стандартните упражнения в утринната гимнастика с различ-

ни за всеки ден игри не води до механично изпълнение на двигателни дви-
жения,а засилва желанието и необходимостта от двигателна дейност;

Иновативната програмна система на ДГ „Слънчице” е разработена според 
спецификата и нуждите на деца, учители и родители. Тя е гъвкава, адаптивна и 
включва в себе си всички изисквания по ЗПУО и ДОС. След една година работа 
по нея екипът на ДГ „Слънчице“ може смело да заяви, че е намерен най-правил-
ният начин за работа с деца в мултикултурна среда. Учители и деца изградиха 
стереотип за предаване и приемане на знания, умения и навици; децата задоволя-
ват естественото си любопитство към света; родителите станаха наши естествени 
партньори и помощници; различни организации добиха впечатления за живота и 
дейността в детската градина и с желание се включват в живота ѝ. И най-вече 

ДГ “Слънчице”. ИНОВАТИВНА ПРОГРАМНА СИСТЕМА В ДЕТСКА ГРАДИНА...
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резултатите, които децата показват на изходно ниво, надминаха очакванията на 
педагозите. В хода на работа екипа на детската градина има амбицията да израбо-
ти свои помощни материали за смесени групи, които са в дефицит, и да ги защити.

Когато в едно се впрегнат желание, усърдие, любов към децата, любов към 
професията, толерантност, екипност и взаимопомощ, съчетани с добра традиция 
и нови идеи в преподаването, „чудесата“ се случват.
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МИСЛОВНИТЕ КАРТИ И ОБЛАЧНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В НАШАТА ПРАКТИКА

Димитринка Георгиева 
Директор 

Гюнел Осман 
Координатор проектни дейности 
СУ „Любен Каравелов“ – Варна

Предизвикателството да си учител в днешно време е голямо. Глобалната мре-
жа ни залива с информация, децата са все по-информирани и все по-малко знае-
щи. Много е трудно да бъдат заинтригувани, мотивирани и ангажирани към учеб-
но-възпитателния процес. А когато се работи в мултиетническа среда с деца с 
различна степен на обучителни възможности, е още по-трудно учителят да наме-
ри правилния път. Често рутината, годините педагогически стаж и използваната 
методика са сериозна пречка в час и най-честа причина за загубата на интерес от 
страна на учениците към учебния материал. Друга важна причина е невладеенето 
или слабото владеене на книжовния български език, което обстоятелство, влияе 
силно върху интереса на учениците към това, което се случва в час. Стигаме по-
степенно до проблема по същество. Начинът и поднасянето на дадена информа-
ция играе главна роля в нейното възприемане. 

Предоставяме два иновативни, интерактивни и ангажиращи вниманието и 
интереса на учениците, метода за организиране на учебния процес в СУ „Любен 
Каравелов“, гр. Варна. В училището се обучават ученици от различни етнически 
групи с превес на учениците от ромския етнос, около 80%. Представената прак-
тика е реализирана през учебната 2016/2017 година в учебните часове по няколко 
културно-образователни области в IV, V и IХ клас. Предлагаме на вашето внима-
ние работата с мисловни карти в часовете по руски език в IX клас и приложение 
на възможностите на Microsoft Office 365 в часовете по природни науки в прогим-
назиален етап. Тези два метода взаимно се допълват и развиват. Единият е за ор-
ганизиране на информация, а другият – пряко свързан с използването на тази 
информация. 

Мисловните карти са интелектуални карти, те са начин на организиране на 
информацията и са въведени от британския психолог и автор Тони Бюзан през 
60-те години на миналия век като ефективен начин на запомняне на нова инфор-
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мация чрез картини, цветове и ключови думи. Той използва тази технология, за да 
помага на деца, които имат затруднения при изразяването в писмена или устна 
форма. Мисловната карта е графичен метод за визуализация на присъщото за чо-
вешкия мозък лъчисто мислене, от центъра навън, и свойството на мозъка да ми-
сли с образи. Образите се възприемат много по-лесно от думите, защото такава е 
структурата на нашето зрение. Друга особеност на нашия мозък е  способността 
му да възприема околния свят цветно. 

За да се състави мисловна карта, е необходимо само лист бяла хартия и цвет-
ни моливи, въображение и креативност. Понятието, което трябва да запомним, се 
поставя в центъра на листа, основните разсъждения излизат от централното по-
нятие като разклонения, които включват ключово изображение или дума, разкло-
ненията се свързват в мрежовидна структура. Мисловните карти стимулират две-
те основни функции на мозъка, асоциациите и въображението, като активират 
както лявата, така и дясната му половина. При изработването на мисловните кар-
ти се използва синтезия (сливане на сетивата), включват се думи и изображения, 
стимулиращи зрението, слуха и обонянието. Използването на асоциациите е фак-
тор за подобряване на паметта и творческото мислене, те са ключът за човешката 
памет и интелигентност. Хората използват нищожен процент от възможностите 
на човешкия мозък, а мисловните карти са метод за трениране на паметта и спо-
магат за активиране на дълготрайната памет, защото всяка дума и образ пораждат 
в ума ни верига от асоциации. Цветовете и символите увеличават обема на запом-
нената информация, развива се и зрителната памет. Когато учениците пишат ли-
нейно, те използват само лявото полукълбо, а мисловната карта активира работа-
та и на двете полукълба на нашия мозък.   

Методът на мисловните карти дава възможност да се работи в екип и всеки 
да се чувства полезен, когато работи. Учениците запомнят и усвояват на принци-
па на асоциациите голямо количество информация по лесен и забавен начин. Цве-
товете и рисунките оставят траен отпечакът в тяхното съзнание. Записвайки и 
рисувайки, всеки от тях създава свой персонален учебник, към който може да се 
върне винаги. 

През учебната 2016/2017 година в часовете по руски език, като втори чужд 
език, с девети клас, чийто състав е смесен – българи, турци и роми, приложих 
метода на работа с мисловни карти. В класа децата са будни и инициативни, но 
трудно се концентрират и организират за работа в час. Отношението към втория 
чужд език беше негативно и аз реших да изпробвам метода на мисловните карти, 
за да предизвикам техния интерс към материала, който преподавах. В началото 
предложих на учениците да изработят  мисловна карта за себе си като личности, 
за да се запознаем. Аз от своя страна също изработих своя мисловна карта, за да 
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се представя като учител по предмета, а не като директор, както те ме познаваха. 
Получи се един нестандартен и забавен час, в който ние се представихме и си 
изработихме правила за работа в последващите часове по руски език. Изведохме 
и нашата цел на работата ни в часовете, а именно овладяване на руския език като 
средство за комуникация, и записахме основни теми, които в края на първи срок, 
а впоследствие и в края на годината, трябваше да сме овладели като лексика и 
граматика.

В началото беше трудно, защото губехме много време за организация и сфор-
миране на екипите, но постепенно учениците свикнаха всеки час да са в различни 
екипи и в пълна готовност за работа. За всеки час си изработвахме правила за 
работа и целите, които трябваше да постигнем в края на часа. Аз записвах на 
дъската темата и след това те на белия лист записваха лексиката, която ни беше 
необходима по нея. За всички екипи времето за работа е строго определено. Все-
ки екип си избира съученик, който отговаря за правилното записване на понятия-
та, друг, който да следи за времето и да предупреждава за скоростта, с която се 
работи, определят се двама, които ще презентират работата на екипа. Учениците 
се убедиха, че характерът на всеки учебен час зависи от тях самите, а координа-
цията и контролът е задължение на учителя. Стараех се да ги убедя и да им вну-
ша, че усвояването на руския език не е толкова трудно и невъзможно нещо, да им 
вдъхна увереност в техните възможности и умения, да ги окуража да поддържат 
своя интерес към учебния материал и да им докажа, че всяко знание е необходимо 
и полезно. Те напредваха все по-смело и се справяха с усвояването на лексиката 
все по-лесно, но ми трябваше доказателство за техните успехи. Затова реших 
една от контролните работи да я направим не по традиционния начин, а като из-
ползваме метода на мисловната карта. В началото на часа разделих класа на еки-
пи като използвах различни по цят листчета, изтеглени от всеки ученик. Така 
екипите се сформираха според цвета на листчето, което си беше изтеглил всеки. 
Масите в кабинета по руски език са модулни и много бързо се трансформират в 
кътове за работа на отделните екипи и затова времето ни за организация беше 10 
минути. Раздадох им листи за работа, цветни моливи и лист с изписани правила 
за работа:  

• темите – „Моя семья” и  „Части тела”; 
• брой точки за верен отговор;
• формула за превръщането на точките в оценка;
• време за работа – 20 минути.
Екипите започнаха работа, като първата им задача беше да си определят кой 

ще следи за времето, кой ще пише, кой ще презентира и кой ще координира рабо-
тата на екипа. Моята задача беше да следя дали всички ученици участват активно 
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в работата на екипа. Ако има членове на екипа, които не работят, същият губи 
точки в крайния резултат, затова всеки екип се стремеше максимално активно да 
работят неговите членове. След 20 минути време за работа започна презентиране-
то на работата на всеки екип. Останалите ученици по критериите за вярност оце-
няваха работата на презентиращия екип. Моята задача беше да прецизирам край-
ния резултат след проверка за правилното изпълнение на поставената задача и да 
записвам общия брой точки за всеки екип. В края на часа трансформирахме об-
щия брой точки в оценка по предварителната формула и всички членове на всеки 
отделен екип получиха оценката, която е получил съответния екип. В резултат 
дори и ученици, които трудно се справят с материала сами, сега получиха добри 
оценки и това им вдъхна увереност, че могат да се справят с учебния материал. 
Така всеки получи своя шанс да бъде „отличник” според своите възможности и 
прилагайки своите умения за работа. Всички бяха удовлетворени от обективния 
начин на оценяване на техните знания и вече убедени, че нещата се случват, кога-
то положиш труд, използвайки максимално своите възможности. Най-ниската 
оценка беше Добър (4). А моята цел – да им докажа, че могат трайно да овладяват 
лексиката по руски език и да комуникират по темите, които учим – беше изпълне-
на. Дори и децата със СОП се справиха отлично, защото те имаха своя принос в 
работата на екипа и бяха много щастливи от своя успех. Аз се уверих в ефектив-
ността на метода на работа на мисловните карти и продължих и през втория уче-
бен срок като класната работа за края на учебната година беше под същата форма. 
Средният успех за края на учебната година по руски език е Мн. добър (4.50). 
Разбира се, не във всеки час работихме по този метод, но неговото приложение 
има своето място в час по чужд език и е начин за разнообразяване на нашата ра-
бота и постигане на по-висока успеваемост при овладяване на Държавните общо-
образователни изисквания. Представеният метод на мисловните карти е метод за 
организиране на информация, а другият – Windows Office 365 for Education, е 
пряко свързан с приложението на същата тази информация. 

Използването на облачните технологии в различни официални институции 
не е новост. Училищата от години използват удобствата на дигиталния свят. Елек-
тронни пощи, формуляри, групови чат стаи, пространства за съхранение и вся-
какви други услуги. Учениците от своя страна биха могли да бъдат учители в 
сферата на дигиталния свят. 

От учебната 2016/2017 година в СУ „Любен Каравелов“ правим точно това. 
Ползите от облачната системата на Windows Office 365 са оценени от админи-
страцията безусловно. Ще споделя и опита в интегрирането на „облака“ в учеб-
ния процес. Преди това: какво представлява тази система? Windows Office 365 
представлява своеобразен „кръстопът“ на отделни функции, продукти и услуги, 
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събрани на едно място. Това е една платформа, обединила в себе си Outlook, 
OneDrive, Word, Excel, Power Point, Sway, Teams и още не до там популярни при-
ложения. 

В отделни панели на Office 365 всеки учител може да интегрира учебен мате-
риал. Възможностите са почти неограничени. Всеки профил в „облака“ разполага 
с пространство от 1 ТB, което е повече от достатъчно за съхранение на записки, 
документи, таблици, видеа, снимки  и всичко, което е необходимо за работа в час. 
Чрез презентационния инструмент Sway могат да бъдат разработени уроци с при-
вличащи вниманието анимации и ефекти, а възможността за нагледни материали, 
като видеа и картинки, ги правят разбираеми и интересни. Това могат да бъдат 
отделни единици, подпомагащи учебния процес и дори цели теми. Правя важно-
то уточнение, че това не е лекция. Презентациите в Power Point имат своите плю-
сове, но са познати и базирани на принципа „един говори – другите слушат“. 
Office 365 дава визможност да се включат учениците в интеракция още при само-
то поднасяне на информацията. Те разполагат със смарт устройства, с които мо-
гат да се включват в намирането на тази информация. Погрешно е да не изпол-
зваме техният интерес към новите технологии и тенденции. 

Началото бе поставено в часовете по Информационни технологии, като уче-
ниците се запознаха с концепцията на работа и по-специално с отделните компо-
ненти на електронната платформа Office 365. След внимателен анализ бяха вклю-
чени ученици от няколко класа, с които започнах работа в Облачното пространство 
в часовете от различни образователни области – български език, чужд език, при-
родни науки и информационни технологии. В тези часове ученици от IV, V и IX  
клас започнаха работа с таблети върху тестове по съответните дисциплини. Орга-
низацията на класната стая, като техническо обслужване, бе поверена на колега, 
ръководител на клуб „Визуални изкуства“, по проект „Твоят час“, който отговаря 
за техническото обезпечаване на работата в час – подготовка на таблетите, про-
следяване на работата с тях и оказване на помощ при влизане в режим на работа. 
Със задоволство установихме, че учениците се отнесоха отговорно и с интерес 
към новия начин на провеждане на часа. Тези от тях, които имаха неограничен 
достъп до интернет, с изненада разбраха, че им е позволено да работят със своите 
телефони в час. И така забраната за ползване на мобилни устройства в училище 
бе нарушена, но в името на ползотворната работа, или както казва Стив Джобс: 
„Креативността е просто да свържеш точките“. Телефоните и интернет простран-
ството са ежедневие за нашите деца и трябваше да насочим тяхното внимание 
към ефективна учебна дейност, именно използвайки възможностите на интернет 
технологиите. Защо да забраняваме нещо, когато можем да го пренасочим в пра-
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вилната посока? Учениците бяха изненадани, но и доволни от факта, че могат с 
любимия телефон да получат не наказание, а положителна оценка за работа в час.

С помощта на Microsoft Forms бяха направени тестове в часовете по химия и 
опазване на околната среда, биология и здравно образование, български език и 
литература, руски език. В началото на часа се подготвят и раздават таблетите на 
учениците. Те влизат в своите индивидуални профили откъдето имат достъп до 
теста, чрез имейл изпратен до създадената група на класа. Тестът започна с про-
следяване на линк, след което всеки индивидуално започна да  работи. Времето 
за един тест се определя от учителя. След като ученикът е приключил теста, на-
тиска бутон „Подай“. За първи път контролните бяха посрещнати с интерес и 
всички ученици работеха съсредоточено, без да се опитват да преписват или да си 
подсказват. Учителят в реално време проследява работата на учениците, а про-
верката отнема кратко време като едновременно дава пълна картина за анализ на 
постиженията на учениците, които в максимално кратък срок получават обратна 
връзка за постигнатия резултат. Визуализира се резултатът на всеки ученик и на 
класа като цяло, а оценките са обективни, тъй като критериите са зададени пред-
варително и са известни на учениците. Вариантите за работа в Облачната среда 
са много и зависят единствено от целите, които си поставя учителят, и възмож-
ностите на учениците. Ролята на преподавателя в Облака търпи промяна спрямо 
традиционните методи на обучение, като в Облачната класна стая той не е център 
на образователния процес, а приема ролята на модератор и мотиватор, който води 
и насочва учениците към реализация на целите, които трябва да постигнат в свое-
то обучение. Учителят трябва да излезе извън своята „комфортна зона“, да се 
адаптира към дигиталните условия на преподаване и да обърне внимание на това 
как децата учат като оцени обективно техните знания. Обучението се превръща в 
много повече от обикновен урок с достъп до интернет връзка и компютър като 
дава възможност за включване на видеоматериали с цел по-доброто усвояване на 
учебния материал. Тестовете дават възможност да бъдат с отворени и затворени 
отговори, може да се вгради картина, която да илюстрира въпроса, може да има 
няколко верни отговора или въпросът да се маркира като задължителен и тази 
опция няма да разреши на ученика да приключи своята работа, ако не отговори на 
задължителните въпроси. Лесно и бързо може да се сменят местата на въпросите 
и един вариант на тест да изглежда за учениците като индивидуален. Когато ре-
зултатите бъдат подадени чрез вградения анализ за оценка на отговорите, данни-
те от формуляра, като например резултатите от теста, могат лесно да се експорти-
рат в Excel за допълнителен анализ или оценяване от учителя. Бързият резултат 
дава възможност и за контрол от страна на родителите в удобно за тях време. 
Учениците могат да работят не само с  персонални компютри, а с по-широк спек-
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тър от устройства, като смартфони и таблети. Разпространението на Облачните 
услуги позволява обединяване на възможностите на различни видове устройства 
и всеки може да получи достъп до практически неограничен обем ресурси, които 
да използва.

Днес необходимостта от печатни учебници и учебни помагала става все по-
мал ка. Една от методическите възможностите за онлайн образование е приложе-
нието на индивидуална работа и работа в екип. Облакът е платформа за масова 
комуникация, виртуално сътрудничество и използване на информацията, а мето-
дът на мисловните карти е инструмент за организиране на информацията и рабо-
та в екип. Интегрирането на тези два метода е достатъчно увлекателно и ангажи-
ращо и позволява разнообразни модели на обучение да се прилагат в класната 
стая. Обща черта на новото поколение ученици е отношението им към технологи-
ите и бързата адаптация към новостите около тях. В тази реалност, ние учители-
те, трябва да преосмислим и пренаредим приоритетите при избора на нови мето-
ди на подготовка и преподаване в клас. Трябва да се поставят на първо място 
интелектуалните потребности на учениците, за да изградим личности конкурент-
носпособни на пазара на труда. 

Димитринка Георгиева, Гюнел Осман. МИСЛОВНИТЕ КАРТИ И ОБЛАЧНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ...
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СПОДЕЛЯНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ

МОЯТ ДЕН – ПО-ХУБАВ
Из опита на Основно училище “Н. Й. Вапцаров”, с. Селановци, обл. Враца 

Петя Русинова 
Директор

През 2017/2018  учебна година ОУ „Н. Й. Вапцаров”, с. Селановци навърши 
60 години. То  е единственото  училище в селото. Сградата е ремонтирана по про-
ект към МРРБ, има 2 компютърни кабинета, мултимедийна зала, голям физкулту-
рен салон, две действащи работилници, 23 декара двор. В него се обучават 163 
ученици  в 7 паралелки – от първи до седми клас, в дневна, самостоятелна и ин-
дивидуална форма на обучение. Има 2 полуинтернатни групи. Процентът на ро-
мите е 53. Около 65% от учениците живеят в непълноценни семейства (разделени 
родители, заминали в чужбина или други населени места в България, сираци и 
др.). Социално слабите семейства са около 38%. В педагогическия екип  работят 
17 професионалисти. За по-голяма част от тях работата с децата е МИСИЯ. За 
личностната подкрепа на учениците са подсигурени трима ресурсни учители, ло-
гопед и психолог. До 31 декември 2017 г. Екипът за личностна подкрепа работеше 
по проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие”, финансиран от ОП 
НОИР. След 1 януари 2018 г. специалистите са наети от училището и са финанси-
рани от училищния бюджет. Учениците са подкрепени в своето развитие и изява 
чрез 12 проекта, финансирани от различни национални и международни програ-
ми. Сред тях особено място заема работата по проект „Всеки ученик ще бъде от-
личник” към център АМАЛИПЕ. Целенасочената и последователна дейност на 
училището в различни направления го превръщат в желан и търсен партньор при 
споделяне на добри практики, при провеждане на съвместни инициативи и изяви. 
Това е причината в училището да учат ученици от други населени места, включи-
телно и от общинските градове Оряхово и Мизия, без то да е средищно. 
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От тази учебна година училището е обявено за иновативно.
Нормативните документи, които регламентират иновативните училища и на 

които ОУ „Н. Й. Вапцаров” – Селановци се позова при кандидатстването си, са 
чл. 38 на Закона за предучилищното и училищното образование и разработените 
впоследствие наредби за: институциите в системата на предучилищното и учи-
лищното образование (Наредба № 9/19.08.2016), общообразователна подготовка 
(Наредба № 5/30.11.2015), учебния план (Наредба № 4/30.11.2015), организация 
на дейностите в училищното образование (Наредба № 10/01.09.2016).

В хода на подготовка при кандидатстването и у нас, както и сред много други 
педагогически екипи, стоеше колебанието, обосновано от такива въпроси като: 
Какво е изобщо „иновация” в образованието? Задължително ли иновацията тряб-
ва да е свързана само със съвременни/електронни технологии? Само големите 
„елитни“ училища ли могат да получат статут на иновативни? Как училищата от 
по-малките населени места, които работят с ромски ученици и децата от малцин-
ствата, могат да покрият критериите за иновативно училище? И т.н. На всички 
въпроси, включително и такива, които не се бяхме сетили да си зададем, получих-
ме отговор в публикацията от 4.01.2017 „Иновативни училища: възможност за 
признаване на усилията на десетки учители (въпроси и отговори)“, разработена 
като методическо указание  от център АМАЛИПЕ.

Сами потърсихме понятието „иновация” и в Интернет открихме почти 4700 
резултата. Основната част от тях са насочени към сферата на бизнеса във всички 
негови проявления. Избрахме едно от определенията и се опитахме да го съотне-
сем към основната мисия и визия на нашето училище. „Иновацията е въвеждане 
в употреба на някакъв нов или значително подобрен продукт (стока или услуга) 
или производствен процес, на нов метод за маркетинг или на нов организационен 
метод в търговската практика, организацията на работните места или външните 
връзки. Минимален признак за една иновация е изискването продуктът, произ-
водственият процес, методът за маркетинг или организация да е нов (или значи-
телно подобрен) за практиката на дадена фирма.” Направихме паралел и с дефи-
ницията на нормативната уредба в областта на образованието: „… иновативни 
училища са училища, които извършват целенасочена, планирана и контролирана 
промяна, чрез въвеждане на иновативни практики, с които се решават организа-
ционни и съдържателни проблеми в образователния процес. Иновацията в учили-
ще е крайният резултат от иновационната дейност, получила реализация във вид 
на нов образователен продукт или усъвършенстван процес, използван в практи-
ческата дейност.”                                                 

Училищният екип е с богат педагогически опит в работата си със селанов-
ските деца. Успехът на всеки ученик, след завършването на училището, е основна 

Петя Русинова. МОЯТ ДЕН – ПО-ХУБАВ
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цел в работата на всеки специалист. Реализирането на обща и допълнителна под-
крепа не е самоцел, а осъзнат и умело ръководен процес, чийто краен резултат  
трябва и много често води до индивидуален успех на учениците. Излизайки от 
училище, всеки от тях трябва да има придобити знания и умения за самостоя-
телно справяне с житейски ситуации. Това определи и цялостното насочване на 
обучението по всеки един от учебните предмети в аспекта на „практики –прилож-
ния характер на придобитите знания”

След определяне на вида на иновацията, училищният екип потърси информа-
ция за аналогични дейности не само в съвременното училище, но и в истори-
чески аспект. Силно бяхме впечатлени от факта, че значимостта на темата е била 
обект на внимание и научен спор още в началото на миналия век. 

В произведението „Бъдащето училище. Трудово училище” на немския про-
фесор Роберт Зайдел от 1924 година (Издателство „НАУКА И ВЪЗПИТАНИЕ”, 
София) четем: 

„Природата на детето изисква действуване, работене, творение, изпитва-
не и преживеване. Децата винаги са склонни да работят в работилницата и 
кухнята, в градината и полето, в конюшнята и рибарската лодка.

Но вместо това, те са в училището, в което нема никаква работа, което е 
далеч от всекакво продуктивно, далеч от детския свят. Наместо песечни ку-
пички – плочи и перо, на место говорене – слушане; наместо открития и твор-
чество – подражание.

Целта на възпитанието е : хармоничното образование на човека, на него-
вата четиристранна природа, на неговата физична, умствена, социална и мо-
рална природа.

… Нашата възпитателна цел отдава заслуженото и на индивида и на об-
ществото; тя е индивидуалистична и социологична; тя избягва заблуждения-
та и преувеличенията на индивидуалпедагозите, както и на социалпедагози-
те. Човекът не бива да се възпитава само за себе си или само за държавата. 
Той трябва да бъде възпитан и за себе си и за държавата. За това хармонично 
развитие на неговото цяло същество педагогическият ръчен труд е не само 
високополезен, но и необходим. Педагогическия ръчен труд е най-доброто 
образователно и възпитателно средство.”
Пред педагогическия екип стоеше въпросът: Трябва ли да говорим за инова-

ция в област, в която под различни форми и методи поколения международни и 
български педагози са трупали опит и постижения? Отговорихме си с редовно 
използван цитат при драматизация и сценично представяне на „вечните” приказ-
ки на български и чужди автори: 
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„Уважаема публика! Щом събрани сте всички, наострете уши, отворете 
очички! 

Приказка тук ще Ви кажем една, родена в далечни за нас времена.
Ала някой ще каже: „Какво всъщност ни кара да слушаме приказка, коя-

то е стара?”
Но на туй възражение ще отвърнем ние, че в старите приказки много 

мъдрост се крие. И че вечно децата са да ги слушат готови, понеже самите те 
са все нови и нови…”.
Настоящата разработка ще се опита да опише иновацията на ОУ „Н. Й. Вап-

царов”, като я направи използваема и за други училища, отговаряйки на следните 
въпроси: Какво? Защо? Къде? Кога? Как? 

Какво?
Целта на иновацията е придобиване и надграждане на практически умения 

на ученици с различен етнически произход (със СОП и други нуждаещи се) в 
областта на лична и домашна хигиена, готварство, градинарство, семеен бюджет 
и рекреация (ориентиране в населено място).

Защо? 
В училището се обучават 36 ученици със СОП. Училищният екип познава в 

детайли личностното развитие на всяко дете, семейството и домашните условия 
на живот. Налага се изводът, че у някои от учениците няма изградени навици за 
обслужване на индивидуалните, непосредствени потребности. Отглеждани са в 
среда, която много често е нехигиенична, лишена от елементарни битови усло-
вия. Най-остро стои въпросът с категоричната липса на добър пример у родите-
лите или изпълняващите ролята на настойници в областта на: храненето, пригот-
вянето и сервирането на храна; хигиената – лична и на жилището (познаване на 
миещи и почистващи препарати); трудовата дейност за осигуряване на прехрана. 
Значителна част от семействата имат големи дворове (до 3дка), но стоят необра-
ботени. Училището може да компенсира тези дефицити с целенасочено обучение 
и практическо приложение на наученото.

Къде? 
Планираните дейности има възможност да бъдат провеждани в училището и 

извън него – в класните стаи, работилницата по готварство, в компютърния каби-
нет, в училищния двор – в обособената зеленчукова градина, в магазини, в други 
населени места.

Кога?
Общият брой на часовете за всяка група e 80 за цялата учебна година. Нача-

лото на провеждането на дейностите е 1 октомври за съответната година. Краят 
на дейностите е 14 септември на следващата година. Графикът на дейностите  

Петя Русинова. МОЯТ ДЕН – ПО-ХУБАВ
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включва работа в празнични и ваканционни дни, включително и първите 2 седми-
ци на месец септември за констатиране на трайност на знанията и уменията. Ча-
совете са с продължителност 1 астрономически час. Иновацията може да бъде 
про дължена 4 години с ежегодна оценка на постигнатото и формиране на нови 
групи – пренасочване на вече участвали ученици и включване на нови (нови уче-
ници могат да се включат в групата и по време на учебната година).

Как? 
Организацията на работа: в 4 клуба са включени ученици от различен етничес-

ки произход със СОП или други нуждаещи се от I до VII клас. Формирането на 
групите – състав и брой се определя с помощта на  екипите за личностна подкрепа 
и класните ръководители във връзка с индивидуалните особености на детето. 

Основен метод на обучение: „Учене чрез правене“.
Програмата за работа на всяка  група включва 2 основни направления:
–  Домакинство: с три поднаправления: хигиена, готварство и управление на 

семеен бюджет;
–  Градинарство – без поднаправления.
В работата на групите могат да се включат и родители. При направения ана-

лиз се констатира, че те също имат нужда от подобен тип обучение.
Групите се ръководят от един преподавател, нает по допълнително споразу-

мение към трудовия договор, ако е член на училищния екип, или по граждански 
договор, ако е външно за институцията лице. Всеки преподавател разработва про-
грама, съобразена с потребностите на групата и общата цел на проекта. Закупени 
материали и пособия за реализиране на дейностите.

Източник на финансиране
Оценявайки факта, че училищният бюджет ще бъде натоварен финансово с 

дейностите на иновацията, екипът разработи и спечели проект „Различното учи-
лище”, финансиран от ЦОИДУЕМ със срок за изпълнение 2 години. В проекта 
има заложени и дейности за професионалното ориентиране на учениците. Инова-
цията е гарантирано финансирана по Дейност 2 на проекта „Моят ден – по-хубав” 

Очаквани резултати
Реална подготовка на 36 ученици със СОП за поддържане на домакинството 

– лична хигиена, хигиена на дома, превенция на ранните бракове и нежелана бре-
менност,  подготовка и сервиране на храна, планиране и разпределение на семей-
ния бюджет, пазаруване, познаване и използване на домакински уреди, препарати 
и продукти.

Познаване и практикуване на градинарството – използване на дворното прос-
транство (в Селановци дворовете са от 1,5 до 3 дка), обработка на почвата (харак-
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теристика), сеитбообращение, видове семена и култури. Методи на обработка, 
препарати, съхранение и консервиране  на готовата продукция.

Проектът ще е постигнал положителен резултат, ако 80% от учениците след 
завършване на основното образование могат самостоятелно да организират и 
поддържат домакинството със или без съдействие от родителите.

Какво споделят за своята работа учениците, участвали във форум, органи-
зиран от РУО Враца на тема „Иновациите – лаборатория за напредък”, проведен 
на 03.04.2018 г.: 

Памела от  четвърти клас: „Знаете ли, че в Селановци всеки двор е най-малко 
3 декара, а селановското землище е най-голямо в България? За паметник в цен-
търа на селото са изградени две големи мотики. Ето за това смятаме, че при-
добитите умения в часовете по градинарство ще ни бъдат изключително полез-
ни. Ние знаем какво и как можем да засеем и посадим, кого и с какво да го торим, 
пръскаме и поливаме. Как да го съхраним и консервираме. За Вас приготвихме 
уникални селановски люти чушлета”.  

Искра  от четвърти клас: „Живеем в едно от най-големите села в България, 
но сме еднакво далече от три областни града. В часовете по рекреация се учим 
да се ориентираме в чуждо населено място, да намираме обекти, които са ни 
необходими. Учим се да работим с пари. Вече заем какво е бюджет – от къде “се 
пълни” и за какво “се изпразва”. Опитваме се и да пестим. Не можем да Ви 
предложим пачка с пари, но Ви подаряваме карта на България – да изберете 
място за екскурзия на вашите ученици”. 

Симона от  четвърти клас: „В часовете по хигиена – лична и на дома, се нау-
чаваме на практика как да си служим с основни пособия и препарати, гаранти-
ращи добра хигиена. Убедени сме, че чистото тяло и дом осигуряват комфорт 
на душата и ума –  на нас, и на другите. Ако имате въшкопритеснение, групата 
по хигиена от Селановци е Вашето спасение!” . 

Емануел от пети клас: „В часовете по готварство ние се учим да приготвя-
ме основни храни. Вече знаем какви продукти са ни необходими. За всеки случай 
сме записали рецептите. Научаваме се как да подредим масата и да поднесем 
храната. За вас приготвихме тази малка почерпка”. 

Срещани трудности 
Формирането на групите има нужда от нов подход – изборът на учениците 

трябва да се извърши само от учители и специалисти, съобразно възрастовите 
особености и налични социални умения. Групирането на принципа „защото ми е 
приятел/ка” поставя групата и ръководителя в затруднение.

Създаваме нов тип документи в хода на проекта, които се нуждаят от преци-
зиране.

Петя Русинова. МОЯТ ДЕН – ПО-ХУБАВ
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Родителите не проявиха очакваната активност. Значителна част от тях приеха 
дейностите като поредното задължение на училището. За следващата учебна го-
дина предварителната работа с родителите ще бъде по-целенасочена и по-добре 
планирана. Ще бъдат подготвени занимания с прякото им участие.

Преодоляваме предразсъдъци – у ученици и у родители. Теми от интимната 
хигиена, придобиване на практически умения в тази област у учениците предиз-
викаха първоначален смях и притеснение, а у родителите – неадекватни комента-
ри. В хода на дейностите тези реакции бяха променени и училището среща под-
крепа в усилията си да направи деня на селановските деца „по-хубав”, 
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ТРЕНИНГ С УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ: АНТИБУЛИНГ
Николай Любенов Николов 

 ОУ „Цанко Церковски” с. Средище, общ. Кайнарджа, обл. Силистра

В ОУ „Цанко Церковски”, с. Средище се възпитават и обучават деца и учени-
ци от четири етнически групи, като преобладаващата е с ромски етнически про-
изход. В контекста на целите на  Национална стратегия за насърчаване и повиша-
ване на грамотността 2014-2020г, Национална стратегия за образователна 
ин теграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015 – 2020), Нацио-
нална стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образова-
телната система (2013 – 2020) в Институционалния план на училището бе зало-
жен модул от дейности с родители, включващ  тренинги с различна тематична 
насоченост: „Превенция на ранните бракове”, „Образованието – път към бъдеще-
то”, „Превенция на ранното отпадане на учениците от училище”, „Семейството и 
училището като партньори“, „Сексуално образование и семейно планиране“. 
Мое то участие в тази форма за сътрудничество с родителите се състои от пореди-
ца от тренинги, а именно „Езикът, който ни разделя и събира”, „Антибулинг” и 
„Превенция на социално неприемливите модели и образци на поведение”, който 
е в процес на подготовка за следващата учебна година.

Агресивността е  нападателност за самоутвърждаване на личността, което се 
характеризира с наличие на деструктивни тенденции в областта на субект-су-
бектните отношения. В процеса на това самоутвърждаване децата и учениците не 
спазват правила, те изпробват границите от „позволено-непозволено”, „правил-
но-грешно”, интересно-скучно, забранено-позволено и пр.

Проблемът: Всички знаем правилата за поведение на учениците по време на 
учебен час. Спазването им наричаме дисциплина. И всички знаем, че системното 
им спазване е по-скоро изключение, отколкото правило в съвременното училище. 
Причините могат да имат различен генезис и те не са обект на това изложение. Но 
традиционният, наложил се през годините модел за работа с родители роми, пред-
писва активна роля на класния ръководител и пасивна на родителите. Обикнове-
но класният и присъстващите в някои от случаите преподаватели информират 
родителите за успеха, отсъствията и поведението на учениците в класа. Обикно-
вено тонът на педагозите е назидателен, в някои случаи – обвинителен. Доколко 
този модел е ефективен обаче? 
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В повечето случаи е неработещ, защото дори и учителят да убеди родители-
те, че детето им има нужда от подкрепа при самоподготовката за училище, роди-
телят не знае как да го направи. Дори, ако е грамотен.

Тезата: Тренингът е формата, в която родителят не само придобива  умения 
как да подпомага детето си за неговото възпитание и социализация, но и променя 
начина на общуване между родители – учители – ученици – родителска общност. 

Очаквани резултати: Намаляване на неблагоприятните ефекти от нарушава-
нето на правилата по време на учебния час в два основни аспекта: тормозът, кой-
то се упражнява върху другите ученици, и трудности при решаването на методи-
ческите задачи, които си е поставил учителят.

Технологията  на описвания тук тренинг включва следните елементи: дефи-
ниране на проблема, определяне на целите, избор на ресурси и разпределянето 
им във времето, съобразно целената група. 

• Цели на тренинга: 
– Имплицитни: 

o да се създаде мрежа,  която да обвързва учители, ученици и родители 
в общи дейности насочени към по-добро образование, възпитание и 
созиализация на учениците;

o да се изгради група от родители, които да провеждат училищната по-
литика в ромската общност.

– Експлицитни: Да се предложи на родителите инструментариум, чрез 
който да разпознават агресивното поведение и жертвите на тормоза, как-
то и на начини за адекватна реакция при необходимост.

• Тъй като целта на тренинга е превенция, а не корекция на девиантно пове-
дение на жертвата или насилника, то липсват специални критерии при под-
бора на целевата група. В такъв случай интересът на родителите се моти-
вира само когато те открият, че проблемът и решението му засягат пряко 
тях и техните деца. Заради това избраният инструментариум предвижда 
фокусиране, както върху тормоза по време на учебните часове, така и вър-
ху уменията за разпознаване на симптоматиката на жертва или насилник у 
собственото дете.

• Ресурси: ролеви игри, презентация, решаване на казуси, дискусия.

Сценарият

• Ролеви игри
Първа ситуация: Да ядосаш другия, без да го докосваш, само с жестове и 

мимики. 
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Втора  ситуация: Да ядосаш другия само с думи. В конкретния случай на 
родителя се поставя задача да преброи до 100 или да напише нещо на дъската под 
диктовка, а детето срещу него му прави физиономии или му задава въпроси. Цел-
та е да разсее възрастния.

Трета ситуация: Ученици и родители. Кой ще измисли повече начини да 
дразни жертвата си. Докато единият отбор е навън, другият демонстрира.

Четвърта ситуация: Ученик дразни учителя. Родителят в ролята на учител. 
„Какво ще направиш?”. 

Очаквани резултати: Родителите се идентифицират емоционално с ролята и 
така по-лесно разбират, че последствията от тормоза засягат всички участници в 
ситуацията на тормоз: и жертвата, и мъчителя, и помагащите или окуражаващите 
мъчителя, и пасивните странични наблюдатели. Никой не е пощаден.

• Презентация
– С помощта на презентация родителите осмислят ролите си на жертви и 

насилници в ролевите игри и така по-лесно разбират предоставената им 
информация за същността, формите и начините на превенция на агре-
сията.

– Презентацията помага на родителите да разберат, че агресията до голя-
ма степен е свързана с бурните процеси на психическото и физическото 
израстване на учениците след четвърти клас, в резултат на което се на-
блюдава: рязък спад на учебната мотивация; идинтификация с тийней-
джърската субкултура със специфичните ѝ идоли, модни облекла и ма-
ниери на поведение; групата на връстниците измества по важност 
учи лището и семейството; активно експериментиране с нови роли и по-
ведение; силни емоционални, социални и ролеви конфликти. Такова раз-
биране ще предотврати опасността децата да бъдат наказвани заради 
самия процес на физическо и психическо израстване.

– Презентацията дава отговори на следните въпроси:
В какво се изразява тормоза?
Как да разберем дали детето ни е жертва на тормоз?
Какво да правим, ако детето ни е жертва на тормоз?
Какво НЕ бива да правите, ако детето ви е жертва на насилие?
Дали  вашето дете тормози  другите  деца?
Какво да направите, ако учителят ви казва, че детето ви тормози другите деца?
• Решаване на казуси
Очаквани резултати: родителите да свържат личния си опит с информацията, 

която им е предоставена чрез презентацията и по този начин сами да стигнат до 
правилните отговори, свързани с превенцията на тормоза в училище.

Николай Любенов Николов. ТРЕНИНГ С УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ: АНТИБУЛИНГ
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Казус 1. Свързан с въпросите „Как да разберем дали детето ни е жертва на 
тормоз?”, „ Как да разберем дали детето ни е жертва на тормоз?”, „Какво да пра-
вим, ако детето ни е жертва на тормоз?”, „Какво НЕ бива да правите, ако детето 
ви е жертва на насилие?” от презентацията:

 Вариант 1: Детето Ви се връща с драскотини и синини вкъщи. Не Ви каз-
ва кой, кога и къде му е причинил това. Какво ще направите?

 Вариант 2: Детето Ви се връща с драскотини и синини вкъщи. Казва, че 
един съученик често го обижда, а днес го е и набил. Какво ще направите?

Казус 2. Свързан с въпросите „Дали вашето дете тормози другите деца?”, 
„Какво да направите, ако учителят ви казва, че детето ви тормози другите деца?”, 
„Какво да правите, ако мислите, че детето ви тормози другите?” от презентацията

 Вариант 1: Детето Ви започва да носи чужди играчки, телефони, таблети 
и училищни принадлежности  вкъщи. Не Ви казва, откъде ги е взело.  Какво ще 
направите?

 Вариант 2: Детето Ви започва да говори зле за съучениците си. Обвинява 
ги в лъжи, неблагодарност, страхливост.  Престава да общува с досегашните си 
приятели. Твърди, че със сила може да реши всичките си проблеми. Какво ще 
направите?

• Дискусия
– Дава ефективни решения на обсъжданите казуси. 
– Насочва се към възможностите за превенция на агресията в училище 

чрез семейството и към общите действия, които могат да предприемат 
родители и учители.

В тренинга „Антибулинг,  проведен през учебната 2016/2017 г. в ОУ „Ц. Цер-
ковски” родителите предложиха да се създаде база данни, включваща имената на 
родители, които са готови да присъстват в учебни часове на своите деца, ако въз-
никнат проблеми с дисциплината. Такава база данни наистина бе създадена и до 
края на учебната година бяха регистрирани повече от десет такива включвания на 
родители. Присъствието на родители в учебните часове има позитивен ефект в 
няколко аспекта: възрастният се явява коректив на поведението по време на самия 
учебен час; възрастният споделя своите наблюдения и впечатления с други роди-
тели и така цялата общност се превръща в коректив на поведението на ученици-
те; през междучасията възрастния получава пряка представа за равнището на аг-
ресия в цялото училище, разбират, че училището е контролирана територия, 
къ дето техните деца са защитени.

Подобряването на общуването между родители и деца е най-доброто реше-
ние на проблема с агресията в училище. Тези, които искат да имат достойни деца, 
трябва да станат достойни родители. А учителите – те едва ли биха намерили 
по-съпричастни съратници от родителите.
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АКО ИСКАТЕ, ВЯРВАЙТЕ! 
Да победиш страха и болката  

(устойчиви лечебни практики у роми, българи, турци и татари в 
селата Средище, Давидово, Посев и Поп Русаново).  

Проучване и пресъздаване на обредите в празнично занятие на 
„отворени врати” по „Фолклор на етносите в България – ромски 

фолклор” в часове за СИП

Румяна Стефанова Върбанова 
ОУ „Цанко Церковски“, с. Средище, общ. Кайнарджа, обл. Силистра

Целта на настоящата публикация е обобщаване на теренни проучвания в се-
лата Средище, Давидово, Посев и Поп Русаново на устойчиви лечебни практики 
„леене на куршум”, „лекуване на брадавици”, „имотна тава”, „уроки”, „лекуване 
с чорапогащник” в часовете за СИП пред широката общественост в региона в 
занятие на „отворени врати”, имащи за цел „да победят и изгонят страха и болка-
та”, оформянето им в текстове и пресъздаването им от ученици, посещаващи за-
нятия по „Фолклор на етносите в България – ромски фолклор“.

Чрез описаното по-надолу извънкласно занятие „Ако искате, вярвайте – да 
победиш страха и болката” споделям опита си за подчиняване на обучението по 
предмета на нуждите, способностите и придобития социален опит на моите уче-
ници шестокласници, които са от четири етнически групи – българи, роми, турци 
и татари. За последните три групи официалният за държавата български език е 
цел на овладяване. Съобразявайки се с факта, че учениците билингви се притес-
няват, когато общуват на български език, от правоговорни, правописни и стилови 
грешки, както и с Практическите указания за организирането и провеждането на 
часовете за СИП-а (1/3 от преподавания фолклорен материал да бъде типичен за 
родното населено място) реших, че с фолклорните изследвания по темата ще пре-
доставя възможност на учениците билингви да преодолеят езиковата бариера, да 
проявят творчество и инициативност, да се преборят със своята стеснителност и 
обогатят знанията си за фолклора и етнографията на региона.

Село Средище се намира на 35 км югоизточно от гр. Силистра, в община 
Кайнарджа. Има 1758 жители, представители на 4 етнически групи: българи, 
роми, турци и татари, които век и половина съжителстват безконфликтно. Ром-
ското население е от турскоговорящата общност „миллет”, представителите на 
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татарската общност също ползват турския език. През последните години броят на 
децата билингви, които се обучават в ОУ „Цанко Церковски”, непрекъснато рас-
те. (Патронът на училището Цанко Церковски е учителствал в селото, тогава Бей-
бунар, от месец февруари до края на месец май 1892 г.). Болшинството от родите-
лите са социално слаби, не могат да упражняват конституционното си право на 
труд поради липса на работни места. Засилва се тенденцията родителите да на-
пускат семействата си и да се установяват в чужбина, където работят. Децата 
ученици остават при роднини и близки, които трудно осъществяват родителски 
контрол. В селото няма културни институции, спортни зали, център за работа с 
деца. За да осмисля свободното време на моите ученици, през 2004 г. приех 
предизвикателството на ЦМЕДТ „Амалипе” – Велико Търново да преподавам  
„Фолклор на етносите в България – ромски фолклор”, защото „Методиката на 
обучението по СИП е освободена от технологизъм и формализъм. Тя акцентира 
върху живото и непринудено учене, тя позволява функционирането на най-ва-
жните функции на фолклора, проява на различни мнения и толерантност към 
другите етноси; Учителят е творческа лаборатория. Той е многовариативен в ме-
тодическите си решения и освободен от консервативния дидактизъм”.1 

Описаната практика за първи път е реализирана през 2007 го с група шесто-
класници, обогатена с описани нови лечебни практики, за втори път е представе-
на от следващия ми випуск шестокласници през 2011 г., за трети път през 2015 г., 
в момента тече подготовка за четвъртото издание – 15.07.2017 г., пред широка 
публика. Част от практиките са представени на Общински преглед на художест-
вената самодейност (Кайнарджа 2014 г.). Уточнявам, че групите за СИП „Фолк-
лор на етносите в България – ромски фолклор” включват по 13 ученици, предста-
вители на четирите етноса в селото, като най-голям брой са децата роми, следват 
турци, татари и най-малък брой – по 1 дете българче.

Цели на занятието:
• Учениците да разширят и обогатят знанията си за фолклора като култура 

на етноса и за етнографията на селата, в които живеят.
• Работата с информатор, записването на отговорите в анкетния лист чрез 

превод от майчин език да подпомогне формирането у учениците на пози-
тивно отношение към етнокултурните различия.

• Преодоляване на стереотипите и предразсъдъците чрез себепознаване и 
познаване на другите.

• Предизвикване потребност у учениците за изследователска работа.
Задачи:
1. Образователни:
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• Развитие на комуникативно-речевите умения чрез: упражняване на чети-
рите основни дейности, свързани с овладяването на езика: слушане с раз-
биране и разбиране (говорене), четене и писане (създаване на текст – ре-
продуктивен и интерпретативен); участие в дискусия; участие в 
пре съз даване на лечебните практики; оформяне текстове на покани; прео-
доляване интерференцията на майчиния език, обогатяване лексикалния 
запас; преодоляване на езиковата бариера и притеснението.

• Създаване на навици за съпоставяне на обичаи (в случая лечебни практи-
ки) от различен етнически произход.

• Развитие на умения за сравнителен анализ.
2. Възпитателни:
• Изграждане на усещане за принадлежност към българския народ у учени-

ците от ромски, турски и татарски произход.
Предварителна подготовка за занятието:
Идеята се роди спонтанно след съобщение по телевизията за предстояща 

зимна виелица. Дискутирах с ученици по време на голямото междучасие по тема-
та: „Представете си, че сте болни, пътищата са затворени, няма ток, батериите на 
мобилните телефони са изтощени, няма лекар в селото. Какво ще направите?”. 
След кратък размисъл започнаха да валят отговори: „ще попитам баба”, „ще оти-
да у баба Атче да ми спука сливиците”, „ще помоля баба Иванка да ми бае”, „ще 
си лея куршум при леля Гюлюмхан, ако съм уплашен” и др.

Предложих на учениците да опишем тези лечебни практики и да ги пресъзда-
дем пред родителите, представители на Кметството, представители на общинска-
та администрация, жители на селото, бизнесмени, представители на НЧ „Ст. Ка-
раджа – 1943”, с. Средище.

Технология на подготовката:
1. Запознах учениците с начина на провеждане на интервю за събиране на 

теренен материал2. (Приложение № 9)
2. Поставих на учениците задача да издирят информатори.
3.Аз също издирвам информатори и деликатно насочвам учениците към тях.
4. В часовете за СИП редактираме създадените текстове, правим сравнителен 

анализ и попълваме таблица с приликите и разликите в реализирането на лечеб-
ната практика „леене на куршум” (Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6).

5. Разделям групата на 4 мини екипа със задачи: екип № 1 изготвя покани за 
гостите и ги разпространява; екип № 2 оформя битов кът в класната стая; екип № 
3 осигурява ресурсите за лечебните практики-метла, перост, масур (калмукан или 
още цев), олово, цветя, тава за практиката „лечебна тава”, клонче от трънка и др.; 
екип № 4 – доброволци от останалите трима за пресъздаване на практиките.

Румяна Стефанова Върбанова. АКО ИСКАТЕ, ВЯРВАЙТЕ – ДА ПОБЕДИШ СТРАХА И БОЛКАТА
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6. Обявявам конкурс за написване на стихотворение, разказ или есе „Щом ме 
нещо заболи” (Приложение № 7).

7. Изисквам да се издирят стихотворения по темата (Приложение № 8).
8. Осигурявам фотограф и видеооператор.
Ход на занятието:
1. Организационен момент.
2. Приветствам учениците, родителите и гостите.
3 Обявявам темата: „Ако искате, вярвайте – да победиш страха и болката”. 

Съобщавам как възникна идеята.
4. Ученик рецитира стихотворение от неизвестен автор – „Доктор „Бабина 

душичка” (Приложение № 8).
5. Авторско стихотворение на Мюстеджеб Салим – „Доктор Ох, боли…”.
6. Пресъздаване на лечебните практики „Леене на куршум”, „Пукане на сли-

вици”, „Лекуване от лоши очи – баене”, „Лекуване на брадавици”, „Лекуване на 
гърло с чорапогащник”, „Лекуване на гърло чрез впръскване на нишадър с ма-
сур” и др.

7. Обобщение от учителя: „Скъпи ученици, уважаеми гости, в своята хилядо-
летна история народната медицина обогатява своята банка лечебни практики. Не-
зависимо от това дали са изградени върху рационална основа или целят да моби-
лизират свръхестествените сили, като етнокултурно и психологическо явление те 
показват устойчивост във времето. И днес те се конкурират със съвременната 
медицинска наука и са обект на проучвания. Такова проучване направиха шесто-
класниците, които представиха пред вас крайния продукт от тях”.

Всички ученици заедно произнасят: „Ако искате, вярвайте”
Постигнати резултати:
1. Процесът на изследване, записване, оформяне в текст и пресъздаване на 

практиките укрепна емоционалната близост между деца и възрастни, осмисли 
свободното време на учениците, подобри езиковите им компетенции, артистич-
ните им умения, укрепи самочувствието им на европейски граждани  и обогати 
знанията им за фолклора като култура на етноса.

2. Осъществява се приемственост в семействата (семействата, от които про-
изхождат учениците, са многодетни и по-големите деца предават опита си на 
по-малките).

3. Прякото ми участие като изпълнител на роля по време на репетициите 
при отсъствие на ученик активира партньорството между мен и участниците в 
групата.

4. Повиши се самочувствието на учениците от малцинствен произход.
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5. Родителите изказват удовлетворение от участието на децата в пресъздава-
не на практиките и се ангажират с издирването на предмети от бита.

Основен извод: Изследването на фолклорните жанрове на етносите може ус-
пешно да се използва в обучението на ученици билингви, защото създава интерес 
и мотивира учениците за участие в образователния процес

Бележки
1, 2 Колев, Деян и колектив. Книга за учителя. Методическо ръководство за учители, 

преподаващи СИП „Фолклор на етносите в България – ромски фолклор”. Изд. АСТАРТА, 
В. Търново, 2004, с.123, 103, 170-174.

Приложение №1
                                                  Леене на куршум 

Прилики (българи, татари, роми) Отлики (българи, татари, роми)
1. Цел: Изгонване на страха, който се схваща като болест, която трябва да се лекува.
2. Страхът е лек (бърз) и тежък (закъснял) според това колко дълго го е носил бол-

ният в себе си   
3. Оздравителната практика, целяща да обезсили страха и да го прогони далеч от 

болния, протича по приблизително еднакъв сценарий. Текстовото съдържание на закли-
нателните формули.

4. Обреден реквизит:
– вода;
– олово;
– хляб;
– олио;
– листа от рози.  
Злато
Сърп
Лой 
5. Композиция на ритуала:
– установяване причината за уплахата;
– изгонване на страха;
– предпазни мерки срещу възможността той да се върне отново.
6. На лечителя не е разрешено да подбира пациентите си, той не може да дели болни-

те по вероизповедание, пол и възраст.   
7. Установява се контакт с болния.   
8. Най-важното изискване към болния е да вярва, което е гаранция за успешно изце-

ление.   

Румяна Стефанова Върбанова. АКО ИСКАТЕ, ВЯРВАЙТЕ – ДА ПОБЕДИШ СТРАХА И БОЛКАТА
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9. Определя се времето за леене на куршума – дните четвъртък и събота от изгрев 
слънце до обяд. Според някои денят и часът не са важни.

10. Обредно действие:
– запалване на огън;
– поставяне на куршума в черпак да се топи;
– подготвя се паничка с вода, в която се поставя хляб, зеленика, листенца от роза
11. Общ брой леене на един сеанс – 9:
– на главата;
– на сърцето;
– на краката.
Лее се по три пъти. Леенето следва пътя на страха, който влиза през главата, кара 

краката да треперят и излиза през стомаха.   
12. Силният звук при изливането на разтопения метал във вода е индикация за силна 

уплаха. Оглежда се внимателно получената отливка и по формата и се определя от какво 
е предизвикан страхът.   

13. След приключване на сеанса лечителката дава на болния три глътки вода от па-
ничката и го напръсква или измива. При измиването се следва строга последователност.

14. Останалата вода се излива в шише, част от нея се излива върху куче, кръстопът, 
роза, храст.

15. Болният взема със себе си куршума и го носи три или седем дни и накрая го из-
хвърля.

Приложение №2
Лекуване от брадавици

Преди известно време посетих дома на леля Иванка Михалева, която живее на улица 
„Доростол“ №17 в моето село Средище.

Случайно заварих там Мария Василева Атанасова на 77 години от същото село. Леля 
Иванка лекуваше брадавиците, излезли по ръцете на Мария. Моето посещение видимо 
зарадва домакинята. Тя каза, че много ме обича и че ако открадна от нея думите, които 
произнася, за да унищожи брадавиците, вече и аз ще имам тази сила. През живота си 
кражба не съм извършвала, но този път извърших и то на заклинателни слова. Леля Иван-
ка произнасяше шепнешком думите, но аз ги разгадах.

„Когато се отвържат тези девет възела, тогаз да изсъхнат брадавиците!“
Произнасяйки тези думи (девет думи), леля Иванка хващаше по едно възелче от 

предварително навързаните девет такива на черен вълнен конец.
После леля Иванка заръча на болната да „тури“ (сложи) червения конец с възлите 

под камък.
След това лечителката взе клонче от черна трънка с много шипчета (трънчета). За-

почна да отчупва от трънчетата и да произнася:
„Когато изсъхне тоз трън, тогаз да изсъхнат тез брадавици!“
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Заръча тръна да се сложи под керемидите.
Месец по-късно  срещах болната. От брадавиците нямаше следа.

Яница Добромирова Ковачева, VI клас

Приложение № 3
Лекуване от уроки (лоши очи)

Когато мама сметне, че съм урочасана (боли ме много главата, повръща ми се, спи ми 
се) с езика си близва три пъти челото ми и поплюва вляво и вдясно на мен. Ако челото ми 
е солено (мама усеща с езика), то аз съм урочасан. После ме кара да погледна през прозо-
реца към птиците, за да може заедно с тях да излетят и уроките.

Щом не ми мине, с мама отиваме у баба Афизе, която ми чете молитва против уроки. 
Ако баба Афизе се прозява, когато чете молитвата, и ѝ се доспи, то значи наистина съм 
урочасан. Молитвата не се казва на глас. Шепне се в ухото.

Мюстеджеб Салим Ахмед, VI клас

Приложение № 4

„Ако искате – вярвайте, ако не искате – не вярвайте!“

Тази зима се разболях. Мама ме заведе при личния ни лекар доктор Ошнут Бекир. 
Той ми изписа лекарства, даде ми и домашен отпуск. Предупреди ме да си пазя гърлото 
– да не дишам студен въздух, да не пия газирани напитки и студена вода. Мама и татко 
излизаха сутрин за работа. Стоя си сама у дома…

Понеже имах температура, все ми се искаше да си пийна нещо студено. В хладилни-
ка отрих кока-кола. Пийнах си. След няколко часа отидох у баба, защото усетих, че нещо 
драска, боде, щипе в гърлото ми. Споделих с баба, тя ме нахока и извади от една кутийка 
нов дамски чорапогащник. Уви ми го около врата, завърза го и ми заръча три дни да не го 
махам.

Така направих. След три дни гърлото ми мина. Казах за този нов начин на лечение на 
моите приятелки. Всички, които опитаха, оздравяха. 

Повярвайте, чорапогащите лекуват!
Ако искате – вярвайте! Ако искате – недейте!

Сениха Бейзат Исмайл, VI клас

Румяна Стефанова Върбанова. АКО ИСКАТЕ, ВЯРВАЙТЕ – ДА ПОБЕДИШ СТРАХА И БОЛКАТА
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Приложение № 5
Лекуване на болни сливици

Казвам се Ани Емилова Янкова. От село Давидово съм. Баща ми е починал и моята 
баба Хатче Мехмедова Ибрямова ми предаде лечителските си умения чрез трикратно 
поплюване в уста ми.

За лекуване на болни сливици ми са необходими олио и забрадка (чембер). Забрадка-
та прегъвам няколко пъти, за да се образува лента. На лентата правя три възела, разполо-
жени в средата. 

Болният сяда на пода. Започвам да масажирам врата му с олиото. След масажа взе-
мам кърпата. Слагам я на болния, като с двата крайни възела подпирам сливиците. Три 
пъти повдигам главата на болния с кърпата. Свалям кърпата, поплювам врата на болния и 
хвърлям чембера в ъгъла на вратата, за да излезе болестта навън и човекът да оздравее. 

Болният трябва да погледне през прозореца, да види птиците, които летят, за да отле-
ти заедно с тях болестта му. После хвърля монета с думите: „Цяр да става“. 

Ани Емилова Янкова, VI клас

Приложение № 6
„Имотна тава“

Устойчива лечебна практика против страх в моето село Давидово е „имотна тава“. 
Всеки може да я приложи, стига да има у дома си. Какви са изискванията към тавата?

Тавата трябва да е предавана от поколение на поколение, т.е. да е наследявана. Тряб-
ва да е употребявана, да е слагана върху открит огън и да има отвън на дъното нагар 
(сажди). 

С ножче остъргвам част от нагара. Събирам тези сажди, сипвам ги в чаша с вода и 
давам на уплашения да пие. Той трябва да изпие с водата и саждите.

Водата от чашата се изпива на три пъти.
Севгюзел Стоянова Добрева, VI клас 

  

Приложение №7
Д-р „Бабина душичка”

Мойта баба е добричка, знае да лекува всичко.
Не боцка, но бае, с думи да лекува знае
Приказка ще ми разкаже, със зехтин ще ме намаже,
ще ме гали,ще ме хвали… Болен ли съм бил? Едва ли!
Тъй лекува в село всички Доктор „Бабина душичка!”
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Приложение № 8
Доктор „Ох, боли” (д-р Ошнут Бекир)

Щом ме нещо заболи, мама търси доктор „Ох, боли!”
Гърлото ми той преглежда и пред себе си нарежда:
термометър и слушалка, казва ми и залъгалка.
„Дишай! Спри! Покашли! Термометъра сложи!”
После хапчета ми дава и сиропи той раздава.
С тях аз бързо оздравявам и усмихнат
чичо доктор Ошнут Бекир поздравявам.

Мюстеджеб Салим

Приложение № 9
Интервю за събиране на теренен материал по темата  

„Устойчиви лечебни практики в Средище и околните села”

Леене на куршум
1. Посочете трите си имена! На колко години сте? С какво се занимавате в момента?
2. Кога се научихте да лекувате?
3. От кого?
4. Защо се лее куршум?
5. В кои случаи се лее куршум?
6. Кой страх се нарича „лек”?
7. Кой страх се нарича „тежък”?
8. Какви вещи са необходими за ритуала „Леене на куршум”?
9. Какво установявате при леенето?
10. Как гоните страха?
11. Делите ли болните според вероизповеданието им? Ако не е от вашата вяра, връ-

щате ли го?
12. Какви са изискванията към болния?
13. Как протича леенето на куршум? Какво правите?
14. Колко пъти се лее?
15. Как трябва да изглежда отливката от куршума при последния сеанс, за да бъде 

сигурен болният, че е оздравял?
16. Какво се прави останалата след измиването на болния вода?
17. А какво се прави куршума?
18. Каква е таксата Ви за един сеанс?
19. Може ли да се лее куршум, ако болният отсъства?
20. На кого ще предадете вашата дарба? Как? Кога?
21. Само жени ли леят куршум?

Румяна Стефанова Върбанова. АКО ИСКАТЕ, ВЯРВАЙТЕ – ДА ПОБЕДИШ СТРАХА И БОЛКАТА
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ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОБРА ПРАКТИКА
Росица Никова 

Основно училище „Отец Паисий“, село Добротица, област Силистра

„Когато спечелиш доверието на ученика,  
си  намерил пътя към успеха!“

1. ИМЕ: „Драматизацията, вдигната завеса към четенето“;
2. Резюме: Практиката представя  методологията за полагане на основата на 

обучението по БЕЛ при деца от малцинствени етнически групи. Чрез спектаклите 
се постигат високи резултати за правилна българска артикулация, трениране на 
паметта за учене на текстове и мотивираност за повишаване на личните резулта-
ти на учениците.

3. Данни за училището: Основно училище „Отец Паисий“, село Добротица, 
област Силистра, средищно за пет населени места. Учебното заведение е с много 
добра  материална база и с изградени спортни и за отдих площадки. На терито-
рията му вече има създаден малък лесопарк от сто дървета и също така има и 
музей, съхраняващ родовата памет на региона.

4. Образователно направление: български език и литература, танцово и пе-
сенно представя и творчески умения за подготовка на съпътстващи изложби и 
подготовка на покани за спектаклите.

5. Период на реализация: традиционно с осемгодишна история на училището.
6. Ръководител на проектната идея е заместник-директор по УД и екип от 

учители
7. Практиката обхваща близо 100% от ученическия състав и 100% от щатния 

състав.
8. Педагогически цели:
– задържане на учениците в училище;
– търсене на таланти за представяне и с това личната оценка на всяко дете 

има нови измерения;
– говорене на литературен български  език;
– трениране на памет и заучаване на текстове;
– ангажираност за лично и групово представяне;
– познаване и осмисляне на произведения от българската и световната лите-

ратура.



147

9. Описание на практиката
А.  Същност – написан и представен сценарий и връзките в него, посветени 

на определена тема.
Б.  Технология на подготовката – над три месеца се подготвят текстовите ма-

териали, последвани от избор на ученици за съответните пероснали;реп-
тиции на маса и сцена; микрофонна техника; изготвяне на покани; работа 
по сценография, изработване на костюми и др.

В.  Технология на реализацията – всеки от педагогическия екип е с персонал-
на задача за деня; проявата се приема много ангажирано от поканените 
гости (на  ниво МОН, областно и регионално); практиката е съпътствана с 
изложби ,свързани с подготовката на учествалите; родителските активи са 
ангажирани в реализацията на проявата;

Г.  Продължителност  на сцена е два  учебни часа;
Д.  Самооценка – от изключителна важност е практиката, завоювала си е име 

в региона на търсен и добре представен ученически продукт в училище с 
над 67% деца от ромския етнос 

10. Описание на постигнатите резултати: Тази проява в самото начало бе за-
мислена като добра идея за патронен празник , но във времето тя показа огромни-
те ползи за социализация на деца та от ромските махали, интересът им беше про-
вокиран и от това, което успяват да научат и покажат пред родителите. 
Обу чителният  и възпитателен ефект е оценен от обществения съвет и от експер-
ти от РУО – Силистра. Работата с институции, областна и местна власт измества 
фокуса от чисто административен в партньорски.

11. Предимствата са от изключителна важност, т. к. децата стават център в 
спектакъла и придобиват самочувствие да говорят свободна български език, да 
могат да контактуват и с други ученици при изнесени подобни прояви на регио-
нално и национално ниво.

12. Практиката би могла да се прилага в учебни заведения
13. Устойчивост – в началото на учебната година първият въпрос на родители 

и ученици е за темата на предстоящ спектакъл и какъв ще е ролята на съответно-
то дете.

13. Контакти: Росица Стефанова Никова – заместник-директор УД, тел: 
0889216076, rosi_nikova@abv.bg

„Драматизацията – вдигната завеса към четенето“

Прожекторите  осветяват само това, което зрителят трябва да види, а пътят до 
него често остава невидим, защото завесата още не е вдигната! 

Росица Никова. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОБРА ПРАКТИКА
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Театърът не е само сграда, той е и в класната стая още от времето на българ-
ските възрожденци. С гордост в самото начало казваме, че ние, педагозите и ро-
дителите от ОУ „Отец Паисий“, сме в театралния замисъл да си доказваме, че с 
всяко дете можем да покажем определен вид талант.

Добротица е малко селце с определено затихващи функции и училището е 
това, което сутрин го буди с детски глъч, а вечер утихва след отпътуването на 
палавите ученици от прилежащите села – Любен, Босна, Златоклас и Ирник.

На учителството се пада нелеката задача с огромния си авторитет да постави 
основа на всичко ново или актуален прочит на позабравеното старо. Наред със 
задачите обаче трябва да се познава спецификата на района и потребностите на 
тези деца, в голямата си част билингви. 

Работим на театралния терен от осем години. Дълъг е пътят до идеята, че 
сцената и работата по изграждане на театралния детайл е решение на част от про-
блемите в образованието на деца билингви и в частност деца от ромския етнос. 
Училищните театрални спектакли са място за образование и повишаване на гра-
мотността в образователен и културен аспект.

Започнахме да изкачваме стълбицата!
Първото стъпало нарекохме ОБРАЗОВАНИЕ. 
Поставяйки драматургично и музикално произведение, екипът, отговарящ за 

писането на сценария, разяснява и надгражда изучаваното в учебната програма. 
Водещият на  спектакъла „Златният прах на забравата“ влезе в ролята на ста-

рия  Иван Вазов, който „разгръщаше“ пожълтелите, написани от перото му стра-
ници. 

„Ученикът в  театъра, театърът в училище“ бе спектакъл, посветен на нацио-
налния празник 3 март и Деня на самодееца. Включваше в сценария си седем 
драматургични произведения за възрастовите групи от І до VІІІ клас. В спектакъ-
ла намериха място и музикални и танцови изпълнения. Приказните герои-водещи 
„повдигаха“ завесата, разказвайки и образовайки – изпълниха най-важното си 
предназначение да образоват.

Спектакъл, със 100% участие на ученическия състав, бе под мотото „Песента 
на колелетата на рода български“ презентира  разноликите фолклорни области на 
България. 

„На мегдана –лето1876 и след това” възпитава в национална идентичност, 
„Българската пролет, 1876 г.” е синовния поклон пред 140-годишнината от Ап-
рилското въстание.

Второто стъпало нарекохме МОТИВАЦИЯ. 
Когато твоят майчин език е различен от българския, най-важното при сце-

ничния ангажимент е моментът на желанието за изява, вникването в детайла на 
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произведението и вярата, че ще успееш. В работа с малките деца основополага-
щото е мотивирането и шанса да накараш малкия актьор да си повярва, че ще 
успее. Ученикът трябва да одобри избора на учителя за драматизиране на произ-
ведението и това вече го прави част от големия избор и актьорското превъплъще-
ние.

Ето тук идва и голямата роля на учителя при репетициите на маса, разясни-
телните бележки за характеристика на епохата, героите  и традициите. Водейки 
го за ръчичка, детето трябва  да си  повярва, че ще успее и ще представи себе си 
и своите учители максимално най-добре. Вярата в собствените възможности на  
сцена е и вяра за добро представяне в учебните дисциплини.  

Третото стъпало нарекохме САМОЧУВСТВИЕ.
Успешното изкачване на стъпалата  на образованост и мотивация те изкачва 

по-високо и ти дава възможност за израстване  и повишаване на самочувствието, 
че знаеш и можеш. Самочувствието идва само след добре свършената работа, из-
минавайки пътя на познанието и усъвършенстването. Когато аплодисментите не 
спират, тогава идва и то – заслуженото самочувствие за добре свършената работа. 
Учителят знае какво иска и как го е постигнал, а момичетата и момчетата знаят, 
че могат още и още. Тръгват нагоре и търсят следващото стъпало на следващия 
спектакъл. Завесата се вдига, а с нея се вдигат и задръжките за изява и доказване.

Щастие е тогава, когато накараш учениците да ти повярват.
Удовлетворение е, когато учителите си подадем ръка и дадем начало на репе-

тициите.
Успех е  тогава, когато родителите ти кажат само „Благодаря за това, което 

правите с детето ми!“.  
Признателност е, когато учениците искат  още и още подобни прояви.
Позиция е тогава, когато институции и общественост признаят труда на педа-

гогическата колегия.
Секунди стоим на четвъртото стъпало – ПИЕДЕСТАЛ.
Заслужават и сълзите, и паданията на сцената, защо там, скрито от публика-

та, остава замисълът на педагога, че във всяко начинание има образование, моти-
вация и самочувствие.

Спектаклите изпълниха най-важното си предназначение да образоват.
Не дръпнахме завесата докрай, зад нея надничат непокорните детски главич-

ки и те не искат да дадат “край“ на спектакъла, а дават „старт“ за подготовката на 
следващия, защото спектакълът в малкото населено място е обединител на общ-
ността и доказване на силата на училището като водеща институция.

Финалът не ни занимава, мислим за новото начало!

Росица Никова. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОБРА ПРАКТИКА
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ПРАКТИЧЕСКИТЕ ЗАДАЧИ ЗА УЧЕБНИЯ ЧАС ПО  
ИСТОРИЯ  И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – УСПЕШЕН МОДЕЛ 

ЗА РАБОТА И АКТИВИЗИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
Маша Викторова Арсенова 

СУ ,,Отец  Паисий”, с. Медковец, обл. Монтана

Резюме: В работата си по предмета винаги търся предизвикателства, които 
да активизират учениците и да усъвършенстват учениковата личност. Работата в 
интеркултурна среда с доминиращ брой  ученици от ромски произход показва, че 
учениците се вълнуват и приемат задачи и дейности, които им позволяват: да се 
изявят индивидуално, да покажат себе си чрез действие, дейности и знания, кои-
то имат ясна проекция в бита и ежедневието. Практическите задачи допринасят 
за удовлетворяване на сензитивните търсения на учениците  и успешно съдейст-
ват за постигане на образователните цели. Възпитанието в толерантност и търпи-
мост се превръща в естествен и ненатрапчив процес. Практическите задачи са 
много полезни при работата с родители. Тези модели за работа ангажират пряко 
родителите с учебния процес и с дейността на училището. Предизвикване на ин-
тереса на извънучилищната общност и популяризиране на училището като ин-
ституция е друг резултат от практиката.

Данни за училището: Училище ,,Отец Паисий“ е  в община Медковец, обл.
Монтана в Северозападна България. Тази част от България има добра инфра-
структура, но икономиката е в застой, безработицата е висока. Голяма част от 
родителите на учениците работят в чужбина. В Средно училище ,,Отец Паисий“ 
се обучават ученици от първи до дванадесети клас от общината и съседни сели-
ща. В училището е формиран Подготвителен клас. Обучават се ученици от етни-
ческите малцинства – роми, деца от смесен брак, но със самоопределение турци. 
Най-многобройна е групата на учениците от ромски произход. Учениците от учи-
лището смятат образованието за ценност, но проявяват ниска степен на мотива-
ция. Зрелостниците в СУ ,,Отец Паисий“ (100% от ромския етнос) полагат ус-
пешно зрелостните си  изпити. Всяка година възпитаници на училището успешно 
продължават образованието си във висши учебни заведения или колежи в страна-
та. В Медковец образователното дело се развива от сто и деветдесет години.

Културно-образователна област: ОНГО, извънкласни дейности, клас, уче-
бен предмет ,,История  и цивилизации“.
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Време на реализация: начало  – учебна 1996/1997 г.; 2003/2004 г., провежда 
се всяка учебна година и до момента,

Учител: Маша Викторова Арсенова – старши учител по История и цивили-
зации.

Описание на групата: Групата, с която е проведена практиката, обхваща 
ученици от 11 до 19 години, ученици в пети, шести, девети, десети, единадесети 
клас, момичета и момчета – почти равномерно разпределение по брой, етничес ки 
състав – роми, българи. Индивидуалните особености на учениците показват раз-
ноликия състав на учениците, различна степен на мотивация, различна ангажира-
ност на родителите. Значими за обучението са мотивация, елементът активност, 
необходимост от повишаване на успеха по предмета.

Основни педагогически цели:
– усвояването на учебния материал;
– изграждане на модели на учене;
– стимулиране на интересите, убежденията и потребностите;
– самообразование, самовъзпитание и самодейност.                                                                                  
Работата в интеркултурна среда с доминиращ брой ученици от ромски произ-

ход показва, че учениците се вълнуват и приемат задачи и дейности, които им 
позволяват: да се изявят индивидуално, да покажат себе си чрез действие, дей-
ности и знания, които имат ясна проекция в бита и ежедневието.

Изучаването на родна история предполага наличие на възможности за из-
ползването на практически задачи. Заглавията го показват красноречиво:                                                                 

„Хлябът на българите“ – изложба за часа по темата ,,Колективни опори ”;
„Сладкият дворец – Царевград Търнов”;
„Дворецът на хан Тервел“;
„Старите столици на България“ – по темата „Старите столици“;
„Монети  и монетосечене по българските земи “ „Златната църква“
„Кула от двореца в Болгар“
„Владетелите на Първото българско царство“ – урок-обобщение;
„Читалищата в моя клас”;
„Двадесет личности, променили България“;
„Българските будители“  – практически задачи по теми от учебния материал 

за шести клас;
„Средновековното общество” – по тема от учебния материал за осми клас.
Много успешно мое решение за добра практика е с работно заглавие ,,Хлябът 

на българите” (Приложение 1). Този урок-задача използвам от учебната 1996/97 
година и през годините  развивам и обогатявам или опростявам, отчитайки особе-
ностите на  учениците, с които работя през съответната година. Урокът-задача е 

Маша Викторова Арсенова. ПРАКТИЧЕСКИТЕ ЗАДАЧИ ЗА УЧЕБНИЯ ЧАС ПО...
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приложим в културно-образователна област „Обществени науки и гражданско 
образование. Реализира се с ученици от пети клас, отново във връзка с темите 
,,Колективните опори на българите” и ,,Съжителство с другите“, за затвърждава-
не и изграждане на трайни знания, умения и ценности. Възрастовите особености  
и етническото многообразие в училището позволяват различни творчески търсе-
ния при реализацията на тази задача. Задачата предполага максимално участие на 
семейството, а това е особено важно за работния процес в училище. Многоброй-
ните семейства предполагат изграждане на ,,памет за бъдещето”, по-активно 
включване след натрупан родителски опит при изпълнение на задачата с другите 
деца, когато те станат ученици в пети клас, поддържане  на  родителската  актив-
ност. С тази практическа задача се опитвам да постигна следните педагогически 
цели:

– Усвояване и изграждане на трайни знания за понятията по темата;
– по-висо ка усвояемост на знанията. 
– изграждане и развитие  на ценности.
Практическата  задача се реализира както следва :
– Представяне пред учениците на темите ,,Колективните опори на българите 

– празници и делници” и „Съжителство с другите“ – 2 ч.                                                                                                                          
– Разпределение на практическите задачи между учениците – всеки ученик 

получава, когато има ученици именици или значенията на имената позво-
ляват. Учениците получават съответна на възможностите задача да пред-
стави празничен или обреден хляб.                                                                                                                                                            

– Представяне на празника, обичая пред класа.
Очаквани и постигнати резултати:
Образователни: учениците проявяват активност, реализират практическата 

задача с масово участие, запомнят на 100% основните понятия по темата – етнос, 
храм, джамия, род, община, добросъседски отношения, община, род.                                                                            

Задълбочаване контакта с родителите – учителят става разпознаваем, приоб-
щават се родителите към живота на училището.

Възпитанието в толерантност и търпимост се превръща в естествен и нена-
трапчив процес.

Предимството на практиката откривам в следното:
– активизиране на учениците;
– индивидуализация на обучението;
– изграждане и развиване  на контакти с родителите.
Тази практика се е доказала през годините, доказа своята устойчивост при 

използване. На ниво училище се разви в реализиране на междуучилищни проек-
ти, училищен фестивал „Житената питка“. Натрупаният опит позволи да споделя 
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тази дейност в платформата eTwining и през учебна 2010/11 г. да бъде реализиран 
онлайн проект с партньори от редица училища от Европа. Изнасянето на практи-
ката в сферата на извънкласните дейности категорично доказва мултиплициране 
на опита. Изграждането и използването на знания по информационни технологии  
е особено важно и полезно в процеса на изграждане на компетенции у учениците, 
осъществяването на междупредметни връзки е част от технологията на осъщест-
вяване на практиката.

Промените, въведени със Закона за предучилищното и училищното образо-
вание, представят пред петокласниците света на Праисторията и Античността. 
Практическите задачи са част от уроците и сега. Темите по Праистория се пре-
връщат в предизвикателство за семейството – оказва се, че днешните хора можем 
да си направим кремъчен нож с помощта само на... ъглошлайф. Тази дейност се 
разви в представяне на знания чрез презентиране с помощта на знанията по ИТ. 
Използването на социалните мрежи придобива нови  измерения, защото всички, 
които работят по темата ,,Презентация на тема...“ преминават през етап ,,изпра-
ти“ или ,,покажи“.

Друга практическа задача реализирам с учениците при изучаване на темите 
за дворците и столиците на Средновековната българска държава. Тази дейност 
включва  изработването на макет на историческия обект, направен от... сладкиши. 

Предварителната подготовка е свързана с избиране от групите (в последните 
три години в училище имаме двойни паралелки в пети клас) на вида макет – 
триизмерен или хоризонтален. Трябва да отбележа, че този момент е свързан с 
активното участие на родителите. В клас, в който са повече незаинтересованите 
родители, се планира и работи по ,,по-евтин“ макет. Учениците планират какви 
продукти ще използват. Работят съгласувано с главния готвач в училище и с роди-
телите, търсят съвети за изпълнение на условие поставено за изпълнение на зада-
чата. Условието е да се работи с продукти, за които не се изисква термична обра-
ботка. Изпълнението на задачата допринася за изнасяне на ново ниво здравното 
образование, формирането на гражданско поведение. Учениците с моя подкрепа  
изграждат стратегия как да работят, кои елементи да представят, планират после-
дователността на изработване на макета.

Поставям задача да подготвят самостоятелно поставка, върху която да бъде 
изграден макета. При  работата си учениците прилагат знания по различни учеб-
ни дисциплини и това е привлекателен начин за осъществяване на междупред-
метни връзки. Изграждането на предприемачески умения е ненатрапчиво, но от-
кроява ученици с наченки на предприемачески умения, защото те изграждат 
отделните екипи.

Маша Викторова Арсенова. ПРАКТИЧЕСКИТЕ ЗАДАЧИ ЗА УЧЕБНИЯ ЧАС ПО...
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При работата по изграждане на макета многократно се упражняват понятия  
и термини и се постигат образователните цели по темата. Работата в екип е нераз-
делна част от осъществяването на проекта и се постигат ненатрапчиво, но устой-
чиво трайни контакти, преодоляват се стереотипи.

Промените в учебната програма по История и цивилизации оставят темата 
отворена за нови решения и позволяват изграждане на компетенции, които корес-
пондират с приоритетите на образованието в периода до 2020 г.

Голяма част т практическите задачи се реализират като самостоятелна работа 
и това допълнително мобилизира  учениците (,,Монети  и монетосечене по бъл-
гарските земи“, „Владетелите на Първото българско царство“, ,,Читалищата в 
моя клас”, ,,Двадесет личности, променили България“, ,,Българските будители“).                                                                                                      

Практическите задачи помагат на учениците да придобият увереност, да 
представят темата  по-компетентно, работата по задачата помага за усвояване на 
урочната единица. Практическите задачи са целенасочен модел за работа с роди-
телската общност. Приложението на практическите задачи в работата при отчи-
тане на интелектуалните възможности винаги води до положителен успех и това 
ме кара да смятам, че този тип задачи и дейност имат своето място в обучението 
по История  и цивилизации в училище и в условията на интеркултурна среда.        
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ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА  

РОМСКИТЕ УЧЕНИЦИ
Неделчо Неделчев 

Педагогически съветник 
Средно училище „Бачо Киро” град Павликени

През настоящата учебна година СУ „Бачо Киро” участва в международен 
проект под надслов „Да работим заедно за приобщаващо образование на ромски-
те ученици“, финансиран в рамките на програма Еразъм +, Ключова дейност 2 – 
Стратегически партньорства. Партньори в проекта са и Център за междуетничес-
ки диалог и толератност „Амалипе”, както и неправителствени организации и 
образователни институции от Румъния и Гърция. 

Целта на този проект е да се обмени успешни опит, педагогически инстру-
менти и методи между училища, училищни инспекторати, НПО и консултанти, 
насочен към приобщаване на ромските ученици, съобразно националните прио-
ритети в областта на образованието. Сред ключовите дейности са пилотни проуч-
вания в малък мащаб, за да се тестват успешни педагогически практики. Резулта-
тите от тях ще имат възможност да получат разпространение като добри практики 
и в други населени места с различни социално-икономически характеристики, 
по-добра интгерация между учениците и превенция на отпадането. 

Сред основните задачи са да се изследва: как са били приложени или осъ-
ществени тези успешни инструменти и методи. Какво е било тяхното въздействие? 
Какво работи и какво не в дадена социално-икономическа среда? 

Пилотните проучвания в малък мащаб, имат задача да се тестват практики 
във всички три страни участнички, след като те задължително успешно са били 
прилагани в другите две страни. Това ще даде възможност за по-нататъшна обмя-
на на опит, както и предоставянето на възможности за квалификация на образова-
телния персонал. Резултатите от пилотните проучвания имат възможност да по-
лучат разпространение като добри практики. Освен това, опитът, натрупан по 
време на изпълнението на проекта, и обратната връзка, получена от другите стра-
ни, където е бил тестван въпросният метод или инструмент, ще съдейства за по-
добряване на прилагането на метода в първоначалната страна, предоставила ме-
тода.
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Дейностите по проекта, и по-специално обмена на опит и добри практики от 
други държави, предоставят на участващите организации нови идеи, инструмен-
ти и методи, или ще бъдат допълнени и/или подобрени съществуващи такива, 
които биха могли да насърчават приобщаващо образование. Тестването на сред-
ства и методи, и по-специално оценката на тяхното адаптиране, е особено важно. 
Очаква се, че ако някои от тях са с обещаващи резултати в една страна, това може 
да не се случи в други страни с различни социално-икономически характеристи-
ки. Въпреки това някои от тестваните средства и методи може да доведат до обе-
щаващи резултати във всички три страни по отношение на включването на ром-
ските деца в образованието и по-специално в прогимназиалното образование. 
Идентифицирането на тези практики може да засили ефективността на усилията 
на всеки партньор, повишаване в същото време капацитета на организацията и 
ангажираните служители.

В сърцевината на проекта е идентификацията на педагогически практики за 
ромското включване в образованието, провеждани в европейски страни, както и 
набор от критерии, използвани за оценка на тези дейности като добри примери. 
Въз основа на тези критерии, всички дейности, изпълнявани и предлагани от 
партньорите са оцененявани, за да бъде направен окончателен подбор на инстру-
менти, методи и дейности, които да бъдат тествани. 

Някои от тези инструменти, методи и дейности, идентифицирани и прилага-
ни от участващите партньорски организации са следните:

• Въвеждане на интеркултурно образование чрез изучаване на ромски фолк-
лор като часове за насърчаване на ромската култура и история.

• Родителски клуб – форма на работа с родители, чрез която те могат да 
участват в процеса на вземане на решения в училище.

• Работа с родители – прилагане на модела „родители-обучават-родители“ 
(активни родители са обучени по различни теми, като например: принци-
пите на работа в общността за подобряване на образователните нагласи, 
превенция на ранните бракове, основните права и задължения в областта 
на образованието, и т.н.).

• Програми за медиация за младежи, за да заемат те по-активна роля.
• Дейности на Ученически съвет за насърчаване на толерантността.
• Изпълнения на учениците от ромски произход.
• Извънкласни дейности: вокална група, мажоретни състави и др.
• Проучване и изготвяне на доклади на ромски език.
• Работа с учителите – инвестиране в квалификация на учителите.
• Провеждане на турнири по дебати, в които се дава възможност за участие 

на ромските ученици.
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• Превод на стихове и проза от гръцки на ромски език.
Проектите и дейностите, изпълнявани или понастоящем изпълнявани, са 

как то следва:
• „Ромски фолклор в българското училище“: по този проект са обучени по-

вече от 800 учители, публикувани са учебници и книги за учителите. Про-
ектът включва също и организацията на часове по ромска култура като 
избираема дисциплина в повече от 300 училища.

• „Намаляване на равнището на отпадане на ромски деца“: проект за  ця-
лостна намеса на ниво училище за превенция на ранното напускане на 
училище. 

• „Насърчаване на участието – теренна работа в ромската общност“: в рам-
ките на тази инициатива т. нар. Центрове за развитие на общността, създа-
дени са и са тествани като силен инструмент за насърчаване на развитието 
на общността.

• „Училището като център на общността“: проект, насочен към участието на 
родителите в училищния живот, включително ромските родители, и раз-
ширяване на кръга от партньори на училището. Провеждане на работни 
срещи за обмен на идеи, провеждане на съвместни дейности с родителите 
и други.

• „Нашeто социално и културно многообразие в Европа“: проектът има за 
цел да проучи различни култури и социални групи за преодоляване на сте-
реотипите.

• „Достатъчно силни, за да бъдем любезни BE-ОК“: проект, насочен към 
въвеждане на програма за превенция на тормоза в училище, въз основа на 
социален произход, етническа принадлежност, пол и др.

• „Δ-ROM-ΟΛΟΓΙΑ“: програмата за изследване на езика, религиозните вяр-
вания, обичаите, ежедневието на ромите, която има за цел премахване на 
предразсъдъците и стереотипите по отношение на ромските ученици. Уче-
ниците се изразяват и на гръцки, и на ромски език.

• „Пасажи: разходка в исторята на ромите“: проектът се реализира в учили-
щето в Гърция с цел да се насърчат учениците от ромски произход да гово-
рят за групата, към която принадлежат, от една страна, и от друга, за да 
по могне на членовете на доминиращата култура да се опознаят със своите 
съседи роми в предградието Агия Варвара.

• „Местна интеграция на ромското включване (ИРПО)“: проектът се изпъл-
нява като дейности за проучвания, с цел да се идентифицират пречките и 
успехи при приобщаване на ромите на местно ниво. Една от интервенции-
те по проекта се отнася до организацията на културно събитие, което се 

Неделчо Неделчев. ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ...
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използва като средство за десегрегация и мярка за укрепване на ромски и 
неромски връзки в общността, в която учениците от Втора гимназия на 
Агия Варвара действат като анкетьори и изследователи.

В Средно училище „Бачо Киро” град Павликени избрахме да приложим 
практика, предложена от гръцките партньори и изпълнена от училището в Агиа 
Варвара, наречена „Photovoice”, адаптирана за българските условия. Мотивация-
та ни да приложим именно тази практика беше свързана с утвърждаване на добри 
примери на толерантност и уважение между етносите, разчупване на стереотипи 
и преодолеяване на предразсъдъци по отношение на ромските ученици, както и 
възможността да се планират конкретни дейности и инициативи за интеграция 
„отдолу нагоре”.

За прилагане на практиката беше определен периода март – юни 2017 година, 
като дейностите стартираха с обсъждане на обхвата на целевата група (избран 
беше фокус пети – осми клас) и мотивиране на учениците, чрез разпространение 
на информация и работни срещи със заинтересованите лица – ученици и учители. 

В началото на март беше обявен конкурс за снимка на тема: „Аз и моите при-
ятели в училище”, които да представят моменти от училищния живот на ромски 
и неромски ученици. Съвместното учене, игри, спорт, забавления, извънкласни 
дейности ще бъдат обект на заснемане от страна на учениците. 

На 8 април – Международен ден на ромите, официално приключи конкурса 
за снимка на толерантността, в който в крайна сметка се включиха над 25 учени-
ци от много класове в училището. В конкурса бяха представени 51 фотографии, 
представящи моменти от училищния живот, по време на учене, спорт, проведени 
извъкласни мероприятия и др. От фотографиите ясно се виждат добрите отноше-
ния на учениците от различен етнически произход. Приятна изненада е участието 
на много ромски ученици. От конкурса бяха отпечатани 49 снимки, които бяха 
представени за оценка на експерти от ЦМЕДТ „Амалипе”. Всички снимки бяха 
публикувани на Фейсбук профила на Ученическия съвет на училището и получи-
ха висока оценка от цялата училищна общност. Беше представена изложба в кон-
ферентната зала на училището, за да може да бъде разгледана от всички гости и 
ученици. Изложбата остана три месеца и може да бъде изложена и следващата 
учебна година. 

През април приключи литературната инициатива за написването на есе за 
толерантността. Учениците от осми и девети клас, под ръководството на учители-
те по български език, написаха своите есета и ги представиха пред съучениците 
си. По обща оценка есето на Зорница Здравкова от осми клас беше избрано да 
бъде представено от автора на международната среща, която се проведе в Павли-
кени през месец май.
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През месец април и май учениците се включиха в преводите на поезия на 
гръцки, румънски и български стихотворения на националния език и ромски. Ак-
тивно се включиха учениците от ромската бургуджийска етническа група, които с 
голямо удоволствие представиха своя диалект, подпомогнати от своите родители.

Като част от педагогическата практика през април се реализираха и видеоин-
тервюта, посветени на толерантността между етносите. Учениците доброволно 
се включиха като журналисти, които задаваха въпроси на своите съученици за 
отношенията и добрите практики в общуването между различните етноси и хора-
та от различни религии. Засегнати бяха много социални въпроси, свързани с от-
ношението между бедни и богати, както и към хората с увреждания. В тези интер-
вюта се включиха около 15 ученици. Тези от гимназиалния етап работиха в 
ча совете по информационни технологии, а извън тях, за да ползват софтуер, кой-
то не се изучава в училище, за да направят монтаж на заснетите кадри в късомет-
ражен филм наречен „Интервюта за толерантността”. Други ученици преведоха 
от български на английски думите на интервюираните, които бяха монтирани 
като субтитри в готовия продукт. Преди да бъде предствен на международната 
среща, филмът беше гледан от учениците в училище и много от тях споделиха, че 
ги е накарал да се замислят за отношенията между хората.

Работата по проекта до момента, както и прилагането на чужди тестови педа-
гогически практики могат да доведат до резултати, надхвърлящи обичайните ин-
теграционни дейности в училище, а именно: 

• Упражняване и повишаване на дигитални умения на учениците.
• Развитие на умения за общуване и разгръщане на комуникативна ситуация. 
• Дава се възможност учениците да се запознаят с нови технологии за ана-

лиз на данни и тяхното представяне.
• Подпомагане на формиране на гражданска позиция на учениците по про-

блема.
• Развитие на естетическите усещания на учениците.
• Подобрявяване на екипната работа на учениците от Ученически съвет.
• Насърчаване на по-активното включване на учениците от V – VIII клас в 

училищния живот.
• Подпомагане предодоляването на предразсъдъците и негативните стерео-

типи по отношение на ромите.
• Подпомагане на целеполагането и планирането на дейности на ученичес-

ките лидери.
• Обогатяване на практиките за гражданско и интеркултурно образование в 

СУ „Бачо Киро”.

Неделчо Неделчев. ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ...
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• Привличането на външни образователни експерти към работата на учи-
лищния екип в посока приобщаващо образование на ромите. 

• Фокусиране на вниманието на училищната общност върху позитивни мо-
менти  от училищния живот на ученици от различен етнически произход.

Прилагането на разнообразни педагогически практики със силен интегра-
ционен характер допринася за създаването на чувство за социална отговорност. 
Учениците разбират, че всички те имат едни и същи права и отговорности и осъз-
нават, че те са част от решението, а не проблемът. Това е пътят, по който се укреп-
ват връзките между училището и местната общност, а управлението на многооб-
разието получава по-силно обществено измерение.
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ОБРАЗОВАНИЕ, ОСНОВАНО НА НАУЧНОТО  
ЗНАНИЕ И УВАЖЕНИЕТО

Боян Захариев 
Институт Отворено общество – София 

При срещи и разговори с учители ми прави впечатление, че много от тях имат 
ясна представа за проблемите, с които се сблъскват. Много от тях знаят как да се 
справят с конкретни проблеми, за които имат интуитивни представи, но рядко 
решенията, които предлагат, са част от някаква по-голяма идея. 

Досега в България не съм участвал в научни конференции, на които да става 
дума за обща идея, която е добила формата на цялостна програма и зад която сто-
ят ясни теории. Ще използвам настоящия форум, за да защитя тезата, че е време 
да се появят такива събития.

Мрежата на Амалипе е сред немногото, според мен, примери за дългосрочни 
програми, които се основават на определени теоретични модели, невинаги ясно 
посочени, но все пак имплицитно присъстващи в практиката. Програмата за на-
маляване отпадането на ромските деца от училище на Амалипе, заедно с нейното 
продължение проектът „Всеки ученик ще бъде отличник“1, отговаря на много от 
описаните условия. Така че подобни проекти дават идеална платформа за сътруд-
ничество между представителите на академичната общност, училищата и НПО. 
Това сътрудничество трябва да стъпи на поне три колони.

1)  Дългогодишни програми, които системно се опитват да решат някакъв об-
разователен проблем. Изпробването на иновации в образованието изисква 
време.

2)  Възможности за изпробване на различни подходи в различна среда. Това 
означава изпробване на различни места с различни ученици, родители и 
учители, за да можа да се разбере до каква степен прилаганите модели са 
универсални и ако не как им се отразяват различните параметри на среда-
та.

3)  Програма за оценяване на резултатите, която използва съвременни научни 
методи. Програмата за оценяване може да включва разнообразни инстру-
менти – отделни независими една от друга оценки, използване на наблю-

1 http://amalipe.com/index.php?nav=projects&id=78&lang=1 
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дение, анализ на събирани от самата програма данни, специални външни 
проучвания, които събират собствени данни и ползват собствени методи и 
други. Оценяването на една образователна програма трябва да стъпва на 
ясно формулирани хипотези за нейните очаквани ефекти. Обичайно таки-
ва хипотези стъпват на предишни изследвания и на различни теории, обяс-
няващи поведението, общуването, ученето, развитието на децата и т.н.

Училищното образование е изправено пред поне няколко големи предизвика-
телства, които могат да станат основа за цялостни програми. Ще дам пример само 
с едно от тях, защото е свързано с една от темите на конференцията и с дейността 
на мрежата на Амалипе. Става дума за отпадането от училище, което дава и пре-
красен повод да дам една скорошна илюстрация за това колко важен си са доку-
ментираният и анализиран опит и доказателствата за взимането на добри реше-
ния. 

През 2018 година българското правителство стартира програма за намалява-
не на отпадането от училище, в чиято основа стоят екипи, сформирани от пред-
ставители на различни институции, които обхождат домовете на деца в училищна 
възраст, които не са открити в училище2. 

На тези така наречени екипи за обхват е вменено и задължението да предлагат 
мерки за реинтеграцията в образователната система на деца и ученици, отпаднали 
от детска градина и училище, които са били открити по време на работата на ме-
ханизма. Мерките трябва да включват и създаването на индивидуална програма за 
всяко отпаднало или застрашено от отпадане дете, за което това е необходимо. По 
същество постановлението, с което е създаден механизмът за обхват, ни предлага 
описание на работа по случай, базирана на съвместните екипни усилия на пред-
ставители на различни професии, които обичайно работят в различни институции. 
Подобна организация на работата по трудни случаи е широко разпространена в 
дейността на социалните служби в Европа. Тя би била по-разпространена и в Бъл-
гария, ако социалните работници не бяха толкова малко и толкова претоварени с 
административна работа за сметка на реалното общуване с клиенти.  

Въпросът е откъде да дойдат тези мерки? Откъде членовете на екипите могат 
да знаят какви са подходящите мерки и кои мерки биха свършили работа за раз-
лика от тези, които не биха свършили. Мерки могат да се предложат, ако вече 
съществува създаден и финансиран набор. Или могат да се създадат и оценят 
експериментални пакети от мерки, ако за това има необходимото финансиране. 
Съз даването на някаква работеща практика по прилагането на мерки за реинте-
грация на деца, отпаднали от училище, изисква години целенасочени усилия. Ако 

2 Постановление http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=127310 
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механизмът за обхват е направен с намерение да остане да действа, е добре апро-
бирането на такива мерки да започне колкото се може по-скоро. Наред с това е 
важно да се осигурят възможности за свободно споделяне на натрупания опит, 
така че полезните открития бързо да се разпространяват в цялата система, а греш-
ките, допуснати на едно място, да бъдат взети предвид на друго. Проверката на 
ефективността на мерките трябва да става по възможност със съвременни експе-
риментални или квази-експериментални методи.

Екипите за обхват имат за задача и да „осъществяват пряко взаимодействие с 
родителите, настойниците/попечителите или с лицата, които полагат грижи за 
детето“. Но взаимодействието с  родителите също може да бъде успешно или 
неуспешно. Може да се основава на взаимно неразбиране, предразсъдъци и по-
грешни предположения за целите и мотивите на другата страна. А може да се 
основава и на емпирично проверени подходи, които зачитат достойнството на 
всички участници в общуването.

В резултат от дейността на екипите по обхват в много училища в страната се 
появиха нови ученици, част от които са пропуснали 1-2 години, други – много 
повече, а трети никога не са посещавали училище. Видях класни стаи, в които са 
събрани подобни деца на различна възраст, пред тях стои учител, в рядка педаго-
гическа ситуация, в която трябва да реши откъде да започне, как да продължи и 
какви цели да си постави. Това е уникална възможност за образованието да се 
променя към по-добро и да бъде иновативно, търсейки решение на труден про-
блем. Това е и ситуация, която дава възможност да се експериментира в полза на 
образованието на някои от най-уязвимите деца, като това може да даде тласък за 
обновяване на цялата образователна система – нещо, от което имаме силна нужда.

Ще дам само един пример за взимането на решения, свързани с отпадането от 
училище, които не са мотивирани от научни, а от конюнктурни съображения, кои-
то най-често са популистки, основани на предразсъдъци или и двете едновремен-
но. Става дума за промените в Закона за семейните помощи за деца, с които при 
повече от 5 неизвинени отсъствия в рамките на един месец се спира предоставя-
нето на месечната помощ за деца. Според досега действащите разпоредби помо-
щите бяха спирани само за съответния месец и след това можеха да бъдат възста-
новени, ако детето започне да ходи на училище. Този подход също е погрешен от 
гледна точка на създаването на правилни стимули за посещаване на училище, но 
не толкова, колкото след промените. В парламента беше направено и още по-ра-
дикално предложение всички социални помощи да се получават, само ако децата 
посещават училище и задължителните предучилищни групи за 5 и 6-годишните.

Теорията, на която почиват внесените промени в закона, не е нова и не е бъл-
гарска. Тя се базира на предразсъдъци и съмнителни поведенчески хипотези. Ще 

Боян Захариев. ОБРАЗОВАНИЕ, ОСНОВАНО НА НАУЧНОТО ЗНАНИЕ И УВАЖЕНИЕТО
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се опитам да обясня защо поведенческите хипотези в основата ѝ са погрешни и 
затова очакваните реакции на потърпевшите спрямо санкциите няма да оправ-
даят очакванията.

1)  Първата хипотеза е, че няма да се стигне до спиране на помощите, защото 
родителите или хората, които ги заместват в грижата за децата, ще се по-
боят от загубата на доход и ще започнат да пращат редовно децата на учи-
лище. Тази хипотеза съдържа и допълнително допускане – децата не по-
сещават училище именно поради безотговорността на родителите.

2)  Втората основна хипотеза е, че след загубата на правото да получават по-
мощи родителите или тези, които ги заместват в полагането на грижа за 
децата, ще полагат системни усилия в продължение на година децата да 
посещават училище, за да могат отново да получават помощи.

Ако родителите имат мотивацията, приписвана им от законодателя, от тях не 
може да се очаква да се очаква да проявят постоянство в продължение на година. 
По-скоро законодателят би трябвало да очаква така описаните родители при загу-
ба на помощи да изпращат децата на училище само тогава, когато трябва да полу-
чат закупените от училището помощни блага в натура – обувки, дрехи, храна или 
каквото друго училището прецени за необходимо.

Законодателят не предвижда възможността родителите да реагират по сло-
жен начин, например да се разбунтуват срещу така предвиденото третиране, кое-
то не без основание може да бъде възприето като унизително и съвсем да преста-
нат да изпращат децата си на училище.   

Наистина има изследвания, които показват, че в някои случаи заплахата от 
загуба на помощи може да има положителен ефект върху поведението на родите-
лите. Това обаче става основно, когато условията могат да бъдат изпълнени отно-
сително лесно, например ако става дума за ваксинирането на децата. Става дума 
както за изпълнението на условията, така че да не се стига до наказание, така и за 
неговото отменяне. Изпълнението е свързано с отделен конкретен акт, който при 
това не отнема много време – посещаваш лекаря и той поставя ваксината. Посе-
щаването на училище е христоматиен пример за обратното – условие, чието из-
пълнение изисква постоянни и системни усилия. Нарушаването на условието 
може да стане лесно, придържането към него изисква постоянство и много ресур-
си. С новите промени законодателят е решил да направи възстановяването на пра-
вата за получаване на помощи на практика невъзможно.  

В търсене на научни аргументи и доказателства е добре да погледнем може 
би най-изследваната в света програма за помощи, обвързани с посещаване на 
училище. Това е мексиканската „Прогреса“, чийто подход предвижда и други ви-
дове подпомагане за много бедни и уязвими семейства, отчитайки при това до-
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пълнителните ангажименти особено на по-големите деца за участие в домакин-
ската работа и икономическия живот, така характерни за живеещите в бедност. 
При тях нерядко това е просто въпрос на оцеляване. 

Образователният компонент на програмата се състои в условни парични 
трансфери за семейства за всяко дете, което има право да ходи на училище между 
третия клас на началното училище и третия клас на средното училище. Трансфе-
рите се дават под условие при редовно посещаване на училище. Трансферите са 
на индивидуално ниво и могат да бъдат получавани от ученици от бедни дома-
кинства. Тъй като програмата е експериментална, домакинствата са случайно из-
брани, за да може да се оцени ефектът от програмата. Равнището на безвъзмезд-
ните средства, отделяни за всеки ученик, се увеличава с напредването на децата 
към по-горни класове, за да се компенсира нарастващият доход, който децата 
биха допринесли за техните семейства, ако работят. Освен това помощите са мал-
ко по-високи за момичетата, отколкото за момчетата в средното училище. Всички 
парични обезщетения се дават директно на жената (майката) в семейството, за-
щото има основание да се предполага, че това е най-ефективният начин да се 
посрещнат нуждите на децата3.

Виждаме, че за разлика от идеите в българския законодател за обвързването 
на помощта с посещаемостта в училище, в мексиканската прогреса помощите се 
дават като награда за посещаване, а не се отнемат като санкция. „Прогреса“ дава 
„награди“, които внимателно комуникира с бенефициентите, така че да създаде 
атмосфера на уважение и зачитане на личното достойнство. Тук въпросът не е 
само в това, че средствата са допълнителни, а в това, че наградата и наказанието 
имат различен морален смисъл и стимулират отклик по съвсем различен начин.  
Българският подход поставя акцента върху наказването след публично наддаване 
от политическите сили кой да предложи най-голямото наказание. Самото това 
наддаване е част от негативния комуникационен ефект, подсилен от подробните 
коментари на водещи политици в медиите. Техният резултат, ако не и тяхната цел, 
е стигматизирането на получателите на месечни социални помощи. Те разбират 
какво мисли за тях политическия елит, а общественото мнение като цяло е в под-
крепяща позиция на гребена на новата еуфория.

„Прогреса“ е насочена към това във всеки момент бенефициентът, който не е 
успял да изпълни ангажимента си, да се върне в системата. С тази цел помощта 
се дава дори 2 пъти месечно. При българския подход се набляга на продължител-
ността на наказанието. Всъщност на практика българският законодател налага 
„вечно“ наказание без възможност за коригиране.

Боян Захариев. ОБРАЗОВАНИЕ, ОСНОВАНО НА НАУЧНОТО ЗНАНИЕ И УВАЖЕНИЕТО

3  Dubois, P., Janvry, A. and Sadoulet, E. “Effects on School Enrollment and Performance of a Condition-
al Transfers Program in Mexico,” UC Berkeley CUDARE Working Papers (), 2003.
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Накрая, „Прогреса“ разчита на ресурса на своите бенефициенти да взимат 
отговорни решения и ги овластява, с което демонстрира уважение към тях. Бъл-
гарският законодател изхожда от презумпцията, че бенефициентите са безотго-
ворни и по същество аморални, затова трябва някой да управлява ресурсите за 
децата им вместо тях.  

Струва ми се, че на този етап в България вече има достатъчно зрели парт-
ньорства, които биха могли да положат основите на емпирично документирани и 
проверени подходи и цели програми и така да се превърнем в източник на идеи и 
иновации, а не основно потребител. Сътрудничеството между експертите-прак-
тици, учителите, другите участници в образователния процес и академията с цел 
истинска научна проверка на резултатите от прилагането на отделни модели и 
подходи и на цялостни политики в образованието са и най-надеждният антидот 
срещу популизма и предразсъдъците, които в глобален план правят опити да се 
завърнат не само в публичната среда, а и в училище.  
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УЧИТЕЛЯТ В ЦЕНТРОФУГАТА НА  
БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Росица Никова 
ОУ „Отец Паисий”, село Добротица, област Силистра

Ключови думи: дете, ученик, семейство, училище, сцена, български език, 
доверие, успех, възможности, изява

English: child, student, family, school, stage, Bulgarian language, confidence, 
progress, opportunities, expression

Времето лети покрай нас бързо, но историята се пише неуморно и е важно 
какво оставяме след нас.

Диря оставала само по неотъпкан път. Силно се надявам, че нашите дири ще 
се виждат и след нас!

В дни като днешните, с размити ценности и често с фалшив морал, училище-
то има привилегия да пише на чисти и бели дъски, каквито са детските души.

Днес не е по-различно от годините на Възраждането.
Цветността в детския свят се създава в семейството, но детайлите се пипват 

от учителите. Ценностите се формират вкъщи, но се дефинират и оформят в учи-
лище.

Само наивниците смятат, че е лесно. Детската мечта и играта на учителки е 
далеч от истината на училищната атмосфера. Има два типа хора, завършили педа-
гогика. Първите, които в самото начало си казват: „АЗ съм до тук!“, явно нямат 
заряда да продължат, но за мен са по-интересни вторите, които имат хъс да се 
впуснат в процеса на чистенето от проблеми и спънки и искрено да се зарадват на 
своите и чуждите успехи.

Още в самото начало е необходимо уточнението, че думата „центрофуга“ е 
използвана в своето преносно значение. Да поразмишляваме заедно!

Прането е процес, помагащ ни ползваната и харесвана от нас дреха отново да 
бъде част от деня ни. Така е и в образованието. Пускането на топла и студена вода 
е част от процеса за краен чист ефект. Студена вода те облива с неуспешния уче-
ник, но след определен кръг от работа, завъртания и затопляне усещаш и приток 
на топлина и ученикът започва да се справя все по-добре. Някога за доброто пра-
не е достатъчно малко количество прах, а някога по-голямо и допълнителни пре-
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парати. Е, не е ли така и в училище? Когато пък заговорим и за ползите от омеко-
тител, тогава още по-силно усещаме работата и за фината психологическа 
под крепа. В забързаното ежедневие все по-осезаемо имаме нужда от  бърз процес 
и навременно ползване на желания продукт и на помощ  идва центрофугирането.

Ами замислете се бързите обороти какво причиняват  на учителя. Въртиш се 
в кръг като замаян и се чудиш, че в една обща топка се въртят и надпреварват 
наредби, анекси, стратегии и програми, молиш се сред тях да не си забравил да 
сложиш кърпичката за цветоотделка, сиреч здравата си психика, за да не пусне 
ненужен цвят там, където не е нужно и резултатът да е плачевен.

Финалът за всички очакващи е сухо и свежо пране и дрехи, които отново ще 
облечем. По пътя от началото до края не се замислихме за бясното въртене в кръг, 
често с неправилно подредени съставки в пералнята или с ползването на непра-
вилните компоненти.

Поднесох ви малко алюзия и нестандартен поглед как изглеждаме ние от-
страни.

Учителят е притиснат и от процеса в посока „време“, и от процеса „посока,  
качество“. Замислете се колко учители познават стотиците страници, повтарям 
стотиците страници от ненужно раздути наредби, често с припокриващо се съ-
държание. Изписаните програми и стратегии, предлагани в квалификационни 
срещи, са просто поредната бумащина. От позиция на опита знам, че голямото 
администриране не означава високо качество. Детската ми мечта, превърнала се 
в илюзия, бе, че в центъра на процеса е учителят, грижещ се за децата, а не поред-
ният бял лист и препълнената папка с ненужни протоколи и решения.

Британската образователна система не се е променяла в последните 100 годи-
ни в областта  на сериозната и фундаментална наука.

Финладската загърби оценяването до шести клас и отвори врати за най-до-
брите си студенти да застанат пред и до децата.

А ние... Позволете ми да замълча, за да говори само вашата емоция и разум.
Прочетох наредбите, стратегиите и програмите. Искам да съм компетентен 

специалист и повярвайте, че добрият учител се изгражда не благодарение на тях, 
а защото го иска и защото го може.

Трудно е в училище с 99% билингви, от които 67% са роми от групата на 
миллета, при това средищно, което означава необходим транспорт, за да се посе-
тят семействата по селата. Полагаме усилия и имаме успех, защото сме на терен 
и мотивираме екипа от педагози да работят така, както ще работят и със собстве-
ните си деца.

Насочвам прожектора, за да осветя „сцената“ в билингвиалното обучение. 
Главните „актьори“ са учителите, учениците, родителите и обществеността.



169

УЧЕНИК НАСТАВНИК: Първо в класовете се определят ученически акти-
ви от деца, интересуващи се от процеса в средищното учебно заведение и със 
съответния авторитет в населено място, от което пътуват. Тези ученици са и уче-
ническият парламент. Имат свое кътче в сградата. Имената на тези ученици се 
представят при избора на Обществен съвет на първата обща родителска среща. 
Желателно е да има покриване на ученик от парламента с родител от Обществе-
ния съвет. Защо? Защото голяма част от родителите посрещат в дома си ученик с 
по-слаби резултати и това е дейност в сферата на настойничеството. Гостоприем-
ството на родителя, съчитано с моженето на детето, е прекрасна основа за пови-
шаване на индивидуалните резултати.

Много често ученикът наставник работи освен в  домашни условия и в каби-
нета по изкуства. Работата на наставника включва дейности от пряката урочна 
подготовка и при наизустяване на текстове за училищни прояви и спектакли. 
Дикцията при деца билингви често е препъникамък за общото добро представяне 
на учениците в общински и регионални прояви.

РОДИТЕЛИТЕ: Пряката ни работа на терен за средищното учебно заведе-
ние за пореден път доказва силата на индивидуалната работа на родителите в 
определени посоки, но не и цялостна визия за прояви и ангажименти от Общест-
вения съвет. Родителите работят на парче и с конкретна задача, но не и екипно. 
Затова се и наложи изводът за съвместни дейности за наставничество: ученик 
наставник – родител – ученик, нуждаещ се от помощ.

Тази учебна година се поставяха конкретни задачи с краткотраен характер 
към родителите: финансиране за закупуване на кактуси и подкрепа на учениче-
ския парламент в неговата проява в навечерието на 1 ноември. На 19 март много 
отговорно поеха ролята на разпоредители в залата за театралния спектакъл и бяха 
в помощ на класния ръководител в подготовката на костюми.  

Определено можем  да споделим, че имаме успехи в посока на наставничест-
вото и в работата с родителските активи, сравнено с предходни учебни години. 

Взаимният ни успех има своето име, наричащо се УЧИЛИЩЕН ТЕАТРА-
ЛЕН СПЕКТЪКЪЛ – харесван, желан и даван за пример.

Подготовката му има няколко етапа:
1. Избиране на актуална тема, свързана с годишнини и личности.
2. Писане на сценарий и избор на литературни произведения.
3. Трансформиране на произведенията от чиста проза до драматургичен вид, 

готов за сцена.
4. Разпределяне на роли.

Росица Никова. УЧИТЕЛЯТ В ЦЕНТРОФУГАТА НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
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5. Репетиции на маса, на сцена, генерални и така около три месеца – микро-
фонна техника, дикция и правилна артикулация за деца с майчин небългар-
ски език.

6. Сценография, костюми и сценични атрибути.
Не само кръглите годишнини са повод за размисъл, всяка поредна е като тух-

личка при надграждането и запазването на българщината. Средищното училище 
в село Добротица, дало четмо и писмо на децата от селата Добротица, Любен, 
Босна,  Ситово и Златоклас  търси своя прочит на  проявите. Ето тук идва и голя-
мата роля на учителя при  репетициите на маса, разяснителните бележки за  ха-
рактеристика на епохата, героите  и традициите. Водейки го за ръчичка, детето  
трябва да си  повярва, че ще успее и ще представи себе си и своите учители мак-
симално най-добре.

Добротица е малко селце с определено затихващи функции и училището е 
това, което сутрин го буди с детски глъч, а вечер утихва след отпътуването на 
палавите ученици от прилежащите села – Добротица, Любен, Босна,Златоклас и 
Ситово. На 40 километра от границата. 40 километра делят учениците от област-
ния граничен град Силистра и неговите афиши за постановки, концерти и излож-
би. Вечер селата замръкват неусетно, тишината е  властваща, само кабелните те-
левизионни канали носят информацията бързо. А сутрин децата бързат за 
учи лище, за да видят своите учители и своите приятели. В това се измерват и 
техните социални контакти и „широкият им кръгозор“.

На учителя  се пада нелеката задача с огромния си авторитет да постави ос-
нова на всичко ново или  актуален прочит на позабравеното старо. Наред със за-
дачите, обаче, трябва да се познава спецификата на района и потребностите на 
тези деца, в голямата си част  билингви, с бърз темп на ежегодно нарастващ брой 
на деца от ромската група миллет. Често срещана численост на семействата е от 
7 до 11 деца, родени от самотна майка. Вече ви казах, че сме на 40 километра от 
границата! Дори и да не искаме да говорим гласно за това, но границата между 
деца билингви – турчета и ромчета има, и тя е толкова съществена, че в образова-
телен аспект е често препъникамъка в УВП. Учениците билингви не могат да 
бъдат поставени под общ знаменател, общото между тях е само в това, че българ-
ският език не им е майчин. Разликите са важните при анализ на училищната сре-
да, а те и правят детайлите на картината характерни и специфични: бит, култура, 
контакти, финансови възможности за мотивиран избор, кариерно развитие и 
последваща реализация.

С участия в подобни форуми на педагози е добре проблемите да се  поставят  
с два фокуса: единият да представя проблемите от кухнята и реална дисекция на 
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проблемите по вертикала и хоризонтала, и вторият мерките и средствата на зако-
нодателя и институциите, с вменени ангажименти към учебното заведение. 

Нашата задача днес е да подготвяме добри специалисти, но най-главната ни 
е да образоваме и възпитаваме българчета, които на другия край на света с уми-
ления ще изричат думите „мама“ и „България“.

Работим на театралния терен от девет години, дълъг е пътят на идеята, че 
сцената и работата по изграждане на театралния детайл са решение на част от 
проблемите в образованието на деца билингви и в частност деца от ромския ет-
нос. Училищните театрални спектакли, имащи отговорността да се превръщат в 
общински, в региони с много неразрешени социално-битови проблеми са не само 
радост за общността, но и място за образование и повишаване на грамотността в 
културен аспект.

Успешното изкачване на стъпалата на образованост и мотивация те изкачва 
на по-високото и ти дава възможност за израстване и повишаване на самочувстви-
ето, че знаеш и можеш. Самочувствието идва само след добре свършената работа, 
изминавайки пътя на познанието и усъвършенстването. 

Секундите на пиедестала  бързо отминават, но си заслужават и сълзите, и 
паданията на сцената, защото там, скрит от публиката, остава замисълът на педа-
гога, че във всяко начинание има образование, мотивация и самочувствие.

Когато салоните на спектаклите са пълни с родители, тогава те ще бъдат 
по-често и  в училище, но най-важното, което се случи, децата поискаха да про-
четат книжките за Мечо Пух и Ян Бибиян, за Христина и Дъбака, за Рада и Ши-
бил и най-вече да повярват, че оная „бяла лястовица“ лети над нас, невинаги я 
виждаме, но знаем, че я има.

Истинската дефиниция в тази дейност е, че това е процес сложен и многоас-
пектен, но и  плодоносен.  Спектакълите и училищните прояви  в малкото населе-
но място са обединител на общността и доказване на силата на училището като 
водеща институция.

И все пак какво в морален аспект спечелихме, вървейки по избрания път:
• Броят на учениците ни се запазва стабилен, благодарение на добрия имидж 

в региона;
• Взаимност родител – дете – учител;
• Задържане на децата от ромски произход в училище;
• Интерес към учебния процес и от момичетата от ромския етнос;
• Намаляване на броя на ранните  бракове;
• Нулево текучество на педагогически кадри в учебното заведение;
• Поддържане на добра материална база със спечелени проекти и помощ от 

местни спомоществователи.

Росица Никова. УЧИТЕЛЯТ В ЦЕНТРОФУГАТА НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
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Задържането на децата в училище е не самоцел, а казус с всекидневно търсе-
не на решение. При толкова много работа, прозряхме най-смисленото от нашата 
работа като педагози: изграждаме личности, които няма да бъдат зрители на своя 
живот, а главно действащи актьори. 

А думите „поверих ви детето си“ са събирателен образ за моста, който из-
граждаме ежедневно с родителите. Този мост, свързващ двата бряга семей-
ство-училище, осигурява сигурност на детето в днешния забързан ден. Този мост 
никога няма да бъде завършен, защото всяко дете и неговото семейство полагат 
поредната тухличка, за да става той по-стабилен и търсен.

Не дръпнахме завесата докрай,  зад нея надничат непокорните детски главич-
ки и родителите им, често водени от съмнението за положените грижи за детето 
им. И пак те не искат да дадат „край“ на моето словоредене, а дават „старт“ за 
неочакваното училищно утре. Доказахме си, че  можем и успяваме.  

На всички колеги, успявайте, подкрепяйте се и се борете за завръщането на 
авторитета на българския учител като водещ в страната!
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КЛАСНАТА СТАЯ  – УРОЦИТЕ, КОИТО НИ ПРОМЕНЯТ
Красимира Благоева  

Директор ОУ „Васил Левски“, с. Караджово, 
докторант на ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив

Резюме: Основно училище „Васил Левски” в с. Караджово, община Садово, об-
ласт Пловдив има добри традиции, опит и утвърдени ценности на обучение и възпи-
тание в интеркултурна среда. В училището учат ученици от трите най-големи етни-
чески групи в България – българи, турци и роми. То се явява европейски модел за 
етническа толерантност и е мястото, което осигурява позитивна образователна среда 
и възможност за разгръщане на индивидуалния потенциал у всяко дете.

Чрез организирането и създаването на атрактивни и увлекателни дейности в 
училище, у учениците се поражда интерес, стимулира се тяхната любознателност и 
любопитство към света. Тук  те срещат разбиране и добиват самочувствие, независи-
мо от принадлежността си към определена етническа група.

Ключови думи: училище, ученик, креативност, отношения, творчество, култура.

В изпъстрения с етноси свят бъдещето ще се крепи на съвместното съжител-
ство. Затова училището трябва да подготвя подрастващите да умеят да живеят 
заедно, макар и с различни култури и религии.

Практическият ми опит като педагог, работещ в малко училище, в което се 
обучават деца от различни етноси и всеки обогатява другия със своите традиции 
и история, е, че тези деца трябва да бъдат по-дълъг период от времето през деня 
заедно – да се учат заедно, да се трудят заедно и така да се опознават още повече. 
Освен това съвременната класна стая трябва да дава възможност и на родителите 
да бъдат по-близо до своите деца като участват в училищния живот. За тази цел са 
необходими извънкласни дейности. Организирането и създаването на атрактивни 
и увлекателни дейности поражда у учениците интерес към  училище, което става 
желано място, където те срещат разбиране и добиват самочувствие, независимо 
от принадлежността към определена  етническа група.

Процесът на творчество и продуктът от него е уникален, носи радост и удо-
влетворение. Именно той подтиква децата да бъдат заедно, да се приемат  със 
своите различия, да откриват неподозирани възможности в себе си. 

Училището, в което работя, има добри традиции, опит и утвърдени ценности 
на обучение и възпитание в интеркултурна среда. В него учат ученици от трите 
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най-големи етнически групи в България – българи, турци и роми. То се явява ев-
ропейски модел за етническа толерантност и е мястото, което осигурява позитив-
на образователна среда и възможност за разгръщане на индивидуалния потен-
циал у всяко дете.

Работейки в такава среда, основните цели, които педагогическият колектив 
си поставя, са:

• Осигуряване на позитивна образователна среда, ориентирана към детето.
• Координация и взаимодействие със семейство, училище, културни и об-

ществени институции.
• Съобразяване с индивидуалните интереси и потребности на децата от раз-

личните етноси.
• Модернизиране формите на работа и подобряване качеството на учеб-

но-възпитателния процес.
• Теоретични проучвания по проблема, свързан с приобщаване на ромските 

деца и утвърждаване на етническа толерантност.
• Възпитаване на всички ученици в дух на етническа толерантност, търпи-

мост и уважение към културата и ценностите на другите.
• Формиране на система от знания за обществото, света и човека, включва-

щи естетически понятия „добро/зло”, „красиво/грозно”, понятия, свързани 
със семейните и родови отношения, етническа и национална принадлеж-
ност.

Настоящата статия прави опит да насочи вниманието към част от дейности в 
училище, които дават възможност за творчество и креативност на учениците в 
класната стая и извън нея, съобразно техните способности, отчитайки специфи-
ката и разнообразието от етноси.

Началото бе поставено през 2004 година със създаване на група по свободно-
избираема подготовка „Фолклор на етносите – ромски фолклор”. В търсене на 
пътища за сближаване на етносите тази извънкласна дейност бе едно предизвика-
телство, опирайки се на богатството и традициите на етническите групи. За да се 
разкрие по-пълно пред учениците обаянието на различните култури, трябваше да 
се открият  начини те да почувстват полъха от миналото чрез пресъздаване на 
различни традиции и съпоставяне на едни от най-големите религиозни празници 
за отделните групи – Банго Василий, Курбан Байрям, Великден. В основата на 
всяка религия лежи стремежът към добро. Възпитават се  ценности, които трябва 
да се запазят и утвърдят в неукрепналите мисли на подрастващите. След семей-
ството, което в днешно време има много разновидности – с двама родители, с 
един родител, деца, отглеждани от настойници, баби и роднини, училището е 
мястото, в което децата трябва да намерят опора и да опознаят себе си. Часовете 
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по „Ромски фолклор” определено дадоха и продължават да дават положителен 
резултат.

В началото в групата се включваха ученици само от ромски произход, ми-
слейки си, че това е още едно „островче”, на което ще останат единствено и само 
в своята затворена общност. Изследвайки обаче своята история, с помощта на 
учителя си, те осъзнаха, че знанието за другите им отваря прозорец към света. С 
всяка изминала учебна година дейностите, в които се включват учениците от тази 
група, се увеличават. В нея с желание се включват ученици и от трите етноса и 
предразсъдъците към названието „Ромски фолклор” се стопиха. Акцент на дей-
ностите се поставя върху практическа дейност по събиране на фолклор от родния 
край  и опознаване на живеещите в него етноси. Широкият кръг от дейности – 
пеене, танци, създаване на игрови и сценични форми в училище – цели да развие 
интелектуалната и емоционална активност на децата. Така креативната атмосфе-
ра на класната стая, освен поле за творческо вдъхновение, се явява и мост за 
преодоляване на етнически и религиозни предразсъдъци, а  и път за създаване на 
трайни приятелства. Чрез тази дейност се създават продукти, които служат за 
постигане на важни образователни и възпитателни задачи:

• Изработване на нагледни табла, свързани с основните цели, които учили-
щето си е поставило: „Приятелство”, „Слънцето грее за всички”,...

• Драматизация на куклен театър „Дядовата ръкавичка” – учениците сами в 
часовете изготвят декори и кукли, а самата драматизация е част от праз-
ничната програма на сцена в училище и извън училище. 

• За Банго Василий – Ромската нова година, изработват оригинални сурвач-
ки, с които участват в ритуали и посещения на институции, за да сурвакат 
и популяризират този ромски празник. 

• Участват в модно ревю с етномотиви.
• Създават хореографии на съвременни танци с етноелементи, които нами-

рат своята сцена пред общността.
През 2010 година, паралелно с реализиране на дейностите в групата по СИП 

”Фолклор на етносите – ромски фолклор”, училището се включи в Програмата за 
намаляване на отпадането на ромските деца от училище. Тази Програма бе над-
градена с проект „Всеки ученик ще бъде отличник“, в който училището участва 
като част от мрежата на Център „Амалипе“. Това е последователна политика на 
училището за реализацията на всеки ученик, защото училището е място, където 
всяко дете може да намери себе си, място, където всяко дете може да повярва, че 
има капацитета да бъде отличник, място, където може да получи шанс да мечтае 
и да сбъдва мечтите си.

Красимира Благоева. КЛАСНАТА СТАЯ – УРОЦИТЕ, КОИТО НИ ПРОМЕНЯТ
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Като много добри практики за създаването на култура на взаимоотношения в 
училище, които развиват креативност и творчество, могат да се отчетат:

• Обменните визити между училища. 
• Обучението на учител – учител.
• Работата на ученици – наставници.
• Сформиране на Ученически парламент.
• Сформиране на Родителски клуб.
Обменните визити между училища. 
Чрез тези визити преподавателите обменят опит помежду си, създават нови 

професионални взаимоотношения в неформална среда. Всеки учител има въз-
можност да открие своята ефективна рецепта, дори изненадващо за самия него 
(тъй като понякога се оказва, че тя се намира в собствените ни мисли, споделени 
гласно пред колеги).

Обучението на учител – учител

Всеки учител е получил своето академично образование в образователна ин-
ституция, но в повечето случаи теоретичните ни знания се сблъскват с реалнос-
тта и не намират своето решение за проблемите в класната стая. Опитът на учи-
теля, придобит в училище и споделен с колеги, дава възможност за 
усъвършенстване и има едно много ценно предимство – помага ти да повярваш в 
собствените си възможности. 

Работата на ученици – наставници

Когато на ученика се вменят конкретни задължения, той става по-отговорен 
към себе си и към другите. Грижата за по-слабия и по-неопитния е генетично за-
ложена у човека, а възможността да се справиш с агресивното поведение на свой 
съученик, защото осъзнаваш, че той ти има доверие, дава на ученика-наставник 
по-голямо самочувствие и вяра в собствените му сили.  

Сформиране на Ученически парламент

„Обличането във власт” е метод, който, оказва се, е много работещ. Учениче-
ският парламент в училище функционира на принципа на общински съвет. Уче-
ниците избират управителен съвет, в който членуват демократично избрани пред-
ставители от всички класове. Те от своя страна избират свой председател. На 
периодични заседания през учебната година разискват въпроси, свързани с дис-
циплината в училище, със създаването на правила за всички ученици, с подобря-
ване на материалната база в училище, с участие в благотворителни акции… 



177

Сформиране на Родителски клуб

Независимо, че в училище има действащо Училищно настоятелство, Роди-
телският клуб се оказва много важен елемент в мотивацията на родителите и в 
приобщаването им към училищния живот. Той се избира на обща родителска сре-
ща в училище, като желаещите да се включат в него са предложени от самите 
родители, както и самопредложили се активисти. На периодични сбирки под мо-
тото „Кафето е от нас – сладките от вас”, се обсъждат теми, които вълнуват роди-
телите – дисциплината на конкретен ученик,  търсене на институции и мерки за 
справянето с дадения казус; намиране на начин за решаване на проблем, свързан 
с ремонт и опазване на  материалната база, споделяне на успех на ученици и учи-
тели. Родителският клуб присъства на всички тържества и мероприятия в учили-
ще и извън него. Включва се активно в извънкласния живот на училището и до-
пълнително мотивира учениците, защото родителите и училището вървят в една 
посока, имат обща цел – бъдещето на децата ни.

„Всеки човек, появяващ се в нашия живот, е учител!
Някой ни учи да бъдем по-силни,
някой ни учи да прощаваме,
някой – да бъдем щастливи и да се радваме на всеки ден. 
Някой въобще не ни учи – просто ни пречупва, 
но и от това получаваме опит.
Цени всеки човек, даже ако той се е появил само за миг.
Това вече не е случайно!” 

Морихей Уешиба
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ОБУЧЕНИЕТО ПО БЕЛ В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА 
ЧРЕЗ ОБРАЗОВАТЕЛЕН СОФТУЕР „ENVISION PLAY“, 

OFFICE 365 И ИНТЕРАКТИВНА ДЪСКА –  
ПОДГОТОВКА ЗА НВО (7. КЛАС) И ДЗИ (12. КЛАС)

Светла Данаилова Неделчева  
Старши учител по БЕЛ в СУ „Отец Паисий“, с. Медковец, обл. Монтана

Резюме: Настоящият доклад има за цел да покаже личната ми практика 
като учител по БЕЛ в СУ „Отец Паисий“ – Медковец в обучението на ученици в 
мултикултурна среда, при подготовката им по БЕЛ за НВО и ДЗИ, да покаже 
част от трудностите, които срещнах в 20-годишния си стаж и различен начин за 
тяхното преодоляване, посредством образователен софтуер Envision Play (из-
ползван от мен през последните две години в този формат, а в предходните – 
чрез по-старата му версия), писане и предаване на домашни работи през Office 
365, обратната връзка, която учениците получават по този начин и важността ѝ . 
Към доклада има няколко приложения, илюстриращи работата в клас и вкъщи 
на учениците, примери за обратната връзка и кръстословици. Докладът съдържа 
и част от теоретичните ми наблюдения върху работата с ученици билингви – 
сравнение в началото на учителската ми кариера и сегашното състояние, обоб-
щение на проблемите и начинът на работа в СУ „Отец Паисий“ – с. Медковец, 
но няма цел да е обстойно изследване върху обучението на ученици билингви по 
предмета български език.

Ключови думи: БЕЛ, български език, интерактивна дъска, ученици би-
лингви, Envision Play, Office365, мултикултурна среда, средно училище, НВО, 
ДЗИ

This report aims to show my personal experience as a teacher of Bulgarian 
language and literature at “Otets Paisii”secondary school  - Medkovets in schooling 
students in a multicultural environment, in their preparation for NVO and DZI, to 
show some of the difficulties that I faced in my 20 years of teaching, and a different 
way to overcome them through the Envision Play educational software (I‘ve been 
using this format for the last two years, and earlier version in the previous years), 
writing and transmitting homework in Office 365, the feedback that the students 
receive.  There are several applications illustrating student’s classwork, homework, 
examples of feedback and crossword puzzles. The report also contains some of my 
theoretical observations on working with bilingual students – a comparison at the 
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beginning of my teacher‘s career and the current situation, a summary of the problems 
and the way of work at “Otets Paisii” secondary school – Medkovets, but it is not 
intended to be comprehensive study on teaching bilingual students on the subject 
Bulgarian language.

В последните десетилетия в българското училище цари лек хаос по отноше-
ние на учебни програми, учебници и начини на преподаване. Този е хаос е предиз-
викан от постоянните промени както в учебните планове, така и от все „по-нама-
ляващата бумащина“ в системата. Изключително голяма вина в тази хаотична 
тенденция има и безкрайният, почти 30-годишен, преход от централизирано (ко-
мандно-административно) към пазарно стопанство, при който се изгубиха ценно-
стите и голяма част от моралните норми. Изграждането на нова ценностна систе-
ма се оказа процес тежък и труден, към който учители, родители и ученици 
подходиха донякъде небрежно, оставяйки се на течението и на обстоятелствата. 
Културата на прехода или прехода на културата се отрази върху цялата система: 
дадените свободи се превърнаха в ненаказуема свободия, а начините на препода-
ване се превърнаха в морално остарели и съответно безинтересни, също както и 
голяма част от материала по БЕЛ. 

Неоспорима опорна точка във всички настъпващи или не промени е твърде-
нието, че „ученикът е в центъра на системата“. Това само по себе си не помага с 
нищо на процеса на преподаване на учителя, нито на процеса на разбиране на 
ученика. Важното в този процес е само и единствено мотивацията на двамата 
участващи в това сътрудничество от една страна, а от друга страна как родители-
те мотивират децата си за постигане на високи резултати в училище. Оптимал-
ният вариант е, когато родителят оказва контрол върху знанията на детето си, 
изисква от него, а учителят оценява безпристрастно знанията и уменията на уче-
ника. В едно реално училище, в мултикултурна среда този оптимален вариант не 
съществува. Там условията са коренно различни, понякога надвишат и най-сме-
лите ни мечти или страхове. 

За проблемите в образованието са виновни всички участници в него – и учи-
тели (тук влизат и всички от МОН!), и родители, и ученици. Но основният про-
блем, според мен, при обучението по всички общообразователни процеси е фак-
тът, че българското образование изостава на доста повече от една идея от 
развитието съвременните образователни тенденции. Задължително трябва да от-
читаме и факта, че съвременните деца и ученици, се интересуват много повече от 
всякакви ИКТ устройства, отколкото от обикновен разказ. Обучението чрез игро-
ви методи е отдавна известно и прилагано в множество обучителни институции в 
цял свят. 

Светла Неделчева. ОБУЧЕНИЕТО ПО БЕЛ В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА...
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Всеизвестен факт е, че обучението на учениците в мултикултурна среда, е все 
по-трудно по всички общообразователни предмети. Всеизвестно е и че за все по-
го лям брой ученици в българската образователна система майчиният език не е 
български. Това прави обучението по БЕЛ трудно както в начален етап, така и в 
следващите засега два, а скоро и три образователни етапа. Множество са пробле-
мите, заставащи пред учителя по БЕЛ, но основната му цел, при сегашната систе-
ма, е постигане на положителни резултати на НВО и ДЗИ. Това са реалните изме-
рители на учителската работа в последните години, а също така и съпоставяйки 
резултатите си с останалите училища, учителят вижда къде е неговото и мястото 
на учениците му.

Макар че за учителя НВО и ДЗИ са вид мониторинг върху работата му, то 
обучението по БЕЛ има една много по-важна цел – а именно да социализира уче-
ниците и да ги подготви за общуване във всякакви ситуации на официалния за 
държавата ни език, независимо от техния майчин такъв. Това е особено важно за 
децата билингви. Овладяването на основните правила на българския език е за-
дължителен елемент, без който не може да се осъществи интегрирането на учени-
ците билингви в никоя социална сфера, а оттук и пълноценното им личностното 
и емоционално израстване като граждани на това общество. 

Неоспоримо е, че ако учениците не владеят добре българския език, то успе-
хът им и по останалите предмети е изключително нисък – нямайки емпиричното 
познание и разбиране за езика, те не разбират какво се изисква от тях и във всич-
ки други сфери на общуване в и извън училище. Да не споменавам и факта, че 
понякога освен, че не разбират прочетеното, част от учениците не могат и да го 
прочетат. Причините за това са много и далеч не само от компетенцията на учи-
телите – учениците от 1. – 4. се прехвърлят от клас в клас, независимо от това 
дали покриват ДОС или не; в много от училищата с мултикултурен етнически 
състав тази тенденция продължава и средната образователна степен; бюджетът 
на училището е пряко обвързан с броя ученици, а не с достигнатите ДОС; страхът 
в районите със смесено етническо население от саморазправа на родителите с 
местните учители и още много други са залегнали в тази тенденция, ширеща се в 
образованието през последните 25 години.

Обучението, ориентирано към така наречените външни оценявания след 7., 
12., а скоро и след 10. клас, и обучението по български език като цяло в районите 
със смесено население е допълнително затруднено от формирания стереотип за 
мислене на майчиния език. Това е сериозна бариера по пътя към усвояване на 
правилата на  българския език от учениците билингви, затова обществото очаква 
училището да осигури възможност за преодоляване на сблъсъка и наслагванията  
между двата езика, за да се овладее български език до степен, удовлетворяваща 
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учебните и житейските потребности на учениците. Изхождайки от многофунк-
ционалния характер на българския език като официален, се утвърждава ключова-
та роля на обучението по български език в интегрирането на учениците, обучава-
ни в двуезична среда.

Начинът на обучение по български език и литература е необходимо да бъде 
целенасочен, последователен и с единни изисквания от ПГ до завършването на 
даден етап, за да бъдат достигнати ДОС и да има приемственост между знания и 
уменията на ученици и изискванията на учителите. Това се постига  трудно, като 
се имат предвид различните особености на характера на всеки човек, но и мобил-
ността на ученици при преминаване от един етап в друг. Независимо от това при 
учениците билингви в различните райони на страна проблемите са приблизител-
но сходни. 

Основните проблеми при обучението по БЕЛ на ученици билингви, с които 
съм се сблъсквала през учителския си опит са:

– слаба или никаква четивна грамотност;
– налична четивна, но никаква функционална грамотност;
– налична четивна, но никаква писмена грамотност;
– различни дислективни разстройства, които не са диагностицирани навре-

ме и се налагат корекции с ресурсен учител в по-късен етап;
– добра четивна грамотност, но липса на функционална грамотност;
– смесване на свидетелски с несвидетелски времена, характерно за ромския 

етнос;
– изговаряне на думи с акцент, характерен за етноса (вмъкване на гласни или 

съгласни звукове в българската дума);
– съгласуване по род и число на прилагателни и съществителни имена, и на 

причастните форми;
– затруднение при изговаряне на думи със струпани съгласни.
Разбира се, трудностите не се ограничават до изброените по-горе, но тези са 

основните и от най-голяма важност при обучението на ученици билингви. 
Настоящият доклад няма за цел да посочи всички затруднения пред учителя 

по БЕЛ в средна и горна степен при обучението на билингви, а само и единствено 
да покаже моя вече 20-годишен опит при работата с такива  ученици в мултикул-
турна среда. 

Инструментариумът на учителя не само по БЕЛ, но и по всички останали 
предмети е създаден и съобразен с определена група ученици, които са основно 
от български етнос, мотивирани са и с родители, които възприемат образованието 
като ценност. Изброените особености на така прецизираната таргет група са не 
само нехарактерни за учениците билингви, но и в голяма степен звучат като ане-

Светла Неделчева. ОБУЧЕНИЕТО ПО БЕЛ В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА...
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кдот. Хубавото е, че все пак има единици – и ученици, и родители, които разбират 
важността на обучението по БЕЛ и се отнасят към него с необходимата отговор-
ност.

В СУ „Отец Паисий“, с. Медковец, обл. Монтана към настоящият момент 
съотношението ученици, определящи се от български, към ученици, определящи 
си от ромски етнос, е 15% : 85%. Не е тайна, че тенденцията е към увеличаване 
броя на учениците билингви за сметка на учениците с майчин език български. В 
началото на учителския ми стаж съотношението беше 70% : 30% българи/роми. 
Тази тенденция определяше през години и търсенията ми на начини за препода-
ване, различни от предлаганите в университета и в познатите ми методики. Пър-
вото, което ми направи впечатление при увеличаването броя на учениците би-
лингви, беше, че досегашните методи на преподаване на „роден“ език не ми 
вършат работа и много малка част от учениците разбират за какво става дума в 
часовете по български език и литература. Това наложи да се обучавам заедно с 
учениците си и да се учим взаимно. 

Първото и най-важно условие, според мен, за да си добър учител, е да имате 
сходни интереси с учениците си. И тъй като задачата не беше да се „захаресваме 
безумно с чалгата“, реших да се доближа до учениците си чрез други техни инте-
реси, които да използвам в своя полза. Следващото нещо, което привлича учени-
ците като магнит, това са технологиите. 

Всеизвестно е в гилдията и сред родителите, че най-трудно е да се справим с 
телефономанията на учениците и децата си. Реших, че мога да включа страстта 
им към всякакви технологии и интернет в обучението по БЕЛ. И това се оказа 
много печеливша стратегия. Всички сме се опитвали да прилагаме методите на 
Мария Монтесори, Тони Бюзан и други новатори в образованието, но не всички 
опити са се оказали успешни на нашата територия. Предлаганият мой опит също 
не е панацея, но при мен и ученици в СУ „Отец Паисий“ работи и най-важното им 
помага да си вземат външното оценяване с добър успех. 

Учителската професия е все по-динамична и ангажираща. Постоянното раз-
витие на ИТ налага учителят да бъде в крак с тенденциите, които са водещи. Де-
цата като цяло и в частност учениците се интересуват изключително от всякакви 
иновации в смарт технологиите. Това обуслява и навлизането на все повече ИКТ 
в образованието, ако учителят иска предметът му да е интересен. Главната цел на 
добрия учител е да предизвика любопитството на учениците към своя предмет. 
Толерантността, емпатията и честността са в основата на добрите взаимоотноше-
ния между учител и ученик. Това налага учителят да се самоусъвършенства по-
стоянно и да учи през целия си живот.
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Добрият учител е този, който успява чрез преподаването си да осигури на 
учениците си възможност за разчупване на шаблона и изкачване на социалната 
стълбица. Това е една от основните цели на образованието днес. Постигането ѝ 
ще даде тласък на нови процеси в обществото.

Учителят играе изключителна важна роля в развитието на образованието – 
без добри учители няма да има прогрес не само в системата, но и в държавата и в 
обществото. Той трябва да е лесно обучаем, да се стреми към развиване на нови 
практики, да се учи през цялата си кариера, да променя подхода си в зависимост 
от учениците си да притежава умения за боравене със съвременните технически 
постижения, умения за работа в екип, да притежава отлични управленски и кому-
никативни възможности. Тоест, да повишава квалификацията си и да придобива 
нови умения постоянно в съответствие със средата и учениците си.

Преподаването на БЕЛ става все по-трудно, тъй като изучаваните произведе-
ния са далеч от разбиранията и интересите на съвременните ученици. Единстве-
ният начин да доближим своите ученици до времето и разбирането на литератур-
ните шедьоври, които преподаваме, е да ги осъвременим с помощта на 
съвре менните технолигии.               

Представянето на една средновековна българска книга с помощта на елек-
тронен урок винаги е в пъти по-интересно, отколкото голата фронтална беседа. 
Използването на ИКТ в часовете по БЕЛ е все по-наложително, особено при под-
готовката за НВО/ДЗИ.

„Овладяването на езика е база за развитието на децата. Ако не се овладее 
държавният език, те не биха се справили, защото мисълта трябва да се облече с 
думи. Неумението да си служат с официалния език намалява шансовете на децата 
билингви за социално включване и е предпоставка за цялостно изоставане”1, кон-
статира Михаил Виденов. В основната си работа се опирам на две основни из-
следвания: Таксономията на Блум за познавателните нива (въпросите от НВО и 
ДЗИ също са базирани и структурирани според тази класификация) и моделът за 
мотивация, съставен от Джон Келър и съдържащ четири стъпки – Внимание, 
Приложимост, Увереност, Удовлетвореност.

Изхождайки от тези две теоретични постановки и прилагайки ги в часовете 
по БЕЛ, постигнатите резултати в учебната 2017/2018 година са следните:

Клас Вх. р-ще 
среден успех 

Кл. р. № 1
среден успех

Кл. р. № 2
среден успех

НВО/ДЗИ 
среден успех

Брой 
двойки

Брой 
ученици

7. 2,13 2,35 2,76 22,36 точки
Среден 3,33

2 18

12. 2,75 2,83 3,11 3,43 0 15
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184

ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ...Пета, шеста и седма национална научно-практическа конференция

Статистиката за резултатите от НВО/ДЗИ може да бъде проверена в data.
egov.bg.

Всички знаем колко голям проблем са телефоните и колко трудно е да отвле-
чем вниманието на учениците от тях и да го привлечем към учебния материал, 
който преподаваме. Особено тегава е ситуацията при преподаването на литера-
турните фигури и тропи при подготовката за НВО и ДЗИ по стария учебен план. 
Това беше и първият път, когато се осмелих да предложа на учениците си да ра-
ботят в клас със собствените си телефони, но не да търсят информация през ин-
тернет, а да ги ползват за обучителна игра с Envision Play. Както се досещате – 
учениците винаги приветстват навлизането на технологиите в урочната единица. 

В първата част на играта на екраните на ученическите устройства (лични 
телефони или таблети) се припомнят особеностите на художествения стил, на 
литературните фигури и тропи – екраните са дадени като Приложение 1. Във 
втората част от часа тези припомнени знания се преповтарят чрез игрови тест, 
резултатите, от който учениците виждат веднага след като дадат своя отговор. 
Въпросите следват един след друг, работейки основно върху първите две нива от 
таксономията на Блум за познавателните нива, а в същото време учениците виж-
дат веднага резултата от отговора си, което отговаря на четирите стъпки на Келър. 
Още първият им опит с образователния софтуер предизвика интереса и внима-
нието им. След първия час проведен по този начин учениците започнаха дори  да 
изискват да работим така.

Съществен момент в решението ми да продължа с това „нововъведение“ 
беше и факта, че при учениците билингви винаги е налично някакво мобилно 
устройство, но учебни помагала различни от тетрадка в горна степен са рядко 
срещани. След като работихме почти две седмици в часовете по ЗИП върху зна-
нието и разбирането на художествения текст, въпросите, които започнах да им 
пускам първоначално като петминутки в началото и края на часа, вече търсеха да 
могат да прилагат наученото – тоест да откриват  литературни фигури и тропи в 
изучаваната през часа художествена творба.             

Постепенно към задачите започнах да прибавям и въпроси с отворени отго-
вори. По този начин работата в часовете по БЕЛ стана не само интересна, но и 
желана от учениците. След като работеха върху въпросите с изключително жела-
ние, очакваха часовете с интерес и любопитство, реших, че ще приемат по същия 
начин и писането на домашно на собственото устройство. Изключително важен 
беше моментът, в който ученици билингви с много ниска или никаква четивна 
грамотност се самомотивираха да работят в часовете и извън тях, за да могат 
сами да работят на устройствата си – това означаваше, че те започнаха да четат 
макар и бавно и трудно, и да се опитват да коригират  част от пропуските си. От-
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тук нататък работата ми по подготовката и на двата класа за НВО/ДЗИ стана 
много по-лесна, тъй като нямаше ученици без мотивация в часовете по БЕЛ. 
Всички знаем, че основното за успеха на едно мероприятие е и организаторът, и 
участниците в него да са еднакво мотивирани. – Приложение 2

Първият тест за домашна работа беше само върху едно произведение от изу-
чаван в този момент автор. Тестът беше през платформата Office 365, през Forms, 
направен като тест, само с 15 въпроса, всеки, от които носи по една точка. Няма 
да ви убеждавам в предимството учениците да виждат веднага след предаването 
на работата си резултатът, изразен в оценка. В групата на класа, веднага след 
свършването на времето за предаване на тестовете им, кипеше изключително 
оживление – коментираха са въпроси, отговори, оценки. За да свикват с формата 
на външното оценяване на всеки тест, задавах предварителни времеви интерва-
ли – от колко до колко часа ще мога да работят с платформата. За времето на 
теста учениците бяха уведомявани чрез месинджър-групата на дадения клас. А 
самото време беше винаги съобразявано с възможностите на учениците. Така 
12-класниците имаха по 1 час за първи модул, 1 час за втори модул и 2 часа за 
трети модул. Нежеланието им да пишат по трети модул го компенсирахме с ком-
промисното решение, че който не пише нищо по този модул, получава – 5 наказа-
телни точки. А седмокласниците имаха съответно за първи модул – 60 минути, а 
за втори модул – 90. Текстът за втори модул им го пусках като аудио файл през 
месинджър, за да огранича желанието им за преписване. Тест (произволен) – 
Приложение 3

Хубавото и на Envision Play, и на Office 365 е фактът, че всяко дете получава 
резултатите си веднага, а при Енвижън и вижда собствената си класация сред 
останалите ученици. Друго преимущество и на двете платформи е фактът, че все-
ки тест може да бъде разпечатан, а и виждате цялата статистика  по диаграми – 
като отделни въпроси и като цяло. Това ми спести около 3 топа хартия за година-
та.  По всяко едно време можеш да се обосновеш както пред проверяващи, така и 
пред родители, и да покажеш къде се намира даден ученик сред останалите. При-
ложение 4/Приложение 5

С всяка следваща игра-урок или домашна работа учениците имаха все повече 
и повече изисквания и очаквания към часовете си по БЕЛ. Така постепенно в ча-
совете влязоха и кръстословиците, свързани с произведения, термини, данни за 
ав торите. За да бъде по-интересно, започнаха да ги изпълняват през интерактив-
ната дъска – така можеше да се работи по екипи и всеки да излезе да пише с ин-
терактивния маркер. Постепенно учениците преодоляха дори затруднението си 
да излизат да пишат на дъската, а и страхът си от изпитвания и от външното оце-
няване. Приложение 6
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Всички тези интерактивни занимания дадоха резултат и когато учениците 
видяха оценките си от НВО/ДЗИ, бях най-търсеният човек по всички информа-
ционни канали, за да изразят задоволството си от общите ни усилия. 

По този начин бяха отстранени голяма част от често срещаните проблеми в 
обучението по БЕЛ на учениците билингви в СУ „Отец Паисий“, с. Медковец в 7. 
и 12. клас през учебната 2017/2018 година. Като представител на гилдията зная, 
че липсват инструменти за преподаване на БЕЛ на ученици билингви, но ми се 
струва, че съм достигнала до учениците си и заедно сме намерили правилния път.
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Приложение 1

Видове тропи:

 

Фигури на речта:
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Приложение 2

Задачи за Envision Play – ниво на трудност 1/2: 
12.  Язвителна, жестока насмешка. Характерна е за сатирата

• сарказъм
• символ
• синекдоха
• смешка

visibility_off
13. Пренасяне признаци от един предмет на друг въз основа на новооткрито 

сходство между тях
• метафора
• символ
• метония
• епитет

visibility_off
14. Повторение в края на стиха, строфата, изречението

• епифора
• анафора
• анонс
• асонанс

visibility_off
15. Изпускане на думи в текста, които се подразбират по логически път

• алитерация
• елипса
• епифора
• епитет

visibility_off
16. Обръщане на словореда

• инверсия
• словоред
• индукция
• интродукция

visibility_off
17. Повторение на части от думи, изрази в началото на стиха, строфата или 

изречението
• епифора



189

Приложение 3

Тест върху автор Forms/Office 365:

Гео Милев – обобщение(55 Points)

1. Напишете Вашия мейл:

 
Correct answers: .............. @soumedkovec.com

2. В кое направление на българската литература твори Гео Милев?
(1 Point)

 символист
 ескпресионист
 екзорсист
 диаболист

3. В кой период на българската литература твори Гео Милев?
(2 Points)

 1913-1925
 1895-1925
 1900-1922
 1923-1925

28. Създайте ИС/есе на тема „Що значи / смъртта на един?” - IX част от пое-
мата „Септември” на Гео Милев с Ваши думи и според Вашия житейски опит, в 
размер до 200 пълнозначни думи.

(15 Points)
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Приложение 4

Отговори от Forms – част от статистиката:

Гео Милев – обобщение
10 responses
10
Responses
Average score: 23 points
23
Average Score
The form status is Closed
Closed
Status
Review answers
Post scores
Open in Excel

1. Напишете Вашия мейл:
0% of respondents (0 of 10) answered this question correctly.
More Details
 asenova_nansi@soumedkovec.com 1 
 filipov_v@soumedkovec.com  1 
 ghenchev_ju@soumedkovec.com 1 
 hristina_hr@soumedkovec.com  1 
 hrst_ivanova@soumedkovec.com 1 
 kunchev_k@soumedkovec.com  1 
 Pandurska@soumedkovec.com  1 
 rangelov_n@soumedkovec.com  1 
 stela_angelova@soumedkovec.com 1 
 1 other options    1 
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2. В кое направление на българската литература твори Гео Милев?(1 point)
10% of respondents (1 of 10) answered this question correctly.
More Details
  символист  4 
  ескпресионист  7 
  екзорсист  0 
  диаболист  0 
  

  
 
3. В кой период на българската литература твори Гео Милев?(2 points)
60% of respondents (6 of 10) answered this question correctly.

Приложение 5

Резултати статистика Енвижън Плей:
фигури и тропи group
   15 ученика
   chat
   15 екрана
   equalizer
   60% успеваемост

Никол Н.  73% успеваемост
   105 точки
Мирослав  60% успеваемост
   90 точки
злати11  47% успеваемост
   70 точки
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Лична статистика с време на отговорите: 
Никол Н. (По-малко)
 
Верни: 11 (73%)
Грешни: 4 (27%)
Без отговор: 0 (0%)
 • Какво отговори
 • hourglass_empty
 13.549 сек.
   

Приложение 6

 

1. Въпрос, който не изисква отговор, защото отговорът се подразбира от въпроса.
2. Повторение в края на стиха, строфата, изречението
3. Многозначен образ с преносно значение и с богато емоционално съдържание
4. Словесни образи, които се използват главно в художествената и ораторската реч. 

Те са фигури на заместването
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ESCAPE SCHOOL
Стойна Делчева 

Директор  
Силвия Богданова 

Учител по ГИ и ТП  
Обединено училище „Христо Ботев“, с. Дълго поле,  

община Калояново, област Пловдив

Резюме: Всеки от нас е искал да избяга от училище, нали? Или е казвал, че 
иска да падне бомба и да го взриви...? Това направихме и ние, разбира се в мета-
форичен смисъл. В случая съвсем не става дума за реално бягство от часовете, а 
за приключенската игра „Еscape school“, в която се впускат учениците от Обеди-
нено училище „Христо Ботев“ в с. Дълго поле, област Пловдив.

В настоящия доклад е описана практиката „Escape school“, която разкрива 
потенциала на учениците, свързан с концентрация и координация, чувство за 
екипност, приятелство и сътрудничество. Чрез нея те развиват и своите речеви и 
комуникативни умения. Но най-вече се забавляват и вдъхновяват да прилагат 
придобитите знания от училище в реална среда.

Играта е разделена на три етапа, а крайната цел е учениците да отговорят на 
загадки, в рамките на 60 минути и да открият кода за обезвреждане на скритата 
бомба в училищната сграда. Тази отборна игра показа, че учениците от различ-
ните етноси се справят еднакво добре и постигат успеха с общи усилия и работа 
в екип. А ти ще се справиш ли, защото времето вече започна да тече... Тик-так, 
тик-так…

Ключови думи: Екипност, избягай от училище, бомба, логически задачи, 
интердисциплинарен проект, съревнование, бързи действия, борба за оцеляване, 
доверие, успешна практика

SUMMARY: Each of us wanted to escape school, didn’t we? Or we said we 
wanted to drop a bomb and blow up the school...? We did this, of course, in a 
metaphorical sense. This is not really about a real escape from the classes, but about 
the adventure game „Escape school“, which the pupils from the Hristo Botev School 
in Dulgo pole, Plovdiv region played. 

This report describes the “Escape School” practice, which reveals the pupils‘ 
potential for concentration and coordination, teamwork, friendship and collaboration. 
Through it, they develop their language and communicative skills. Apart from this 



194

ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ...Пета, шеста и седма национална научно-практическа конференция

they were mostly entertained and inspired to apply the acquired knowledge from 
school in a real environment.

The game is divided into three stages, and the ultimate goal for the pupils is to 
answer puzzles within 60 minutes and to find the code for disposing of the hidden 
bomb in the school building. This team play has shown that pupils from different 
ethnic groups are doing just as well as the other team members. And you will do it 
because the time is already passing ... Tic-tac, tic-tac …

Keywords: Teamwork, escape from school, bomb, logical tasks, interdisciplinary 
project, competition, quick action, struggle for survival, trust, successful practice

Потребността от играта е свойствена за хората и се проявява още от първите 
месеци на тяхното раждане. От начало играта носи безусловно-рефлекторен ха-
рактер, но постепенно, с нарастване на интереса към обкръжаващия свят, тя се 
превръща в средство не само за преживяване на приятни емоции, но и за взаимо-
действие със средата, в процеса на който се изработват специфични навици и 
умения. 

Игровата задача се поставя от самата игра като изискване и може да се реши 
ефективно, само ако има личностен смисъл за участниците и у тях е налице го-
товност за нейното приемане. Това зависи от начина на поставяне на игровата 
задача, която следва да е разбираема и близка до детското светоусещане, до моти-
ви за предстоящата дейност и да предизвиква продължителен, емоционален от-
клик у децата.

Автодидактичните игри са най-типичните игри с открити правила. Те се раз-
работват специално за постигането на определени педагогически цели и съдър-
жат в себе си както познавателен, така и възпитателен потенциал. Наименование-
то „Автодидактини” се въвежда, за да се открои свойството на тези игри да 
обучават чрез своето съдържание, игрови действия и правила. За да се развиват 
адекватно на същността им, е необходимо постепенно да се усвояват и разгръщат 
като самостоятелна детска дейност, в която ясно да се открояват автодидактизмът, 
самоорганизацията и възможността за самореализация и самоконтрол на учас-
тниците.

Всяка автодидактична игра поставя децата в проблемни ситуации, които те 
трябва да разрешат, защото тези ситуации са значими и ги стимулират за активна 
интелектуална дейност. В тези игри децата са поставени пред необходимост да 
активизират различни интелектуални процеси и да извършват сложни интелекту-
ални действия, като анализ, сравнение, класификация, абстрахиране и други, да 
съпоставят своите действия и действията на „противника“, което произтича от 
стремежа за постигане на игровата цел – победа. Тази универсална цел стимулира 
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децата да извършват разнообразни познавателни действия, да търсят печеливши 
стратегии, да трансформират знанията си съобразно ситуацията, определена от 
правилата на играта.

Пл. Радев счита, че: „Има два основни подхода за прилагане на метода на 
проектите.

Според исторически по-стария подход, обучаемите преминават две стъпки: 
първо те се обучават по един систематичен курс за усвояване на знания и някои 
умения, а след това прилагат тези знания и умения, творчески и самостоятелно, 
насочено и към подходящи проекти. Според втория подход, обучението от страна 
на учителя/преподавателя не предшества проекта, но е вградено в него.“ 

Обучението, основаващо се на проектния подход включва: проблематизация 
на учебния материал; познавателна активност и практически ориентирана дей-
ност на децата; връзка на обучението с играта, работата (труда), живота на детето; 
проектиране и рефлексия. При него в основата на процеса на обучение е сътруд-
ничеството, позволяващо да се създадат условия за активна съвместна учебна 
дейност и се създават възможности за индивидуализация и диференциация. 

За разлика от традиционните, ръководени от учителя занимания в клас, уче-
ниците трябва сами да организират собствената си работа и да управляват соб-
ствения си път при работата по проекта. Акцентира се върху учебни дейности 
(често интердисциплинарни), които се реализират от обучаемите в дългосрочен 
план и преживяванията в хода на работата се вземат под внимание и се прилагат 
към света извън класната стая. Проектно-базирано обучение „не е само потенци-
ално ефективен подход за даване на инструкции, но и съществен компонент на 
различни текущи модели за реформиране на училището и към него се предявяват 
редица изисквания: да води до задълбочено мислене; самостоятелно решаване на 
проблеми; практическо самооценяване и саморефлексия; социално ценна актив-
ност и обществено значима отговорност за значимостта на ученето.“

Проектно-базираното обучение е организирано около един отворен насочващ 
въпрос или предизвикателство. Така то фокусира учениците да работят и задъл-
бочават своето учене, като се центрират върху съществените въпроси, дебати, 
тези и/или проблеми. Проектно-базираното обучение изисква набор от умения за 
критично мислене, решаване на проблеми, сътрудничество и комуникация.

На база тази теория, фокусът ни през учебната 2017/2018 година бе проект-
но-базираното обучение, чрез създаване на игра изцяло доближаваща се до инте-
ресите на нашите ученици от Обединено училище „Христо Ботев”. 

По своите демографски характеристики село Дълго поле е представено от 
три етнически групи: българи, турци и роми. На територията на община Калояно-
во училище „Христо Ботев“ е единственото обединено. В него се обучават 120 

Стойна Делчева, Силвия Богданова. ESCAPE SCHOOL
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ученици, като 40% са българи и 60% от учениците са от ромски и турски произ-
ход. 

Потребността, която искахме да преборим със създаването на Escape school е 
разчупването на индивидуалността на всеки ученик в откриването и прилагането 
на практически научените знания. Насочването им към групова работа, в която те 
създават заедно краен продукт от получените предметни знания в училище.

Целите, които си заложихме, са: 
– практическо прилагане на научените знания;
– развиване на умението за работа в екип;
– критично мислене.
Класът, с който бе създадена практиката са 17 ученици от VII клас. Задачата 

пред седмокласниците беше двояка – от една страна да измислят логическите 
задачи, с които ще трябва да се преборят двата състезаващи се отбора – V клас 
срещу VI клас, а от друга – да бъдат треньори и консултанти по време на играта.

Всеки от нас е искал да избяга от училище, нали? Или е казвал, че иска да 
падне бомба и да го взриви... Е, това направихме и ние, разбира се в метафоричен 
смисъл. В случая съвсем не става дума за реално бягство от часовете, а за при-
ключенската игра „Еscape school“, в която се впускат учениците от Обединено 
училище „Христо Ботев“ в с. Дълго поле, област Пловдив. Вдъхновението за съз-
даване на играта дойде след посещение на Силвия Богданова – учител по геогра-
фия и икономика и технологии и предприемачество в „Стая на загадките“. Идеята 
бе представена на учениците от VII клас и веднага се взе решение, че тази игра 
трябва да бъде изживяна. Запознахме с концепцията за играта родителите, ръко-
водството и колектива в училището и получихме голяма подкрепа за реализира-
нето ѝ. Създадената концепция на играта включва решаване на серия от загадки, 
като се използват улики, намеци и стратегии за постигане на целите за определе-
но време. Участниците трябва да разкрият тайната на ключа към изхода

Представяме ви една отборна и обогатяваща игра, условието на която е: уче-
ниците имат време от 60 минути да отговорят на загадки, за да открият кода за 
обезвреждане на скритата бомба в училищната сграда. Участниците се разделят 
на два отбора – V срещу VI клас, и започват оспорвана битка. Всеки отбор се със-
тои от 7 играчи, като начело са капитаните на отборите. 

Загадките се състоят основно от логически пъзели, като например истори-
чески и географски въпроси, математически последователности или различни 
видове кодиране, точно както е във видеоигрите. Местата за бягство включват 
скрити предмети, екипна комуникация, броене, забелязване на нещо очевидно в 
стаята, използване на предмет по необичаен начин, заместване на символи с 
ключ, търсене на обекти зад изображения, математически операции, идентифика-
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ция на шаблони, шифри и дори задачи, свързани с правописа и пунктуацията на 
българския език.

Основното правило е децата да не се втурват да обръщат всичко, а последо-
вателно и методично да откриват загадките. Когато ги отгатват, те ги водят до 
следващата, докато достигнат до обезвреждане на бомбата. Покрай тях има коор-
динатори, които следят за спазването на правилата и ако някой ги наруши, подле-
жи на дисквалификация.

На първия етап от играта петима участници от всеки отбор са заключени в 
стая, а капитанът и един негов помощник отгатват 10 на брой логически задачи. 
В отговора или в самата загадка е скрит 13-цифров код за отключване на катинар 
и освобождаване на останалата част от отбора. При затруднение в отговора на 
задачата има жокер. Ако състезателите решат да го ползват, се намалява времето 
им за игра с 5 минути.

При втория етап всеки член на отбора трябва да се насочи за скрити загадки, 
без да търси безразборно, защото всички са свързани.  Загадките са фрази от Бо-
тев и Левски. Чрез вярно ориентиране и решаване на всяка логическа задача от-
борите откриват отделни думи. Някои от думите са натоварени (маркирани) с 
индекс и символ от морзовия код. Така след отговаряне на всяка загадка се съби-
рат всички думи. В този момент учениците получават указание да сглобят фраза-
та, да я коригират пунктуационно и правописно и да я изпратят като sms на учи-
теля по български език Васил Тянковски. Ако е изпълнено изискването, той пуска 
отговор „да“ и те преминават на следващия етап.

В третия етап е скрито част от стихотворение, учениците трябва да го наме-
рят по дадено указание от консултантите на играта, да познаят автора на стихо-
творението и да кажат годината на раждане и смърт на автора.

Над сглобената вече фраза от 2 етап има написани индекси, които трябва да 
подредят, като се съобразят с годината на раждане и смърт на автора. При правил-
на подредба разкриват 8-цифров код от индекси. Върху 5 от цифрите на този код 
има символи от морзовата азбука. Тук от учениците се изисква да намерят в Уи-
кипедия морзова азбука на кирилица, за да открият 5-буквена дума – шифър за 
обезвреждане на бомбата. На всеки символ от морзовата азбука отговаря опре-
делена буква от българската азбука. Учениците преобразуват морзовия код в бук-
ви, за да разшифроват 5 буквената дума „Успех“, която е ключът към обезврежда-
не на бомбата и край на играта.

И след края на всяка игра, трябва да имаме победители. С разлика от 5 мину-
ти по-малко, отборът на учениците от VI клас победи. За автентичното преживя-
ване на учениците във фоайето на училището на голям екран с видео и озвучаване 

Стойна Делчева, Силвия Богданова. ESCAPE SCHOOL
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„избухна“ атомна бомба. Отборът победител бе награден от госпожа Стойна Дел-
чева – директор на училището с отборна игра за класа и грамота.

Постигнати резултати:
Чрез изследователска дейност, работа в групи, сблъскване с предизвикател-

ства и реални преживявания учениците придобиват житейски опит, развиват 
общностни взаимоотношения, културна и социална интеграция.

Интерактивното обучение отчита интересите и възможностите на децата, 
фонда от знания, които имат, тяхната възраст и културните им ценности.

Играта е полезна за развиване на логическото мислене, екипна работа, специ-
фични социални и интеркултурни умения и различни други умения както на учас-
тниците, така и на създателите на подобна игра.

Играта „Еscape school“ разкрива потенциала на учениците, свързан с концен-
трация и координация, чувство за екипност, приятелство и сътрудничество. Чрез 
нея те развиват и своите речеви и комуникативни умения. Но най-вече се забавля-
ват и вдъхновяват и прилагат придобитите знания от училище в реална среда. 
Отборната игра Escape school показа, че учениците от различните етноси се спра-
вят еднакво добре и постигат успеха с общи усилия и работа в екип.
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„АЗ ОБИЧАМ БЪЛГАРИЯ“
Станислава Папазова  

Учител по физическо възпитание и спорт  
Обединено училище „Христо Ботев“ с. Дълго поле, обл. Пловдив

Резюме: В този доклад е представена играта „Аз обичам България“, която е 
прототип на популярното телевизионно предаване. Адаптирания за училище 
формат на играта изисква знания на учениците от различни учебни предмети, 
както и умело познаване на българския бит и култура, а отборният формат раз-
вива умението за работа в екип и чувството за съпричастност и толерантност у 
учениците.

Тази практика е полезна за всички училища в страната, особено в такива, 
които са с преобладаващо ромско и други малцинства. Образоването на малцин-
ствените групи и тяхното осъзнаване за принадлежността им към българското 
общество спомагат за социализирането и приобщаването им към училищната 
общност. Осъзнаването на величието на българската история и герои спомага за 
интеграцията на малцинствата и дава възможността те да бъдат едни активни 
граждани на нашето общество. 

Ключови думи: България, гордост, интердисциплинарен, екип, толерант-
ност, приобщаване, съпричастност, въпроси, състезание.

Abstract: This report presents the game „I Love Bulgaria“, which is a prototype 
of the popular TV show. The school-adapted format of the game requires knowledge 
from different subjects, as well as knowledge about the Bulgarian lifestyle and culture. 
The format develops teamwork skills and a sense of empathy and tolerance among 
students.

This practice is useful for all schools in the country, especially those with 
predominantly Roma and other minorities. Educating minority groups and their 
awareness of their belonging to Bulgarian society helps to socialize and integrate 
them into the school community. Awareness of the greatness of Bulgarian history and 
heroes helps the integration of minorities and gives them the opportunity to be active 
citizens of our s

Keywords: Bulgaria, pride, interdisciplinary, team, tolerance, inclusion, 
empathy, questions, competition.

Обединено училище „Христо Ботев“, с. Дълго поле, общ. Калояново, обл. 
Пловдив е единственото обединено училище на територията на община Калояно-
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во. Училището ни е със 120 ученици, като 60% от тях се самоопределят като 
роми. От 2017/2018 учебна година училището придобива статут на обединено с 
профил „Предприемачески“. От 2018/2019 учебна година въвеждаме професията 
„Стругар“ по специалност „Стругарство“ и професията “Деловодител“ по специ-
алност „Деловодство и архив“.

Класен ръководител съм на VIII  клас и с тези ученици от три години поред 
заемаме второ място в област Пловдив по проект „Народните будители и аз“ във 
възрастова група V – VII клас. А тази учебна година сме първенци в състезанието 
по проекта „Народните будители и аз“ за област Пловдив във възрастовата група 
VIII – ХII клас. Децата са 99% самоопределящи се като роми, изключително буд-
ни, организирани, дейни и отговорни. Добри актьори – пресъздадохме заедно 
„Троянската война“ и „Шрек“ 2 на годишните празници на училището. Поемат 
инициативи, включват се във всяко училищно мероприятие. Всяка учебна година 
си поставяме конкретна цел и работим през цялото време над нея, като включва-
ме и всеки ученик, решил да се присъедини към нас. Часовете на класния ръково-
дител обсъждаме, беседваме не само тематичния план, а теми, вълнуващи учени-
ците, разговаряме за всичко. Във всяка дейност включваме и активни родители.

През настоящата учебна година решихме да пресъздадем играта „Аз обичам 
България“, като инициативата за включване на ученици от другите класове беше 
изцяло на децата. 

Темата за национално самосъзнание и принадлежност е от значение за деца-
та. Всяка година отбелязваме Националния ни празник 3-ти март. Темата за на-
ционалното съзнание е  морална сила, която трябва непрестанно да се култивира, 
ако народът иска да се развива и утвърждава. Националното съзнание прави на-
рода ни по-сигурен в историческия му живот, прави целите и задачите му в тоя 
живот ясни и категорични и готовността му да ги отстоява – пълна. Чувството за 
национална идентичност да принадлежиш на една държава, на една история и 
културна общност е важно за нас като учители и лидери. Но култивирането на 
националното съзнание е непрестанна работа и над колективния, и над индивиду-
алния морал. Избрахме тъкмо националното възпитание на учениците ни да го 
представим точно на Националния ни празник 3-ти март. 

Тази година решихме да бъде под формата на състезание, където игровата 
дейност при децата е най-желаната и обичаната. Играта е по прототип на телеви-
зионна игра.  В нея взеха участие ученици от IV до VIII клас, като избора им бе с 
жребий там, където имаше повече от двама желаещи. Учениците от VIII клас на-
правиха проучване за участие в играта. Предварително запознаха съучениците си 
с условията на играта, какво включва, какво изисква. Във всички класове имаше 
по повече от двама желаещи и се наложи да се тегли жребий, за да се уточнят 
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конкретните участници. Поради недостатъчно богата материална база не възпро-
изведохме точно играта, а взехме само части от нея.

Месец преди играта да стартира, представихме инициативата пред останали-
те учители от нашето училище и ги помолихме да подготвят въпроси по всеки 
предмет, които да отговарят на знанията и възможностите на учениците. Включих-
ме предметите Български език и литература, Английски език, Математика, Исто-
рия и цивилизации, География и икономика, Човекът и природата, Музика, Физи-
ческо възпитание и спорт.

Играта се разигра от два сборни отбора, като във всеки отбор имаше по един 
представител от всеки клас. Имахме три сбирки преди празника, за да можем да 
представим самата игра, учениците да се запознаят в детайли с всеки кръг и да 
бъдат подготвени за самото участие. 

Предстояха пет кръга, а водещ беше Даниела Асенова, учител по английски 
език, която е най-близо до учениците и с голямо желание откликна на предизви-
кателството ни. Началото на играта започна с музика от играта „Аз обичам Бълга-
рия“. Водещата поздрави всички участници и гости и даде начало на играта с 
представяне на двамата капитани, които предварително участниците си бяха из-
брали. Капитаните от своя страна представиха участниците от отборите си.

В началото имаше музикална загадка – мелодия от популярна българска пе-
сен. Отборът, първи сетил се коя е песента и кой е изпълнителят, вдига ръка и 
отговаря и при правилен отговор получава 2 т. Ако не познае песента и изпълни-
теля, точките отиват автоматично при другия отбор. Музикалната загадка се пов-
таряше след всеки кръг.

Разпознаване на 13-буквена думи чрез отговори на въпроси беше първи кръг. 
Думите бяха обвързани с насилието в училище и съответните думи срещу наси-
лието, а именно СЪПРИЧАСТНОСТ и ТОЛЕРАНТНОСТ. Въпросите за открива-
не на думите бяха от учебното съдържание по учебните предмети История и ци-
вилизации, Човекът и природата, География и икономика, Английски език. Целта 
на играта  е разпознаването на 13-буквена дума, както по-горе споменах, като от 
нея се вижда само първата буква, участниците имат право да  отворят само 8 бук-
ви. Задават се на всеки от играчите  по въпрос, като всеки верен отговор носи 1 т. 
и една буква, ако не се познае отговорът, точката автоматично се дава на другия 
отбор. При позната цяла дума отборът получава още 3 точки, плюс точките от по-
знатите въпроси при отваряне  на буква. Загадката се отправи и към двата отбора. 

Във втория кръг учениците трябваше да разпознаят велики наши истори-
чески личности, като капитаните описваха с факти и интересни детайли  истори-
ческата личност, а съотборниците казваха кой е той и какво знаят за него. Позна-
тото име носи 3 т., ако не бъде познато в рамките на 2 минути, то 3-те точки 
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автоматично минават в отбора на противника. В този кръг показахме двама вели-
ки нашите революционери, а именно Васил Левски и Христо Ботев.

В трети кръг, наречен „Рожден ден“, учениците трябваше задължително да 
дадат отговор на зададен въпрос. При правилен отговор подаваха топка на другия 
играч, докато времето изтече – 3 мин. и 13 сек. Въпросите в този кръг бяха обвър-
зани с учебното съдържание по предметите Български език и литература, Исто-
рия и цивилизация, Човекът и природата, География и икономика, както и логи-
чески и забавни въпроси. В този кръг участваха по трима ученици от всеки отбор 
(VI, VII, VIII клас), това бе така поради факта от бързото и логическо отгатване на 
верните отговори.

Четвъртият кръг беше кръгът на спорта. Въпреки че такъв отсъства в ориги-
налната телевизионна игра, всички деца обичат да играят и това беше причината 
да въведем и такъв кръг, да разберем усвояват ли се спортните термини и правила, 
знаят ли за световни постижения на български спортисти. 

Петият кръг е кръгът на правилното писане със завързани очи.  Децата полу-
чиха по една буква, като трябваше да познаят коя е буквата по контурите ѝ. Воде-
щият на играта задаваше думата, която децата трябва да изпишат, чрез премества-
не на буквите един от друг. Буквите се разменяха между участниците в отбора, за 
да се подредят правилно и да се изпише думата. Това беше кръгът на усмивките 
и веселието. 

И както във всеки край на състезание, има победител и победен. Всеки от 
участниците на победилия отбор беше награден с енциклопедия, а участниците 
от втори отбор също получиха поощрителни награди.

На всяко мероприятие, провеждано в образователната ни институция, ние 
каним членове на общината, родители, колеги и деца. Присъствието на всеки, 
решил да подкрепи инициативата, е добра атестация за заинтересоваността и 
подкрепата на образователния процес от външни и вътрешни за училището фак-
тори. Празникът ни беше уважен от много родители и гости, положителните емо-
ции се виждаха по лицата на всички присъстващи.

Този  вид игри се провеждат не за първи път в нашия училищен живот, това 
е вид неформално и устойчиво образование. Извън структурата на формалното – 
удовлетворява нуждите на децата по отношение на грамотност, базово образова-
ние за формиране на важни житейски привички и навици, умения за работа в 
група, обща култура. Информираността се придобива благодарение на личната 
активност в наситена културно-образователна среда, общуването, четенето. Така 
децата ни превръщат образователния си и ресурсен потенциал във фактор на 
собственото си развитие. Играта е част и от приобщаващото образование, където  
процеса на разбиране, приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко дете е 
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неизменно с нас. Разнообразието е важен аспект за преодоляване на пречките по 
пътя на учене. Създаваме равен достъп децата ни да се адаптират към общността.  
Създаваме делови отношения, формални и социални контакти, всеки разбира 
своята роля и ролята на другите, всеки внася индивидуалните си  различия. Игра-
та допринася за възпитателна комуникация, където децата знаят за нормите, стан-
дартите, правилата, ценностите, идеалите. Участието формира развитието на 
нравственост, етикет на поведение, емоционално и естетическо възпитание. Учи-
лищният развлекателен процес създава условия и пуска в действие фактори, кои-
то позволяват овладяването на социални умения, социални компетентности, со-
циално значими качества на личността и нейния групов опит. Тук формираме 
мисленето за другите и поведението на всеки в социални ситуации, формираме 
дистанциите между децата (лична, социална), взаимност и саморазкриване спо-
ред интересите и мотивацията при груповите постижения, повишаваме груповата 
ефективност. Социалната адаптация от околната среда води до положителни и 
взаимно задоволяващи връзки в междуличностните контакти  на ежедневието в 
училище. Подобен род участия в училищния живот води до изграждане в децата 
на високо качество и взаимно задоволяване на отношения и начин за избягване на 
отрицателни последствия и неприемане от другите деца. Успяваме да изградим 
едни подредени по своята важност нравствени ценности и норми, формираме 
дължимото, необходимо, справедливо поведение, стремеж да създават блага, уме-
ния за извеждане на верни съждения, развиват позитивни нравствени качества 
като достойнство, съвестност, великодушие, справедливост, лична и обществена 
дисциплинираност, честност.

Тази практика е полезна за всички училища в страната, особено в такива, 
които са с преобладаващо ромско и други малцинства. Образоването на малцин-
ствените групи и тяхното осъзнаване за принадлежността им към българското 
общество, спомагат за социализирането и приобщаването им към училищната 
общност. Осъзнаването на величието на българската история и герои спомага за 
интеграцията на малцинствата и дава възможността те да бъдат едни добри граж-
дани на нашето общество.

За себе си, а и за учениците си научих, че образованието и ученето могат да 
бъдат забавни, интересни, запомнящи се, даващи възможност за състезателен мо-
мент, силно мотивиращи. Подобни практики трябва да бъдат част от учебната 
програма и биха спомагали за високо ниво на образованост.

Станислава Папазова. “АЗ ОБИЧАМ БЪЛГАРИЯ”
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Съгласно действащата нормативна рамка в държавата, „гражданското обра-
зование е насочено към формиране на гражданско съзнание и граждански добро-
детели и е свързано със знания за устройството на демократичното общество, за 
правата и задълженията на гражданина и с умения и готовност за отговорно граж-
данско поведение“1. Целта на гражданското образование е „изграждане на авто-
номна и активна личност“2 и е в основата на формирането на ценностната систе-
ма на младите хора. И ако законодателят задава стандарта за провеждането му, то 
се пораждат въпроси за ролите на учителя и доколко компетентностите на учени-
ците са адекватни и практически приложими в реалния живот, как да се подпо-
могнат децата активно да се включат в едно общество, в което социалният диалог, 
сътрудничеството, толерантността, солидарността стават все по-значими. 

През 2015 година общински консултативен съвет по въпросите на младежта 
към кмета на Община Павликени инициира провеждането на анкета сред младите 
хора в общината. В проучването участват 610 лица на възраст от 14 до 35 години, 
като 80% от анкетираните са учащи. Резултатите от извършения анализ показват, 
че 54% от младите хора на територията на общината имат желание да се включат 
в младежки структури. Различна е мотивацията за участие: за 46% от анкетира-
ните това са дейности, които лично ги засягат; други 35% би ги привлякло обеди-
нение с други млади хора за постигането на общи цели; за 19% стремежът да 
помогнат на група хора е водещ мотив. Младите хора в общината отчитат, че 
липсват младежки клубове и достатъчно извънкласни дейности, като възможност 
за занимания през свободното време3.

В отговор на така идентифицираните потребности екипът на ОУ „Св. Климент 
Охридски“ прилага иновативен модел в областта на гражданското образование, 
който има за цел преодоляване на негативните обществени нагласи по отношение 
на етнически произход и културна идентичност и успешна социализация на уче-
ници от етническите малцинства, чрез осъществяване на съвместни обществено-
полезни дейности в полза на местната общност. Дейността се реализира по про-
ект BG05M2OP001-3.002-0009-С01 „Аз участвам, аз съм тук!”, финансиран от 
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура 
за безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002 “Образователна инте-
грация на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили 

Екип от педагогически специалисти в ОУ “Св. Климент Охридски”. АЗ УЧАСТВАМ, АЗ СЪМ ТУК!

1 Чл. 3, ал. 2 от Наредба № 13 от 21 септември 2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и 
интеркултурното образование, обн. ДВ, бр.80 от 11 октомври 2016 г.

2 Чл. 4, ал. 1 от Наредба № 13 от 21 септември 2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и 
интеркултурното образование, обн. ДВ, бр. 80 от 11 октомври 2016 г.

3 Общински  консултативен съвет по въпросите на младежта към кмета на Община Павликени, 
Количествени  резултати от  анкета на Общински  консултативен съвет по въпросите на  младежта
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международна закрила” в партньорство с Община Павликени, Център за между-
етнически диалог и толерантност „Амалипе“, Народно читалище „Братство – 
1884“ – гр. Павликени.

В рамките на дейността се провеждат 10 кампании, като акцентът им е насо-
чен към съвместна дейност на ученици от различен етнически произход и жела-
нието им да работят заедно за осъществяване на инициативи за разрешаване на 
проблеми на местната общност. Петнадесет педагогически специалисти заявяват 
готовност да бъдат учители консултанти на ученически екипи за организиране и 
провеждане на кампании, изпълнението на които да допринесе за: развитието на 
общността, подобряване на взаимоотношенията сред младите хора от различни 
етнически групи, преодоляване на стереотипи сред местната общност по отноше-
ние неучастието на представителите на етническите малцинства в общественопо-
лезни дейности. Петнадесет учители и петнадесет кампании в различни тематич-
ни направления. Всеки консултант разработи регламент и информация за 
стартиране на дейности и възможност за участие. Критериите за сформиране на 
екипа от ученици за реализиране на кампания са – минимум 10 ученици и на 
участниците. Задължение на учителя наставник е да подпомогне екипа при раз-
пределяне задачите между членовете, в привличане доброволци, както и подкре-
па за осъществяване на дейностите. Учителите ментори анализираха възмож-
ностите за включване в екипите на идентифицирани като деца в риск. 

След проведена информационна кампания 152 ученици заявяват своето же-
лание за участие в екипи за организиране и провеждане на кампании. В рамките 
на четири дни е проведено обучение на тема: „Провеждане на кампании за прео-
доляване на негативните обществени нагласи, основани на етнически произход 
или културна идентичност”. В резултат на обучението учениците разбират основ-
ните начини за сформиране на екипи, как могат ефективно да комуникират в тях, 
да планират и реализират кампания и публично събитие. В практическия семинар 
обучителите от ЦМЕДТ „Амалипе” им представят множество примери за успеш-
но проведени кампании. В специални сесии за работа в малки групи, участниците 
се упражняват, под менторски контрол, в създаването на собствени проекти за 
кампании и събития.

В началото и в края на семинара учениците попълват оценъчен въпросник за 
установяване на входно и изходно ниво на познания. Анализът показа висока сте-
пен на удовлетвореност сред преминалите обучение 100 участници. Наблюдени-
ята отчитат и промяна в отношението и мотивацията за придобиване на знания и 
за използването им като допълнителни лостове за справяне с проблеми и ситуа-
ции, в търсене на нови възможности, предизвикателства и усъвършенстване. Това 
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от своя страна им даде самочувствие и е допълнителен мотив за съвместно и 
по-дългосрочно сътрудничество между учениците в съответните екипи.

Всеки от сформираните 15 екипа разработи малък проект и план за изпълне-
ние на кампания, като разписа предварително създадените от екипа за управле-
ние на проекта формуляри. Подборът на 10 най-добри идеи за кампании е пове-
рен на оценителна комисия от независими трима оценители. Всеки един от тях 
прави оценка на разработените предложения на база критерии и индикатори: кам-
панията да допринася за преодоляване на негативните обществени нагласи, осно-
вани на етнически произход или културна идентичност; налице е взаимовръзка 
между целите, дейностите и очакваните резултати на кампанията; яснота при 
идентифициране на проблема, който ще бъде решаван с дейностите на кампания-
та; определена целева група, към която е адресирана кампанията; иновативност 
на дейностите и/или подхода; предвидени крайни продукти, в резултат от изпъл-
нението; насоченост на дейностите към максимален брой ползватели; адекват-
ност на информационните канали, които ще се използват при реализиране на кам-
панията; икономическа устойчивост; участие на родители. Десетте кампании, 
получили най-високи комплексни оценки са одобрени за изпълнение.  

„Инструментариум за щастие“ е името на кампанията, в която учениците 
се обединяват около предизвикателството да повишат информираността сред 
местната общност по въпросите за емоционалната интелигентност и за това кол-
ко важно е да възпитаваме емоционално интелигентни личности. Екипът помогна 
на свои съученици да разберат повече за: различните емоции и как да ги разпоз-
нават в хората; основните принципи на емоционалната интелигентност и емоцио-
налната пластичност; адекватните реакции в дадени ситуации, за контролирането 
на емоциите и за тактичността, като водещи към успех и щастие. Десет момичета 
и момчета попитаха свои съученици, учители и важни за тях възрастни хора как-
во им липсва, за да са щастливи и ги провокираха да разкажат за най-щастливите 
си мигове. Създадените малки интервюта бяха обединени във филм, който е раз-
пространен като позитивно послание към съученици, учители и родители.

„Безопасност.нет“ или една кампания, целяща да насърчи младите хора по-
зитивно, безопасно и отговорно да използват интернет и мобилните технологии и 
да възпита у тях навици за: прилагане етични принципи към дигиталната иден-
тичност; приемане и разбиране правата и отговорностите в общността; проявява-
не отговорност по отношение на дигиталния отпечатък; избягване неподходящо 
съдържание; анализиране качеството, достоверността, гледната точка и потенци-
алните последствия от посещаваните сайтове; преценяване критично, поставяне 
под въпрос, планиране и извършване проучване на информацията, която предос-
тавя интернет пространството; използване на виртуалните ресурси в работата, 
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разрешаване на проблеми и вземане на информиран избор, използвайки подходя-
щи дигитални ресурси и инструменти.

Широка информационна кампания проведоха момчетата от екипа: публика-
ции в социални мрежи, училищен сайт, часове по безопасност в интернет прос-
транството, общинска среща с участие на силите на реда. А родителите разбират 
важността на упражняването на контрол по отношение безопасното сърфиране 
на децата в интернет пространството.

„Екотуризъм“ е кампания, с която екипът показа, че е време за ново отноше-
ние към природата и първо към населеното място, в което живеем, за да го на-
правим модерно и чисто. Нов поглед към света, съчетан с интерактивни методи 
за въздействие от страна на учителя консултант. Повишаване знанията за нежива-
та и жива природа (биоразнообразието), чрез наблюдение на природни обекти в 
родния край е ефективен подход към изграждане на екологична култура и приро-
дозащитно поведение. Така младите хора оценяват красотата на природата и из-
граждат отговорно отношение към заобикалящата ги среда и природните ресур-
си. Дейността се мултиплицира, чрез провеждане на широка информационна 
кампания за осъществените походи към наблюдаваните природни забележител-
ности и растителни видове.

Интерактивно учене чрез действия, занимания и преживяване в реална ес-
тествена природна среда разви любознателност, любов към природата, стремеж 
към повишаване информираността за нови места, възпитава и развива туристиче-
ска култура.

Децата са лишени от предразсъдъци и възрастните има какво да научат от тях 
в това отношение. С тази цел и стремеж да провокират всички ученици да се 
включат в месец на приятелството работи екипът за изпълнение на кампанията 
„Заедно можем повече“.

С информационна кампания за предстоящите дейности започна месецът на 
приятелството. Обучаващ тренинг за сплотяване на различни групи деца, които 
са разделени по различни признаци – екипът за изпълнение на кампанията и учи-
телят ментор помагат на учениците да разберат, че всеки има своето място в учи-
лище и трябва да се открият силните страни на всяко едно дете, за да се чувства 
то пълноценно и активно да участва в училищния живот.

Активно и с позитивизъм учениците от всички възрастови групи в училище-
то се включват в конкурса „Моят най-добър приятел”. Снимките, на които учас-
тниците в конкурса са със своя най-добър приятел, се публикуват в социалните 
мрежи. 

В играта „Таен приятел“ всеки, който желае да участва, написа името си на 
листче и го пусна в определена за целта купа. Същевременно тегли листче с име-
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то на друг участник. Целта на играта е за определен период от време да се създа-
дат приятни моменти на човека, чието име е било на листчето. С всякакви сред-
ства – жестове, дребни подаръци, изненади, главоблъсканици, песни, цветя и 
изобщо всичко, на което би се зарадвал. В играта участват и ученици и учители. 
Приятните емоции от забавлението се допълват и от дейността „Подари песен на 
приятел“. Музикалните поздрави през голямото междучасие създаваха допълни-
телно настроение в учебния ден. 

Месецът на приятелството продължи с дейност „Намери приятел“. Ателие 
за изработка на гривнички се обособява в централния парк на град Павликени, за 
да може екипът да помогне на всеки, който иска да зарадва свой приятел с лично 
изработена гривна. Децата откриха приятели и сред значими за тях възрастни 
хора. Срещите с ветеринар, печатар и кмет на община им помогна да разберат, че 
е важно поемането на отговорности и изпълнението на задължения в обществото. 

Децата от начален етап имат много мечти и желания за това какви искат да 
станат като пораснат, които много често променят. Понякога смятат, че не всички 
професии са достижими за тях, че са непрестижни, дори и срамни. Насочват се 
към по-платени професии или към такива на техни близки и познати, като прене-
брегват своите заложби и интереси или се подценяват заради културната си при-
надлежност или културна идентичност. Въпреки важността на това решение то се 
извършва в ранния период от живота на хората. През този период решенията се 
вземат под натиска на фактори, като полова дискриминация, семеен натиск, лип-
са на информация, когато учениците не са  наясно с техните възможности. В ня-
кои случаи учениците остават разочаровани от направения избор, което води до 
напускане на образованието.

Така определи проблемите екипът на кампанията „Измерения на успеха”.
За да бъдат осъзнати значимостта и многообразието от професии и необходи-

мостта от учене през целия живот и важността на професията с оглед личното 
ориентиране и реализация в бъдеще, екипът реализира многобройни дейности, 
като посещения на различни институции и запознаване с професиите, необходи-
мите знания и образование за тяхното упражняване. Направи проучване на най-
же ланите в момента професии и тези на бъдещето (след 20-50 години). Извърши 
съвместни действия с по-големите ученици за проучване на тяхната професио-
нална ориентация. Организира срещи с родители, упражняващи различни профе-
сии.

Изводите, които формулира екипът, са, че кариерата е важна за задоволяване 
на основните нужди на отделните хора, а също така е средство за гарантиране на 
удовлетворение за социален статус. Затова правилният избор на професия е важ-
но решение за младия човек, тъй като е определящо за начина на живот. Вярното 
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или грешно решение на индивида относно избора на кариера ще определи живо-
та и напредъка на човек към щастие или нещастие.

В днешно време хората общуват все по-малко помежду си. Всеки е прав за 
себе си. Неговите мнения и амбиции са в курс пълен напред и скорост, съобразена 
единствено със стремежа към власт и хегемония. Неизвестна е обаче крайната 
цел на зададените параметри. Докъде би ни довело властолюбивото, алчно и не-
хайно към останалия свят поведение?! Отговорите на тези и други въпроси по-
търси екипът „От извора – познатото непознато минало“. Затова се насочиха 
към богатото антично наследство в родния край, за да разкрият съжителството на 
местното население с римското, когато земите ни са били част от могъщата Рим-
ска империя. Препратката, която направиха от античността и живота на хората с 
различни култури към съвремието за съжителстване в мир и разбирателство, за-
читайки културата и наследството на другите. 

За да постигне целта си, екипът извърши проучване за дейността на археоло-
гическите разкопки в Павликенския край (и в частност край с. Върбовка); прове-
де семинар за културно-историческото наследство от времето на Античността в 
района на община Павликени и реализира кампания – пешеходен поход до Анти-
чен керамичен център – Антични занаяти с демонстрации на грънчарство, кова-
чество и други елементи от бита на римските провинции.

Посланието, което направиха чрез своите инициативи, бе в посока, че трябва 
да живеем заедно и във всеки един момент е необходимо да се стараем да търсим 
не това, което ни отделя от другите, а това, което е общо между нас. 

Екипът на кампанията „Конната езда ни обединява” заяви желание за про-
мяна: Да бъдем по-толерантни и да преодолеем различията между етносите. Да 
приемем „другия” с неговите положителни и отрицателни черти, да бъдем съпри-
частни към неговите емоции. 

Те вярват, че прокарвайки идеята за грижа и любов към животните, ще по-
могнат на децата да осмислят постъпките, действията си и като цяло отношение-
то си към другия и природата. Да развият качества като дисциплинираност, отго-
ворност, съпричастност, трудови навици, свързани с грижата за конете е в 
основата на тяхната мисия.

И го направиха, чрез привличане към конната езда на деца като организираха 
инициативи, свързани със спецификата на този спорт и откриха партньори в ли-
цето на местния Зоокът.

„Време е за игра!”, каза екипът на кампанията „Играем заедно!”.
Да играят, да се забавляват, да се разтоварят, да бъдат приятели, да се запоз-

наят и да общуват с другите, независимо от пол, религия или етнос. Да играят с 
малко позабравените игри от времето на родителите си. Затова попитаха децата 
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„На какво обичат да играят?” След това разбраха правилата, избраха настолни 
игри, които заедно изработиха. Привлякоха други. С тях играха, забавляваха се и 
общуваха заедно.

В смисъла на здравословния начин на живот и неговата значимост за съвре-
менния свят се концентрира екипът на кампанията „Здрави, красиви, щастливи 
и по-добри“.

Те решиха, че е време да бъдат въведени промени в ежедневието и да започ-
нат да правят нещо различно от това, което до момента са правили. Те заявиха 
желание за промяна, захранено от собствения ентусиазъм. Но менторът им по-
могна да разберат, че когато не видят очаквания резултат е възможно да възникнат 
съпротиви и е важно да не спират, защото резултатите идват на един по-късен 
етап, т.е. те зависят от постоянните усилия, които човек полага за неопределено 
време. 

Затова решиха, че трябва да информират обществото по разнообразен начин 
за важността и начините на водене на здравословен начин на живот; да привлекат 
институции, клубове и организации за постигане на приемственост, обмяна на 
опит и взаимно сплотяване към идеята за значимостта от организиране на Ден на 
здравословния начин на живот в града; и да представят живот, пълен с енергия и 
положителна нагласа към околните. А след това успешно реализираха идеята си. 

Към идеята, че спортът сплотява се обедини екипът на кампанията „Спорту-
ваме заедно и общуваме“. Общуването, според тях, е обосновано от сходните 
интереси. А в спорта откриха възможност да разкрият екипния дух, независимо 
от пола, религията и етноса.

Затова предприеха информационна кампания за участие в спортни дейности. 
Мотивираха учениците за участие, като демонстрираха колко забавно може да 
бъде то и колко нови приятели могат да намерят. Провокираха родителите в под-
крепа на децата им, в избора им на спорт, активно участие и присъствие на техни-
те изяви.

В двудневна ученическа конференция „Павликени’2017” всеки един екип 
представи пред гости от мрежата на ЦМЕДТ „Амалипе“ своята добра практика, 
която е резултат от реализиране на десетте кампании в десет различни тематични 
направления. 

След реализирането на кампаниите комисия, включваща представители на 
УН, Общинска администрация и НПО, оцени изпълнението им. Всеки един от 
оценителите направи оценка на реализираните кампании на база критерии и ин-
дикатори: кампанията да допринася за преодоляване на негативните обществени 
нагласи, основани на етнически произход или културна идентичност; привлечени 
са ученици извън екипа, които са ангажирани с дейности по проекта; творчески 

Екип от педагогически специалисти в ОУ “Св. Климент Охридски”. АЗ УЧАСТВАМ, АЗ СЪМ ТУК!
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елементи при реализация на кампанията; ангажираност на членове на училищна-
та общност в дейностите – учители, друг персонал, партньори; съществуват 
крайни продукти и те са достъпни за всички; дейностите по кампанията са насо-
чени към максимален брой ползватели; дейностите са изпълнени с грижа за окол-
ната среда; привлечени са родители към кампанията; публикувана е информация 
за изпълнението на кампанията в публичното пространство; дейностите доприна-
сят за преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на етнически 
произход или културна идентичност. Трите екипа, които получиха най-висока 
оценка, участваха в обменна визита в иновативно училище, избрано от ЦМЕДТ 
„Амалипе“. Така те имаха възможност да осъществят контакти със свои съучени-
ци, както и да посетят заедно различни културни забележителности. 

В изпълнение на проект „Аз участвам, аз съм тук!“ са включени 21 иденти-
фицирани ученици в риск от отпадане, като същите са насочени към дейности, 
съответстващи на профила им за интеграция и „пътна карта“ в изработеното 
портфолио.  

Чрез изпълнение на дейностите за организация и реализиране на кампании   
учениците повишиха своите компетентности по отношение практическото реали-
зиране на кампании, те вече имат активна гражданска позиция по актуални проб-
леми вследствие реализиране на самите кампании, представяне на добри практи-
ки и обмяната на опит. Този практически опит и активната гражданска позиция, 
съчетани с информираността за възможността да участват в граждански инициа-
тиви, гарантират устойчивостта на дейностите след приключване на проекта.

Екипът, отговорен за реализацията на дейностите, отчита успешна социали-
зация на младите хора от различните етнически групи, чрез включването им в 
граждански инициативи за разрешаване на проблеми на местната общност. По-
доб рена е екипната работа сред учениците и педагогическата колегия, в след-
ствие изпълнение на кампаниите. Осъзната е значимостта на всеки член от екипа 
за постигане целта на всяка една от кампаниите.

Проведените обменни визити и конференцията за представяне на резултати-
те повиши ефекта от осъществените дейности по проекта, като даде възможност 
за мултиплицирането му, чрез прилагане на модела и в други населени места. 
Участието в конференциите даде възможност за създаване на работни контакти 
между младите хора и активни педагогически специалисти от различни населени 
места.

Подкрепата и насърчаването на участие в граждански инициативи допринесе 
за социалната интеграция, помогна за справяне, както с трудностите и предизви-
кателствата, които стоят пред младите хора, така и с тези на цялото общество. 
Механизмът за изпълнение, а именно съчетаването на информационна с практи-
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ческа общественополезна дейност, повиши доверието и уважението на местната 
общност по отношение на младежите от различни етноси и техните инициативи. 

Искаме всяко едно дете в училище да се чувства прието и равнопоставено с 
другите. Искаме всеки един ученик да има своето място и да се чувства добре, 
развивайки своите силни страни, преодолявайки пречките пред участието си в 
училищни дейности, изявявайки таланта си. Състоянието на децата – здравослов-
но, етническо или друго различие да не ограничават включването им в училищ-
ния живот. Да създадем приятелски отношения с различни деца и значими въз-
растни в обществеността.

Вярваме, че сме го  постигнали!

Екип от педагогически специалисти в ОУ “Св. Климент Охридски”. АЗ УЧАСТВАМ, АЗ СЪМ ТУК!
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ОТ ИНОВАТИВНИЯ МОДЕЛ В ЧАС ДО  
ИНОВАТИВНОТО УЧИЛИЩЕ В  

МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА
Милена Калчева 

НУ„Иван Вазов” – гр. Дългопол 
Жанна Василева  

Координатор в ЦМЕДТ „Амалипе“

Начално училище „Иван Вазов“ – гр. Дългопол е различното училище. Учи-
лището, в което се вглеждат, за което се интересуват и проявяват интерес родите-
ли, учители, общественици. Малко, разположено в тих и обезопасен район, далеч 
от шум, суматохи и забързано движение от пътно-транспортни превозни средства 
и поток от хора.Тишината и спокойствието се отразяват неминуемо и на обитате-
лите в училището – нашите безценни деца и  и ученици. 

В училището се обучават около 130 ученици, разпределени в 8 паралелки 1. – 
4. клас, и 38 деца в смесена подготвителна група 5 и 6-годишни. Обучават се от 
17 педагогически специалисти, ресурсен учител, 4 образователни медиатори 
(двама с етнически произход роми, турскоговорящи, и двама от етнически произ-
ход роми християни, бургуджии). В помощ са екип от готвач, домакин, обслуж-
ващ персонал, помощник възпитател в Подготвителна група, ЗАТС. Като външни 
лектори са назначени логопед, психолог, учител Английски език за ФУЧ, учител 
народни инструменти и хореограф. Това изброяване беше отегчително, но и мно-
го важно, защото то е като отворена книга, в която можем да прочетем за отноше-
нието на училището като институция към учениците, за заинтересоваността за 
тяхното развитие, обучение и възпитание. Нашата единствена цел и концентра-
ция в организацията и изпълнение на дейностите са учениците и само учениците. 
В града ни наричат „циганското“ училище. Ние се гордеем с това определение. 
Да, около 70% от децата и учениците са роми. Роми, които за нас са детето със 
своята необходима възраст да постъпи в училище. Всички деца и ученици за нас 
са равни. Ние не ги делим на българи, роми и турци. С гордост отбелязвам, че 
години наред лицето на училището са деца от турски произход, деца можещи, 
знаещи, печелещи национални награди от конкурси и фестивали. Гордеем се с 
това, че бяхме първите, които изведоха деца от ромски произход в чужбина, а 
всеки от нас знае, че те са етноса, който пази децата си от крехка възраст и за тях 



215

е табу излизането навън, казано накратко. Родителите гласуваха доверие в нас и 
за тях ромското дете се нарежда до българското дете като равно. Ако финансите в 
семейството са достатъчни, детето не е лишено от нищо. Училището винаги е 
организирало участия в международни, национални и други конкурси, за които 
всички необходими средства се поемат от него (от училището), но за едно пъту-
ване са необходими джобни и елементарни средства за подготовката на пътуване-
то на детето. Само преди няколко дни ромите от обособената ромска махала, тия 
на които конкуретните образователни институции гледат на тях като на „цигани“ 
и агитират родители на българи да не си записват детето при „циганина“, че точ-
но тия „цигани“ се завърнаха от Република Словения. В Република Словения де-
цата видяха, преживяха и се заредиха с емоции, с надежди и най-вече с вяра, че 
при нас е тяхното място. Пребиваването беше невероятно. Участието им бе пре-
възходно. Участваха с народни песни, с популярни песни, с танци и народни ин-
струменти. Народните песни и народните танци бяха отличени с първи награди, 
популярните песни се класираха на второ място, а квартета „Гайдари“ бе отличен 
с трето място. За цялостно представяне, което направихме ние единствени от 
участниците, а именно за участие във всички раздели, Начално училище „Иван 
Вазов“ – гр. Дългопол бе наградено с „Гран При“ на международния фестивал 
„Арт таланти“. Журито беше от представители на България, Украйна, Словения и 
Италия. Едва ли в мечтите на едно ромско дете някога е намирало място излизане 
извън граница, а ромчето, учещо при нас, вече е посетило Турция, Македония, 
Сърбия, Молдова, Румъния, Словения – това съответно е през изминалите  годи-
ни. И отново, и отново за нас ромските деца са равнопоставени. Детето, ако може 
и покаже талант и знания, е включено във всички форми и дейности, с които 
училището се прославя. 

Начално училище „Иван Вазов“ – гр. Дългопол е иновативно училище. Ино-
вацията ни определя отново като различното училище. Тя е насочена към допъл-
нителното и нестандартно обучение на ученици от нисък социален статус и които 
трудно овладяват поднесения учебен материал. Правим го с участието на родите-
ли, общественици, изявени личности в различни области. Поднася се учебният 
материал чрез разказване от гост, чрез драматизиране от ученици от по-горен 
клас, подреждане на моменти от приказка или разказ по запаметеното от учени-
ците. Самата подготовка, очакването на различното и интересното мобилизират 
децата и те влагат всички усилия за реализиране на поставените задачи и цели. 
По различни поводи организираме работилници за родители и ученици и по този 
начин укрепваме връзката родител – учител, училище – семейство, изработваме 
украсата за класните стаи и училището като цяло, предизвикваме родителя да е 
ангажиран към институцията, която не е била приоритет по време на неговото 

Милена Калчева, Жанна Василева. ОТ ИНОВАТИВНИЯ МОДЕЛ В ЧАС ДО ИНОВАТИВНОТО УЧИЛИЩЕ...
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образоване. Показваме модел на заинтересован и ангажиран родител, за да бъде 
той пример за своя ученик. Търсим път, по който да насочим необразованото ром-
ско семейство да поведе своя наследник и вдъхваме вяра, че той ще го извърви – 
бавно, несигурно, но с реално постижение – грамотно дете.

Години наред работим с ЦМЕДТ „АМАЛИПЕ“, кандидатстваме редовно по 
проектните предложения на ЦОИДУЕМ. Заредени сме с толерантност и уваже-
ние към бита, културата, обичаите и нравите на етносите, от които обучаваме 
деца и ученици. Дали малкото дете осъзнава това, или родителят е този, който 
отчита това в семейството, но при нас редовно се възстановяват „Банго Васил“, 
„Байрам“, „Едерлез“ и сега се сещам, че при тяхната възстановка се включват 
деца от техните етносите, техните родители, баби, дядовци, но когато правим 
възстановка на български обичаи първи с желание за участие са ромските деца. 
Ние сме се влели като едно цяло и това е показно. Миналата година в навечерието 
на Гергьовден разиграхме обичая паралелно от трите етноса. Получи се неверо-
ятно. Облечената баба в ромска носия, която разигра с децата и техните родители 
обичая „Едерлез“ вдъхнови и мотивира групата на ромите християни, които по-
казаха как те празнуват „Гергьовден“ и като финал се включиха женската фол-
клорна група към Народно читалище „Н. Й. Вапцаров 1896“, които разиграха 
обичая по българския вариант. Имаше стимул за по-добра показност, имаше сти-
мул за показване на повече подробности, имаше емоция, имаше общо обединява-
не на единните и различните моменти.

В момента подготвяме лазарски групи, които ще обиколят града на Лаза-
ровден – 20.04.2019 г. Да, ромските деца в групите са много, но важното е, че те 
сами се включват и то с огромно желание. Те желаят да посетим и техните домо-
ве. Задължават родителите си да се подготвят за посрещането ни. Децата от ром-
ски произход са нашите танцьори, нашите народни певици, те са артисти и 
най-вече рецитатори. Включени в групата „Аз съм българче“ за разучаване на 
стихове от известни български поети по проект „Аз и ти – палитра от чистота, 
единство и красота“, финансиран от ЦОИДУЕМ – гр. София, включени са в гру-
пата „Син съм на земя прекрасна“ – извънкласна дейност за патриотично и граж-
данско образование, включени са в детски танцов колектив „Камчийче“, в двуго-
дишен проект „Детско полицейско управление“. Елате и вижте нашите  „цигани“,  
облечени в ботевска униформа, как пеят „Аз съм българче“, „Тих бял Дунав“, 
„Вятър ечи, Балкан стене“, „Панагюрските въстаници“; облечени в полицейска 
униформа и седнали в полицейската кола до редовия полицай от Полицейско 
управление, когато закупуваме помагала и пособия за настъпването на новата 
учебна година. С отворени сърца сме към неграмотните родители, които трябва 
да попълват документи към различни институции по различни поводи, като го 
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правим ние, вместо да заплатят услугата на някакви дребни чиновници. Ние вяр-
ваме в ромския родител и той вярва в нас. В нашето училище се влиза спокойно. 

Че сме различното училище – различни сме, защото приемаме с отворени 
обятия и като свои деца децата със специални образователни потребности. Прие-
маме ги ние, но с примера си показваме това и на учениците и те също приемат 
тези деца като равни на тях. В училището се обучават около 15 деца със СОП, 
някои от които са върнати и неприети от други образователни институции в гра-
да. Ние вдъхваме вяра и надежда на родителя. Ние живеем живота на родителя – 
на бедния, на отрудения, на нямащия, на този в безизходица, на този с амбицията, 
на този с проблемите и това колкото ни натоварва, толкова ни прави по-силни, 
по-заредени, по-търсещи нови и нови методи и дейности за развитието на учили-
щето ни.

Милена Калчева, Жанна Василева. ОТ ИНОВАТИВНИЯ МОДЕЛ В ЧАС ДО ИНОВАТИВНОТО УЧИЛИЩЕ...
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ИЗВЪНКЛАСНАТА ДЕЙНОСТ КАТО МЕТОД ЗА  
ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ

Даринка  Календарска 
Старши учител в СУ „Христо  Смирненски“ гр. Койнаре

Резюме: Настоящата разработка цели да представи обобщен процес, в кой-
то учениците реализират две дейности. Първата е събиране на архивен материал 
и спомените на възрастни хора от селището, обработката и отпечатването на 
същия, както и излизането с краен продукт „История на Койнаре“. Втората дей-
ност е изготвяне на сценарии, режисиране, записване и разпространение на два 
игрални филма „Галената дъщеря“ и „Проектът“.

Принципно, използваните от нас извънкласни дейности са приложими в 
почти всички възрастови групи на българското училище и биха могли да създа-
дат интерес сред учениците. 

Ключови думи: Извънкласна дейност, история, научна литература, архив, 
игрални филми, артистичност

Summary: This work aims to present generalized comprehensive process in 
which students participate in 2 activities. The first one is collecting archive material 
and the memories of the old people of the village, processing and printing this, as well 
as the release of the project „History of Koynare“. The second activity is making a 
script, directing, record on and distribution of 2 feature films „The spoiled daughter“ 
and „The project“. 

In principle the extra-curricular activities we use are applicable in almost age 
groups of the Bulgarian school and could be of interest to students. 

Keywords: Extra-curricular activities, history, scientific literature, archive, 
feature films, artistry

Участници: Ученици от VI – X клас
Цели:
• Да се ангажират участниците в дейности за тяхното емоционално и инте-

лектуално развитие.
• Да се формира речева компетентност, като при подреждане на материала 

се изградят знания за словореда на българското изречение.
• Да се даде изява на творческите, социалните и езиковите възможности на 

учениците.
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• Да се създаде траен подход за мотивиране на учениците за образование.
• Да се усвои социален опит.
• Да се създаде толерантна учебна среда за учениците от всички етноси.
• Превръщане на училището в атрактивно място за преодоляване отпадане-

то на ученици.
• Сътрудничество с колеги и други организации за реализиране на практика-

та: преподаватели по български език и литература и информационни тех-
нологии от училището, кметството и библиотеката в Койнаре, архиви в 
Плевен и Враца, възрастни хора от града. 

СЪЩНОСТ НА ДОБРАТА ПРАКТИКА

1. Изготвяне на книгата „История на Койнаре“
Добрите практики могат да бъдат примерни инициативи с положително въз-

действие върху живота на учениците и общността в селището. Първата практика, 
с която искаме да ви запознаем, е изготвяне на книгата „История на Койнаре“, 
която се осъществи в рамките на две години по проекта „Заедно можем да постиг-
нем мечтите си“. В началото нямаше интерес към дейностите, свързани с пряката 
ни работа, но още при първите интервюта, взети от възрастните хора, учениците 
започнаха да проявяват интерес. Бяха изненадани от многото факти, които разка-
заха възрастните. През този начален етап учениците се научиха как се взема ин-
тервю, как да комуникира с много по-възрастни от тях, как да записват, система-
тизират и подреждат събрания материал. 

Впоследствие учениците взеха интервюта от местните институции, проучиха 
научна литература, в която е споменато селището, запознаха се с архивни материа-
ли от ДА – Плевен, ДА – Враца и ВИА – Велико Търново. Голямо впечатление им 
направи, че в изворовия материал срещнаха имена на техни предци или съседи. 
Това породи гордост у учениците и радост, че и техните роднини са направили 
нещо полезно за селището.

При подбора на материала за отпечатване учениците се научиха да подреж-
дат правилно изреченията си, да работят с допълнителни програми при компю-
търната обработка на текста и снимките. Когато беше отпечатана книгата, те се 
гордееха със своя продукт.

По време на проекта се организираха множество екскурзии. Учениците не 
разглеждаха само музеите, а събираха скален и почвен материал от географските 
области, през които преминаваха. След това подредиха изложба, която обогати 
нагледните средства в  училището за часовете по география.

Даринка Календарска. ИЗВЪНКЛАСНАТА ДЕЙНОСТ КАТО МЕТОД ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ
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Проектната дейност – изготвяне на „История на Койнаре“, допринесе за обо-
гатяване културата на учениците по история, български език и информационни 
технологии. Социализира децата и им помогна да разглеждат историята на раз-
личните етноси без притеснение. Самата книжка, като част от краезнанието, би 
могла да се използва в часовете по история.

     
      
2. Изготвяне на игрални филми „Галената дъщеря“ и „Проектът“
Втората практика е свързана с изготвянето на игрални филми. Инициативата 

за направата на филмите беше на учениците. Техният ентусиазъм се пренесе и в 
нас, учителите, и аз, и колежката по химия – Иванка Гаджинска, изготвихме сце-
нария на филма „Галената дъщеря“. Заедно с учениците подготвихме дрехи, под-
ходящи за филма. Намерихме места в селището, където да снимаме сцените, като 
искахме тези места да се доближават до действителното историческо време. 

С учениците разучавахме и заснемахме отделните сцени. По време на сним-
ките те сами пресъздаваха време, което е доста далеч от тях. Научиха и пресъзда-
доха обичаите на техните предци по време на сватбен обред, песните и танците, 
които го съпровождат, храната, с която се гощават сватбарите. През цялото време 
на заснемане на филма учениците не само обогатиха културата си и ценностната 
си система, но и се научиха да работят в екип. 
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Във втория филм заедно с учениците подготвихме сценария, а той беше тях-
ното виждане за съвременните проблеми на българското училище. Учителят по 
история дава проект на тема „Училището на моите деди“. Учениците търсят на-
чини да се измъкнат от домашното. Най-умният, но разхайтил се ученик води 
баба си да разкаже за миналото на рода им и по този начин да го спаси от слаба 
оценка. От съвременните проблеми в училище сцените се пренасят в живота и 
проблемите на поколения назад. 

Пресъздаването на живота на учениците отпреди 200 години, техните про-
блеми и забавления, тяхното обучение в килийното и впоследствие в светското 
училище, породи у учениците много въпроси. По време на снимките те осъзнава-
ха и преживяваха проблемите на своите герои. Най-голямо впечатление им напра-
ви ценностната система на учениците от онези времена. Партньорството между 
ученици и родители допринесе за по-добър контакт между тях и подобряване на 
взаимоотношенията им. 

           
Изготвянето на „История на Койнаре“ и двата игрални филма внесоха нов еле-

мент в ритъма на училищния живот. Най-съществен момент бяха спомените, които 
учениците, учителите и родителите запазиха от участието си в тези продукции. 
Най-стойностното е, че създадените от нас в извънкласните дейности про дук ти, 
могат да се използват като нагледни средства в часовете по история и география.

Даринка Календарска. ИЗВЪНКЛАСНАТА ДЕЙНОСТ КАТО МЕТОД ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ
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ДОБРИ ПРАКТИКИ НА ОУ „НИКОЛА ПРОКОПИЕВ“ В 
ЛИНГВИСТИЧНАТА СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА  

УЧЕНИЦИТЕ-БИЛИНГВИ
Таня Яначкова  

Директор на ОУ „Н. Прокопиев“, с. Сборище, обл. Сливен  
Докторант в катедра „Педагогика и мениджмънт“ на  

ТУ – София,  ИПФ –Сливен

Резюме: В доклада се разглеждат няколко добри практики на Основно учи-
лище „Никола Прокопиев“,  използвани в работата на учителя и насочени към 
получаване на оптимални резултати в лингвистичната социализация на децата и 
учениците-билингви от ромския етнос. Този процес е разгледан през призмата 
на европейските директиви за работа в билингвална среда и различията в подхо-
дите свързани с образователната интеграция и овладяването на официалния 
език на страната от децата на семействата, принадлежащи към етническите мал-
цинства.

Ключови думи: лингвистична социализация, образователна интеграция, 
добри практики, етнос, билингви, културна идентичност, майчин език, инова-
ции, лапбук.

Summary: The report examines several good practices of Nikola Prokopiev 
Primary School, used in the work of the teacher and aimed at obtaining optimal results 
in the linguistic socialization of the children and students – bilinguals from the Roma 
ethnic group. This process is dealt with through the prism of European directives on 
work in the bilingual environment and the differences in approaches to educational 
integration and the mastery of the official language of the country by the children of 
families belonging to ethnic minorities.

Key words: linguistic socialization, educational integration, good practices, 
ethnicity, bilingualism, cultural identity, mother tongue, innovation, lapboook.

В парадигмата на съвременното българско училище едновременно с разви-
тието на технологиите, в образователно-възпитателния процес и в работата на 
педагогическите специалисти, все по-категорично и целенасочено се  използват  
иновации както за преподаване на новото учебно съдържание, така и за придоби-
ване на навици, умения и компетентности за творческото им прилагане в практи-
ката.
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През последните години на динамичен IT подем като че ли не е от съществе-
но значение дали дадено училище е позиционирано в голям град или се намира в 
малко населено място, нито пък дали е начално, основно или средно, то е център 
на общността.

Като център на общността в училището са съсредоточени усилията на всички 
заинтересовани страни: учители, родители, ученици и общественост, с цел  пости-
гане на оптимални резултати както в обучението, така и в социализацията на де-
цата и учениците от различните етнически групи живеещи на територията на Ре-
публика  България.

Според  Университетския речник „терминът етнос има старогръцка основа и 
означава група хора с общ произход. Оригиналното му значение за старогръцката 
култура е да назове групите хора, които живеят извън гръцките полиси, извън 
държавата… Най-общо етносът е човешка група с обща история, територия на 
живеене, език и култура. Членовете на общността имат самосъзнание за един-
ство...“ (https://nbu-rechnik.nbu.bg/ ).

По данни на НСИ от последното преброяване на населението през 2011 годи-
на в България от общо 7 364 570 население 76,91%  са етнически българи, 7,98% 
са етнически турци, 4,41% са етнически  цигани и 10,67% са от други етноси и 
неопределени. (Етнически състав на населените места в България според преброя-
ването на населението през 2011 година//pop-start.mashke.org. Посетен на 12 фев-
руари 2016 година (на английски).

По оценки, базирани на данните на Националния статистически институт 
(НСИ) от последното преброяване от 2011 година, делът на децата на възраст от 
0 до 9 години с небългарски майчин език е около 26%. Същевременно, според 
психолога професор Петър Иванов, през 2013 година за 50% от новородените 
деца българският език не е бил майчин. (Вероника Шербанова, offnews.bg, 19 
декември 2013). Подобни данни са обявени и от Синдиката на българските учите-
ли – за 43% от първокласниците в България за 2016 година българският език не е 
майчин. (Веселина Станчева, news.bg, 25.03.2016.)

Проблемът с образователната интеграция и лингвистична социализация на 
деца и ученици от етническите малцинства не е само наш, български, национален 
проблем, това е проблем, по който се работи в много държави. Всички те се ръко-
водят от международните стандарти в областта на правата на децата и правата на 
лица, принадлежащи към етническите малцинства, към които са се присъедини-
ли: Всеобща декларация за правата на човека, Международен пакт за граждански 
и политически права; Международен пакт за икономически, социални и културни 
права; Международна конвенция за премахване на всички форми на расова дис-
криминация; Международна конвенция за борба срещу дискриминацията в об-

Таня Яначкова. ДОБРИ ПРАКТИКИ НА ОУ “НИКОЛА ПРОКОПИЕВ” В ЛИНГВИСТИЧНАТА...
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ластта на образованието; Международна конвенция за правата на детето; Декла-
рация на ООН за правата на лица, принадлежащи към национални или етнически, 
религиозни и езикови малцинства; Рамковата конвенция за защита на национал-
ните малцинства; Световна програма на ЮНЕСКО „Образование за всички” и 
други. 

Тенденция на европейските образователни политики, въпреки различията в 
подходите, е общата насоченост към образователна интеграция на деца и ученици 
от етническите малцинства. Поставя се акцент върху интеркултурността, която се 
интерпретира като възможност за взаимно обогатяване чрез взаимодействие меж-
ду децата и учениците, изява на собствената културна идентичност и поле за фор-
миране на национална идентичност. Сериозен проблем както в България, така и в 
повечето европейски държави  е лингвистичната социализация и овладяването на 
официалния език на страната от децата на семейства, принадлежащи към етниче-
ски малцинства. Неговото владеене е необходимо условие за ефективно включва-
не в живота на съответната държава, за което се предприемат специфични мерки. 
На първо място е утвърждаването на Стратегия за образователна интеграция на 
децата и учениците от етническите малцинства от 2004 г. В кратък срок след това, 
с оглед на нейното изпълнение, се пристъпва към изграждане и укрепване на ад-
министративен капацитет в сферата на образованието, обособен е отдел в Минис-
терството на образованието и науката (за периода 2006 – 2010 г.), като е създаден 
Консултативен съвет към министъра на образованието и науката, който про вежда  
заседания в периода 2004 – 2010 г. През 2005 г. е създаден на Център за образова-
телна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУ-
ЕМ). Това е  институция, имаща  предназначение да подпомага процеса на обра-
зователна интеграция и социализация, която и до днес продължава своята дейност. 
В последните десетина години интересът към въпросите на интеграцията на ет-
ническите малцинства по региони се засили: назначени са експерти в общини и 
областни управи; разработват се общински стратегии за образователна интегра-
ция; осъществяват се социологически и научни изследвания; наблюдава се актив-
на дейност на неправителствените организации. Едновременно с това са приети 
важни стратегически документи: през 2010 г. се актуализира Стратегията за обра-
зователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства от 2004 г. 
( със същото название); Стратегия за образователна интеграция на деца и учени-
ци от етнически малцинства (2015 – 2020 г.) на Република България, която над-
гражда одобрената от министъра на образованието и науката стратегия  от 2004 г., 
актуализирана  през 2010 г.; Национална стратегия за демографско развитие на 
населението в Република България (2012 – 2030 г.); Национална стратегия на Ре-
публика България за интегриране на ромите (2012 – 2020 г.); Рамкова програма за 
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интегриране на ромите в българското общество (2010 – 2020 г.); Стратегия за на-
маляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 
2020 г.); Национална стратегия за детето (2008 – 2018 г.); Национална стратегия 
за учене през целия живот (2014 – 2020 г.); Национална стратегия за интеграция-
та на лицата, получили международна закрила в Република България (2014 – 
2020); Национални  програми: „Оптимизация на училищната мрежа”, „Училище-
то – територия на учениците”, „С грижа за всеки ученик” и др.

В  Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етнически 
малцинства (2015 – 2020 г.) на Република България се предлагат работни опреде-
ления на някои явления и процеси с цел уеднаквяване на разбирането за тях. За 
целите на настоящия доклад ще припомним: определението, дадено за понятието 
„деца и ученици от етническите малцинства“, както и тълкувание на разбирането 
за образователна интеграция и лингвистична социализация. 

В Стратегията е записано, че:
– Деца и ученици от етнически малцинства са тези, чиито родители опре-

делят своята принадлежност към етнически общности, които са различни 
от българската и са носители на определен тип етнокултурни различия. 

– Образователната интеграция и лингвистична социализация е инсти-
туционален процес, при който образователни субекти, носители на етно-
културни специфики, си взаимодействат в единна образователна среда, 
като в процеса на обучение и възпитание формират интеркултурни компе-
тентности и споделени граждански ценности, запазвайки своята етнокул-
турна идентичност и получавайки равни възможности за социална реали-
зация. 

Образователната интеграция и лингвистичната социализация насърчават и 
подпомагат междукултурния обмен, както  и съхраняването и развитието на раз-
личните културни идентичности. Образователната интеграция е процес, при кой-
то децата и учениците от етническите малцинства се обучават в съответствие с 
българското законодателство и релевантните международни договори, които са 
ратифицирани, обнародвани и влезли в сила за Република България. В хода на 
този процес се прилагат и използват разнообразни методи и форми за работа с 
деца, ученици и родители от всички етнически групи, съобразявайки се с тяхната 
етнокултурна специфика. Образователната интеграция и лингвистична социали-
зация изискват защита правата на децата, недопускане на дискриминация и оси-
гуряване на адекватни предпоставки за социална реализация. Практическата реа-
лизация на този тип интеграция в българските детски градини и училища се 
осъществява в следните направления: 
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а)  осигуряване на равен достъп до качествено образование за всички деца и 
ученици;

б) утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от 
процеса на модернизация на българската образователна система;

в)  създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и ученици-
те от етническите малцинства;

г)  съхраняване и развиване на тяхната културна идентичност чрез изучаване 
на майчин език, история и култура;

д)  поощряване на взаимното уважение, разбирателството и сътрудничество-
то между всички деца и ученици, независимо от етническата им принад-
лежност и майчин език.

Съхраняването и развитието на културната идентичност на децата и учени-
ците от етническите малцинства в българското образование се осъществява чрез 
обучение в две насоки: изучаване на майчин език и изучаване на традиционната 
култура на съответната етническа общност. Ако детето се чувства прието и оце-
нено в своя клас и в своята класна стая, то за него стресът е намалял и е осигурен 
плавен преход от майчиния език към овладяване на официалния език. В такава 
среда детето ще реагира на предизвикателствата в учебния процес с повече спо-
койствие, а от там и общата атмосфера ще се запази спокойна и подкрепяща. 
Добрите практики в осигуряване на равен достъп до качествено образование за 
всички деца и ученици се основават на възможността всяко дете/ученик да полу-
чи подходящата  подкрепа, за  да може да развие своите дарби и умения. 

Основно училище „Никола Прокопиев“ е създадено в далечната 1892 година. 
При основаването си училището носи името „Цар Борис I“, прекръстено впослед-
ствие на „Никола Прокопиев“, в знак на признателност към личността и делото 
на Никола Прокопиев – любим учител и просветител, загинал в Балканската вой-
на през 1913 година.От годината на основаването си до наши дни училището е 
притегателен център и място, където се формират гражданско самосъзнание и 
национално самочувствие. С развитието на обществено-икономическите проце-
си се развива и училището.

От ден на ден отговорностите и предизвикателствата в българското училище 
се увеличават пропорционално (както за учениците, така и за учителите), заедно 
с все по-бързо навлизащите в живота IT технологии. Задачата на ръководството 
на училището и на педагогическите специалисти е високоотговорна и изискваща 
пълна отдаденост и адаптивност към предизвикателствата на учителската профе-
сия. 

В тази връзка желаем да споделим с вас нашите добри училищни практики за 
промяна на образователната среда, така че тя да е интересна и полезна за децата/
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учениците и да доведе до тяхната пълноценна лингвистична социализация. Пра-
вим уговорката, че  тук става дума за т. нар. лингвистична (езикова) социализа-
ция, тъй като езикът, на който общуват в семействата на децата и учениците в 
нашето училище е ромски, който е различен от официалния език на страната.За-
това пред  целия ни педагогически екип стои задачата да отговори адекватно на 
потребностите на нашите ученици, чрез различни интерактивни игри, използване 
на подходящи методи средства и прийоми, така че при социализацията (според 
някои учени – дълъг и продължителен процес, който продължава през целия съз-
нателен живот) нашите ученици да имат езикови познания такива, каквито имат 
техните връстници от българския етнос.

С новия Закон за предучилищното и училищното образование  (ЗПУО), който 
е в сила от 01.08.2016 г., обнародван в ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г. и с последно 
изменение, влязло в сила от 01.01.2019 г., обн. в ДВ бр. 108 от 29.12.2018 г., се 
промени изцяло философията на образованието в България. Чрез него се създават 
условия за пряко включване на различни нововъведения в съвременното българ-
ско образование за подобряване на качеството му, чрез   разработване и въвежда-
не на иновативни елементи: както по отношение на организацията и/или съдър-
жанието на обучението, така и чрез организиране по нов или усъвършенстван 
начин управлението, обучението и учебната среда. В ЗПУО се  толерира изпол-
зване на нови методи на преподаване; разработване по нов начин на учебното 
съдържание, учебните програми и учебните планове.

По този начин българският учител получава свободата да проявява иновати-
вен подход, да развива творчеството и креативността си, да израства професио-
нално и да прилага придобитите знания и умения в пряката си работа.  

Нашето виждане за новосъздадените иновативните училища е, че те са онази 
нужна и навременна промяна в организирането и осъществяването на реформата 
в българското училище, която обединява в себе си гореописаните добри практики 
и в същото време ги „напасва“ към индивидуалните потребности и темп на рабо-
та най-вече на учениците от етническите малцинства, тъй като много често те, 
постъпвайки в първи клас, не владеят, или владеят слабо официалния български 
език.

През септември 2018 г. министърът на образованието и науката г-н Красимир 
Вълчев и зам.председателят на Комисията по образованието към 44 Народно съ-
брание г-жа Галя Захариева посетиха нашето училище. Целта на посещението  
беше  среща със сформирания  екип за обхват работещ по „Механизъм за съв-
местна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната сис-
тема на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст“, да 
разговарят с учителите, с представителите на местната власт и с ръководството на 
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училището. След като се запознаха с основните акценти на работата на педагоги-
ческия екип, с дейностите ни за лингвистична социализация на учениците от 
ромския етнос, а именно работа по европейски проекти, работа по национални 
програми, работа със социални партньори, реализиране на наши инициативи 
свързани с  прилагане на проектно-базирано обучение имащи за цел привличане-
то на родителската общност като партньори, също така дейностите по повишава-
не на квалификацията на учителите за работа в мултикултурна среда, с работата 
на клубовете „Училищна медиация“, клуб „Млади възрожденци“, клуб „Морал, 
етика и гражданско образование“(МЕГО), нашата инициатива „Срещи с местни 
поети“, „Седмица на четенето“, „Дни на толерантността“ и др. ни препоръчаха 
през 2019 г. да кандидатстваме за иновативно училище.

Речено-сторено! 
Кандидатурата си подадохме в законоустановения срок и очакваме одобре-

ние на проектното си предложение.
На вашето внимание ще представим няколко наши добри практики в линг-

вистичната социализация на децата и учениците-билингви:  
Първата добра практика е „Срещи с местни поети“. Тя датира от 2015 годи-

на. Идеята и реализацията е на учителят по Български език и литература г-жа 
Койка Койчева. Тя целеше  чрез организирането и провеждането на тези срещи да 
активизира познавателните интереси на учениците и на техните родители като ги 
среща с редица поети живеещи и творящи на територията на област Сливен. На 
децата, а и на техните родители е много интересно да видят „на живо“ поет или 
поетеса. Интересът се поражда от участието им в процеса: те  търсят книгите им 
със стихове, наизустяват онези стихотворения, които са ги докоснали най-силно 
и впоследствие имат желание и да ги рецитират пред публика по време на тези 
срещи.

Обикновено учителката работи pro bono (от латински: pro bono publico – за 
обществения интерес) – фраза от латинския език и означава професионална рабо-
та, извършена доброволно и без заплащане. За разлика от нормалната благотво-
рителна дейност в този случай става въпрос за извършване на професионална 
дейност от професионалисти в областта, която те познават най-добре, Уикипедия 
https://bg.wikipedia.org) с учениците няколко месеца преди  срещата с поета/пое-
тесата. Чрез  тези занимания тя  цели да ги въведе в „историята на поета“, в жиз-
нения и творческия му път, да ги запознае с творчеството му, така че у подраства-
щите да се създаде афинитет към поезията, да се формира усет за разпознаване на 
различните видове стихосложения, усет за рима и ритъм. Понякога предварител-
ната подготовка обхваща два месеца, друг път този период е по-дълъг. Съществе-
ното и важното е, че срещата се провежда едва когато учениците са напълно гото-
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ви и имат собствено отношение и разбиране за конкретния творец. Самото 
съ битие е празник за всички – както за учениците и техните родители, така и за 
учителите. Преди датата на срещата на информационното табло в училището се 
поставя обява, за да се предизвестят желаещите да се включат в инициативата. 
Учениците канят своите родители и близки и така в деня на провеждането в учи-
лището се превръща в „цветен кошер“ от ентусиазирани хора, дошли да послу-
шат и да се запознаят със съответния творец. Участниците, облечени в празнични 
костюми, рецитират най-емблематичните му стихове. После накратко запознават 
аудиторията с биографията на твореца. На видно място са поставени стихосбир-
ките. За втори път ни се случи при нас да е представянето на новите стихосбирки 
на двама поети и ние особено се гордеем с това.

Ключов момент в тези срещи е комуникацията между различните участници 
в комуникативния акт. Комуникирайки пряко, директно и масово и на български 
език чрез инициативата „Срещи с местни поети“, ние работим активно за линг-
вистичната социализация както на децата, така и на техните родители.

Друга наша практика, която искаме да представим на вашето внимание, е т. 
нар. проектно-базираното обучение (ПБО) при ежегодното празнуване на праз-
ника на училището.

В доклада на професор д-р Янка Тоцева на тема „Проектно-базирано обуче-
ние – технология и възможности за използване в българското училище“ (сборник 
„Reports awarded with „Best paper“ Crystal Prize, с. 303-308,  http://ytotseva.blogspot.
com/2017/02/blog-post.html) е казано, че  „Основната идея на проектно-базирано-
то обучение е, че реални проблеми улавят интереса на учениците и се провокира 
сериозен размисъл, тъй като те придобиват и прилагат ново знание в контекста на 
решаването на проблем. При него учителят става посредник, а учениците работят 
под неговото ръководство, така, че:

– да се набележат значимите въпроси; 
– да се структурират смислени задачи; 
– да се постигне развитие на знанието и да се формират социални умения; и 

накрая
– да може внимателно да се оценява това, което учениците са научили от 

опита.“.
Според статия, публикувана във  Виртуален център за приобщаващо образо-

вание, „Проектно-базираното обучение ни дава възможност да работим за своята 
мисия – да достигнем до всички деца. ПБО ни помага да не забравим, че нашата 
основна работа е да подготвим учениците за истинския живот. ПБО отчита факта, 
че учениците не са еднакви, те не учат по еднакъв начин и не можем да ги оценя-
ваме по еднакъв стандартен начин, ако искаме да работим иновативно. ПБО дър-
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жи фокуса върху целта, без да се съобразява прекомерно с текущите изисквания 
и учебните планове. 

ПБО не изисква да променяте съдържанието на уроците. Изисква да измис-
лите концепцията, през която да преподавате това съдържание. Ако си предста-
вим ПБО като постановка или спектакъл, тогава математиката, географията, пи-
сането, или какъвто и предмет да преподавате, създава сцените, които задвижват 
всяко действие до падането на завесата.“ (Текстът е част от книгата на Heather 
Wolpert-Gawron DIY Project-Based Learning for ELA and History., http://priobshti.
se/article/strategii-v-pomosht-na-prepodavaneto/kakvo-predstavlyava-proektno-
baziranoto-obuchenie)

Реализацията на проектно-базираното обучение при празнуване на празника 
на училището се свежда до осъществяването на различни творчески проекти.
Класните ръководители и учителите в групите за целодневна организация на 
учебния ден съвместно с учениците решаваха, какъв да е проектът им и се заема-
ха с подготовката му, тъй като обикновено то следва следните елементи:

• Ролеви игри
• Разиграване на реални сценарии
• Подходящо оценяване
• Опит от реалния свят, внесен в класната стая
• Уроци за овладяване на различни умения
• Уроци, които изискват изследване и разбиране на множество теми и об-

ласти от материала
• Ученически избор
• Сътрудничество
• Разнообразни методи на комуникация (писане, обсъждане, визуализация, 

презентиране и т.н.)
Без да следваме точно тази рамка, ние разработваме следните проекти: „Мо-

ето училище вчера, днес и утре“, „Историята на моето училище“, „Училището на 
моите мечти“, „Училище за млади фризьори“, „Моден дизайн и модно ревю“, 
„Арт-работилница-декупаж“, „Изработване на предмети с природни материали“, 
„Сръчни ръчички“, „Спортно-състезателни игри“, „Изработване на кукерски 
мас ки, вдъхновени от легендата за първия кукер“, „Уроци по краезнание“, „Из-
ложба на младите фотографи“, „Проучване на традициите на роми и българи и 
възстановка на Бъдни вечер и на Василица“ и др. 

В деня на празника всички ученици финализират дейността си по съответни-
те проекти и презентират пред цялата училищна общност резултатите си. Превъ-
плъщавайки се в различни роли и работещи по теми, които са им близки и инте-
ресни, те общуват, а точно това е пътят, по който обогатяват речниковия си запас 
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и използват новата лексика в различен контекст. Това от своя страна е и стъпка в 
посока на тяхната лингвистична социализация. Малко по малко, чрез различни 
интерактивни игри, чрез проектна дейност и чрез речево-комуникативни упраж-
нения нашите ученици съвсем естествено стават социокултурни и лингвистични 
медиатори и в своите семейства, разказвайки за интересните неща, които правят 
в училище.

Друга интересна наша училищна практика е т. нар. Lapbook (Лапбук). Дума-
та Лапбук се превежда като занимателна книжка с много джобчета. В нашата 
практика вече за втора поредна година учителят в групата на  I клас при целоднев-
ната организация на учебния ден  разработва тази иновация.  

Lapbook навлиза в учителските блогове от споделените дейности на амери-
канските майки, които предпочитат за децата си домашното обучение. Няма точ-
но определение и точен превод на думата Лапбук. Някои автори смятат, че Лапбук 
е евтино портфолио или колекция от книжки, папки и нагънати картони (с оста-
вено място за рисунки, разказчета, схеми, диаграми, кръстословици и т.н.), които 
са залепени или свързани помежду си, представят по атрактивен и цветен начин 
някаква тема и могат да бъдат сгънати и прибрани до размера на стандартна кар-
тонена папка. Практиката Лапбук е особено подходяща за децата със силно раз-
вита визуална памет – защото те усвояват най-добре и бързо, когато виждат това, 
което трябва да научат. Лапбук може да се използва както при запознаване с новия 
материал, така и на по-късен етап при преговора и затвърждаването му. 

Когато се работи с една такава папка, се научават много неща, т.е. разширява 
се и се обогатява кръгозора на детето и то получава нови знания за света, който 
ни заобикаля. 

Детето изживява собствения „Аз“ чрез „Аз правя“, „Аз изпробвам“, „Аз ус-
пявам“, „Аз научавам“, „Аз творя“…

До момента в нашето училище са направени наколко „Лапбук-а“: „Лапбук – 
Зима“, „Лапбук – Пролет“, „Лапбук, посветен на християнското семейство“, 
„Лап бук – Кукери“

В работата си, когато презентира  различните теми от т. нар. занимателна 
книжка с много джобчета, учителката пуска тематична  музика. Тя споделя, че 
„Всяка следваща среща, когато имахме тема за работа с Лапбук, за децата бе въл-
нуваща и незабравима, защото знаеха, че не само ще получат нови знания по да-
дена тема, но и ще се забавляват, ще преживяват всичко, ще бъдат изследователи 
и търсачи на съкровища и ще създадат свой продукт (изделие – рисунка, сувенир, 
картичка…) със своите малки ръчички и богатото си въображение. Те лепяха, 
оцветяваха, режеха, апликираха, моделираха, измислеха, фантазираха, пишеха, 
работеха в екип, претворяваха плановете си върху хартия и неусетно научаваха 

Таня Яначкова. ДОБРИ ПРАКТИКИ НА ОУ “НИКОЛА ПРОКОПЕВ” В ЛИНГВИСТИЧНАТА...
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нещата, които в обикновения час при обичайните условия им се струваха трудни, 
скучни и непосилни.

Предимствата, които дава Лапбук по време на работа за учениците:
– нагледна информацията получавам;
– уча се, докато играя;
– мисля, помня и мечтая;
– изследвам и се научава;
– творя и собствено изделие изобретявам. (Желева, Пенка. Лапбук – метод в 

работа на съвременния учител. – Сборник с добри практики от XIII На-
ционални педагогически четения под наслов „Да запазим усмивката в 
учи лище“)

Друга наша практиката е менторската ни програма за „Приобщаване на но-
воназначените учители към спецификата на работа в училище с мултикул-
турна среда с помощта на учители-наставници“, която е наша разработка и я 
прилагаме успешно от 2015 година (Таня Яначкова, file:///C:/Users/Admin/
Downloads/22_OU_Sborishte_Sliven%20(8).pdf).

Споделяйки своя опит чрез тези практики, насочени към  лингвистичната 
социализация на децата и учениците-билингви, обучаващи се в ОУ „Никола Про-
копиев“, считаме, че даваме своя принос в образователната интеграция и линг-
вистична социализация на деца и ученици от етническите малцинства чрез актив-
ното включване на ученици, родители и учители в разнообразни проекти, даващи 
възможност да се апробират нови подходи и методи за мислене, учене и действие. 
Фокусът е върху практическата работа, която насърчава формирането на по-за-
дълбочено самостоятелно мислене (Янка Тоцева, http://ytotseva.blogspot.com/ 
2017/02/blog-post.html), и е отправна точка към лингвистичната социализация на 
децата и учениците, защото без доброто познаване и  владеене на официалния 
език социализацията на хората от етническите малцинства е невъзможна.
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ДЕЙНОСТ НА МОБИЛЕН ЕКИП ПО ПРОЕКТ  
„ЗАЕДНО НАМИРАМЕ РЕШЕНИЯ: ОБРАЗОВАТЕЛНА 

ИНТЕГРАЦИЯ В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА ВЪВ  
ВЕЛИКОТЪРНОВСКА ОБЛАСТ“

Неделчо Неделчев 
Психолог 

Анета Стоянова 
Логопед

Резюме: Докладът представя дейността на Мобилен екип за училищна под-
крепа, създаден по проект проект „Заедно намираме решения: образователна 
интеграция в мултикултурна среда във Великотърновска област“, реализиран от 
Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“. Функциониране-
то му успешно компенсира липсата на подкрепящи структури  в малките насе-
лени места в областта и решаване на широк кръг от задачи, свързани с провеж-
дането на психологически консултации със застрашени от отпадане, девиантно 
поведение, проблеми в семейството и/или затруднена адаптация. Осъществява-
ше се методическа подкрепа за квалификация на персонала, извънкласни дей-
ности и групови дейности за превенция на отпадането. Специалистите от моби-
лен екип за училищна подкрепа консултират и предоставят комплексна подкрепа 
за дейностите на училищата, включени в проекта, подкрепяйки ги в грижата за 
всяко едно дете, предоставянето на качествено образование и ангажиране на ро-
дителите и местната общност. Логопедичната работа с деца и ученици създаде 
предпоставки за ефективно учене и подпомагане повишаването на качеството на 
учебно-възпитателната работа. Основната цел и задачи на логопеда беше да про-
вежда ранна терапия при деца с езиково-говорни и комуникативни нарушения.

Ключови думи: психологическа подкрепа, логопедична подкрепа, отпада-
не, девиация, образователна интеграция

The report presents the activities of the Mobile Support Team created by the 
project „Together we find solutions: educational integration in a multicultural 
environment in the Veliko Tarnovo area“, realized by the Amalipe Center for Inter-
ethnic Dialogue and Tolerance. Its functioning successfully compensates for the lack 
of supportive structures in small settlements in the area and the solving of a wide 
range of tasks related to the conduct of psychological counseling with threatened 
denial, deviant behavior, family problems and / or difficult adaptation. Methodological 
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support was provided for staff qualification, extracurricular activities and group 
activities to prevent dropping out. Specialists from a mobile school support team 
consult and provide comprehensive support to the activities of the schools involved in 
the project, supporting them in caring for each child, providing quality education and 
engaging parents and the local community. The logopedic work with children and 
students has created prerequisites for effective learning and helping to improve the 
quality of the educational work. The main goal and tasks of the speech therapist was 
to conduct early therapy in children with language – spoken and communicative 
disorder.

Key words: psychological support, logopedic support, dropping out, deviation, 
educational integration

През 2012 година Народното събрание прие Национална стратегия за интег-
риране на ромите, в която приоритет „Образование“ е първи и съдържа осем цели 
за изпълнение. Министерство на образованието има своя Стратегия за образова-
телна стратегия на децата и учениците от етническите малцинства от юни 2014, 
която е обновена през 2015 година. Посочените документи създават ясна рамка за 
планиране на политиките за образователна интеграция на национално ниво.

В същото време сериозна пречка пред прилагането на планираните политики 
е липсата на подкрепящи структури. Повечето от ромските деца във Великотър-
новска област се обучават в училища в малки населени места и в тях не достига 
не само делегираният бюджет, но липсват психолози, логопеди и други. В общин-
ските програми за интеграция на ромите са заложени множество дейности, като 
за финансирането им често се разчита на проекти по оперативните програми, 
както и на скромен принос от общинските бюджети. 

В този контекст допълнителна подкрепа за работата на училищата в областта 
се явяват проектите по Оперативна програма „Наука и образование за интелиген-
тен растеж“, в които Център Амалипе е водеща организация или партньор. 

В рамките на проект No BG05M2OP001-3.001-000050 „Заедно намираме ре-
шения: образователна интеграция в мултикултурна среда във Великотърновска 
област“, изпълняван от ЦМЕДТ „Амалипе“ и финасиран по ОПНОИР, през 
2017 – 2019 година се реализираха различни дейности в 14 училища от Велико-
търновска област, имащи за цел основно да подкрепят учениците, застрашени от 
отпадане, да установят трайни работещи модели като ученически парламент, уче-
ници наставници, родителски клуб, обменни междуучилищн ивизити, въвеждане 
на интеркултурни елементи в часовете от задължителна подготовка и целоднев-
ното обучение, участие в различни събития, включени в „Календар на етносите“, 
участие в зелено и синьо училище в училищата, включени в проекта. 

Неделчо Неделчев, Анета Стоянова. ДЕЙНОСТ НА МОБИЛЕН ЕКИП ПО ПРОЕКТ...
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В рамките на дейност за създаване на подкрепящи структури за образовател-
на интеграция беше създаден Мобилен екип за училищна подкрепа. Той предос-
тавя комплексна подкрепа за дейностите на училищата, включени в проекта, под-
крепяйки ги в грижата за всяко едно дете, предоставянето на качествено 
обра зование и ангажиране на родителите и местната общност. 

Мобилният екип за подкрепа в лицето на двамата психолози и логопеда кон-
султираха както застрашените от отпадане ученици, така и техните родители, а 
педагогическият колектив и училищният парламент получаваха насоки от екс-
перта за училищно развитие в изпълнението на тематичните извънкласни  групи 
и  всички дейности, свързани с въвеждането на интеркултурни елементи, работа-
та им със застрашените ученици, подготовката и провеждането на празници и 
училищни тържества като част от обменните визити и от училищния живот на 
всеки партньор.

Специалистите от мобилен екип имаха широк кръг от задачи, свързани с про-
веждането на психологически консултации със застрашени от отпадане, девиант-
но поведение, проблеми в семейството и/или затруднена адаптация. Осъществя-
ваше се методическа подкрепа за квалификация на персонала, извънкласни 
дей ности и групови дейности за превенция на отпадането. 

Логопедичната работа с деца и ученици създаде предпоставки за ефективно 
учене и подпомагане повишаването на качеството на учебно-възпитателната ра-
бота. Основната цел и задачи на логопеда беше да провежда ранна терапия при 
деца с езиково-говорни и комуникативни нарушения. Терапията започваше в ра-
нен етап от речевото развитие като се свеждаше до няколко типа дейности, като 
диагностика, превенция на комуникативните нарушения и на обучителните труд-
ности, корекционно-терапевтична дейност, рехабилитация и консултация.

Логопедичната диагностика установяваше причините, вида и степента на 
езиково-говорните и комуникативни нарушения. Поставяше се диагноза, избира-
ше се и се прилагаше адекватна терапия за преодоляването им, като се използва-
ше индивидуален подход към всяко дете. Правеше се невропсихологическа диаг-
ностика на входно и изходно равнище и диагностика на езиковата компетентност. 
Изследван беше гнозис и праксис: пространствен гнозис, зрителен гнозис за цве-
тове, геометрични фигури и големина, симултантен зрителен гнозис, фонемен 
гнозис. Артикулационен праксис, диманичен праксис, орален и мануален прак-
сис, конструктивен праксик, латерализация. Импресивна реч, експресивна реч, 
комуникативни умения, четивни и писмени умения. 

Извърши се превенция на комуникативните нарушения и на обучителните 
трудности, която се състоеше в предотвратяване възможността от затвърдяване 
на патологичните навици. Това се постигна с изследване на писмената реч на 
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учениците от начален етап и определяне на потребностите на децата от логопе-
дична работа.

Корекционно-терапевтична дейност е свързана с организиране и провеждане 
на упражнения и занимания с деца, които допринасят за по-бързото и правилно 
произношение. Корекционната работа беше  изцяло свързана с конкретните арти-
кулационни нужди на всяко дете. Заниманията се провеждаха индивидуално или 
в малки групи. Изготвих индивидуални програми за корекционно-терапевтична-
та дейност за всички деца с комуникативни нарушения. Разработени бяха дидак-
тични материали за подпомагане на логопедичното изследване. Работата започва 
със запознаване с артикулационна гимнастика за развитие на артикулационния 
праксис и диференциация на движението на артикулационните органи. Артику-
лационата гимнастика и логозарядката са съчетани с  упражнения за развитие на 
фонематичния слух. Направени са упражнения за постановка и диференциация 
на звуци в срички, думи, изречения. Подготвени са лингвистични материали за 
диференциация на съгласните и гласните  звукове. Упражнения за попълване на 
пропусната буква. Обяснено им беше как правилно да конструира думички. 
Съгласуване на думите по род и число. Направена артикулационна гимнастика и 
логозарядка и упражнения за развитие на фонематични слух.

Рехабилитацията започва в ранен етап от речевото развитие, като се свежда 
до минимализиране на патологичните говорни нарушения – задължителен етап, 
при необходимост активен корекционен процес. Целта е да не се допуска изявата 
на специфичните нарушения на говора или те да бъдат коригирани в ранна въз-
раст. Етапът на ранната говорна рехабилитация продължава различно време и е 
индивидуален при всяко дете.

Консултиране, подкрепа и мотивиране на учениците и индивидуална консул-
тация с родителите (настойниците) на децата с комуникативни нарушения за ак-
тивно участие в логопедичния процес изискваше специални усилия. Консултира-
не на учители за особеностите и потребностите на деца с комуникативни 
на рушения и предоставяне на методическа подкрепа при работата с такива деца.

 По проекта логопедът работи в седем основни и средни училища с близо 45-
50 ученици в начална и средноучилищна възраст, като се решаваха проблеми ос-
новно с преобладаващи дислалии и ОНР, заекване. Отбеляза се силното увелича-
ване броя на невербалните деца. Най-често срещаните нарушения, водещи до 
намеса на логопед, са артикулационните. Родителите и учителите търсиха пър-
вично консултиране, правилна диагностика или потвърждение на логопедично 
становище, дадено от колега, както и специализирана помощ, тъй като виждат 
дефицитите в децата, осъзнават нуждата от говорен терапевт и се нуждаят от 
професионални насоки за правилна комуникация и подкрепа. Истинско предиз-
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викателство за семействата беше и е да общуват с децата си, изграждайки прави-
ла и граници, както и ограничаването на екранизацията. Един от основните изво-
ди, който се налага е, че ранната диагностика, следенето на поведението и 
начините на комуникация на детето могат да предотвратят много сериозни после-
дици.

В резултат от усилията на специалистите от Мобилен екип за училищна под-
крепа бяха отчетени сериозни постижения, като:

– 670 проведени индивидуални и групови консултации, свързани с ученици 
в риск;

– 88 изготвени индивидуални портфолиа на всеки застрашен ученик;
– 45–50 ученици в начална и средноучилищна възраст са обект на логопе-

дична работа в седем основни и средни училища;
– 96 успешно разрешени случая на деца, отпаднали или в процес на отпада-

не.
За разлика от сухата статистика по друг начин илюстрират дейността на Мо-

билен екип, някои от успешно разрешените случаи на застрашени от отпадане от 
образователната система. 

Петокласникът Д. Г. има проблеми с присъствието си в училище. Често пъти 
когато е в училище, влиза в тежки конфликти с учители и ученици. Сред учени-
ците от всички възрасти е известен с агресията си и груби и неприятни номера, с 
които се забавлява „на гърба” на по-слабите. Почти нищо не го може да го заин-
тересува, пуши цигари, демонстрационно нарушава правилата в училище. Това, 
че е по-едър от съучениците си, му помага да се чувства доминиращ и по-силен, 
ежедневно „доказва” на всички, че никой не може да „му каже нищо”.

През октомври  2017 г. е идентифициран от училищното ръководство като 
ученик, с който трябва да работи мобилен екип във връзка с дейността „Училищ-
ни дейности за превенция на отпадането и максимален обхват на подлежащите на 
задължително образование”, по проект „Заедно намираме решения: образовател-
на интеграция  в  мултикултурна среда във ВеликоТърновска област“. Бяха проу-
чени всички опити до момента на педагогическата колегия да подкрепи Д. Г., 
приложените мерки и подходи за неговата интеграция в училищната общност. 
Поради дезинтегративното си поведение съществуваше сериозен риск от отпада-
нето от образователната система. Семейството беше посещавано по график от 
психолог от мобилния екип, както и от образователен медиатор. Бяха проведени 
редица психологически консултации, проучени бяха интересите и особености на 
личността на ученика. На семейството бяха направени редица препоръки за въз-
питателна работа, а ученикът беше насочен към участие в клуб по интереси – 
футбол. Класният му ръководител оказва системна грижа и внимание към учас-
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тие то му в учебния процес. Като негов и треньор по футбол редовно дава 
въз можност на ученика да участва според възможностите си в екипната игра и да 
даде своя принос към победата на отбора. Директорът на училището системно 
отбелязва пред него и семейството му напредъка, което го ангажира с поведение, 
което да продължи да заслужава добрата оценка. Макар че е доста зает с работа, 
баща му намира време да се интересува от поведението му в училище и да го 
подкрепи в усилията му да завърши училището и да продължи в следващите ета-
пи, както и да има по-коректно отношение към съученици и учители. 

В края на месец януари и началото на месец февруари 2018 г. вече работихме 
с ученик, който не е най-добрият по успех в училище, дори не е най-добрият фут-
болист в отбора, но той е спокоен, уверен в бъдещето и в своето място в училищ-
ната общност.

Друг успешен случай е този на Г. Ф. – ученик в първи клас, който има пробле-
ми с присъствието си в училище. В началото на учебната година, когато всички 
ученици постъпват в поддържаната и красива училищна сграда, Г. е останал вкъ-
щи. Учителите са посещавали дома им, но семейството не осигурява детето си 
или отлагат това в неопределеното бъдеще. 

Малко повече от половин месец след това е идентифициран от училищното 
ръководство като ученик, с който трябва да работи мобилен екип във връзка с 
дейността „Училищни дейности за превенция на отпадането и максимален об-
хват на подлежащите на задължително образование”. Чрез пълното съдействие от 
страна на директора са проведени съвместни срещи в училище, за да бъдат потър-
сени адекватни подходи за приобщаване на детето към училището. Семейството 
е многодетно, има десет деца. На посетилия ги екип от образователен медиатор и 
психолог обясняват с тъга, че просто нямат възможност да подсигурят Г. с необ-
ходимото – дрехи, обувки. За семейството обаче е факт, че образованието не е 
ценност. Не правят нищо да подкрепят една позитивна мотивация за учене у де-
тето си. Едно от важните неща, които трябваше да се направи, това бе да се прео-
долее апатията и песимизма относно бъдещето на детето. Да се създаде интерес у 
него към учебните дейности и ученето. Безценен помощник в тази посока са дру-
гите деца, които ходят на училище, и позитивните подкрепящи учители от учили-
щето. 

По проблемите на семейството бяха проведени разговори със специалисти от 
отдел „Закрила на детето”, а образователен медиатор пое ангажимент да помогне 
на бедстващото семейство. Известно време след това, успоредно с психологичес-
ката работа с детето и семейството, постепенно те добиха увереност, че образова-
нето е най-важното и в момента с нищо друго не може да бъде заместено в живо-
та на едно дете. В крайна сметка възрастните се убедиха, че там е мястото, където 
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тяхното дете ще се научи да общува, да развива своите социални умения, да си 
поставя цели и да ги постига. В момента Г.Ф. посещава училище, учи буквите и 
се чувства добре сред своите съученици. Облечен е прилично и не се чувства 
притеснен от това как изглежда в очите на своите съученици и учители.

Десетки са добрите примери за формиране на вяра в успеха в идентифицира-
ните като ученици в риск и техните семейства. 

Работата на Мобилен екип за училищна подкрепа даде възможност плано-
мерно и системно да се работи по превенция на проблемното поведение, заниже-
ната мотивация за учене и застрашаващите фактори в семейната среда.
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ОБЕДИНЕНИ В ИМЕТО НА ЗНАНИЕТО
Теменужка  Томчовска 

Директор на ОУ „Христо Ботев“, с. Баница

Ключови думи: образователни подходи, позитивно образование, инова-
тивност, мултикултурна среда, проектно базирано обучение, оценяване, учили-
щен екип, ученици със СОП, кариерно ориентиране, успешно реализиране на 
пазара на труда.

Терминът „иновация“ произлиза от латинското „novatio“ и преведен дослов-
но Innovatio означава „по посока на изменението“. Самото понятие innovation се 
появява за първи път в научни изследвания през 19 в. Нов живот понятието полу-
чава в началото на 20 в. в научните трудове на австрийския икономист Йозеф 
Шумпетер, който описва нововъведенческите процеси като „създаване на нови 
комбинации” или изменения в развитието на пазара и производството. Според 
Шумпетер под понятието „нововъведение” се разбира изменение с цел да се 
внедрят и използват нови видове потребителски стоки, нови производствени и 
транспортни средства, пазари и форми на организация в производството. Край-
ният резултат от процеса е създаване на нов продукт, услуга, процес или форма 
на организация.

Промяната във времето и пространството съвсем естествено променя и нас, 
хората по света. И тук, в България, огромни предизвикателства и възможности се 
редуват все по-динамично в дневния ред на обществото, а революционни техно-
логии и иновации очертават все по-осезаеми страхове и надежди в умовете и 
сърцата ни. Оптималното развитие и функциониране в такива разнообразни 
обстоятелства изисква и разнообразни средства, подходи и модели за това. Вклю-
чително и в образованието, където иновациите допринасят  и за  личностна моти-
вация на педагогическите специалисти!

Днес в училище има среда, създаваща условия за прилагане на един познат, 
но и иновативен за нас образователен подход – това е позитивното образование. 
Наука и практика доказват, че пълноценната подготовка за живота след училище 
и семейството предполага също толкова голяма нужда от знания и факти по учеб-
ни предмети, колкото и от умения за благополучие и характер. Постигането на 
баланс между едното и другото е същността на позитивното образование. С дру-
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ги думи, в час по математика съзнателно да преподаваме и упоритост, оптимизъм, 
работа в екип. 

Иновативното тук е всъщност преоткриването на нещо класическо по нов и 
актуален начин. Новото и актуалното идват от съвременните открития в позитив-
ната психология и науката за характера. В сложни и трудни обстоятелства като 
тези, в които вече живеем, упоритостта е двойно по-надеждна в предсказването 
на успех, отколкото самото IQ. Съчетаването на познания с характер допринасят 
за формиране у учениците на уменията на 21. век.

Подхода на позитивното образование прилагаме ние, екипът на училището с 
богата 140-годишна  история, но ново по вид – Обединено училище „Христо Бо-
тев“, село Баница. В него се обучават само 107 ученици от четири села на община 
Враца – Баница, Оходен, Мраморен и Голямо Пещене. Голямата част от тях – 
98%, живеят в етнически общности, различни от българската. Те се обучават като 
ученици в средищно училище, при целодневна организация на учебния ден и са 
радпределени в 4 класа от начален етап и 3 класа от прогимназиален етап на ос-
новната степен на образование. Новото в нашето училище е наличието на един 
клас от първи етап на гимназиалната степен на образование. Този клас е и профе-
сионална паралелка по специалността „Снабдител“. В нея  учениците от различ-
ни етнически общности придобиват реални знания и умения, формират характе-
ра си, за да прилагат своите компетентности в реално съществуваща професия. 

„Различни, но единни и обединени в името на знанието!“ Това е мотото на 
нашия училищен екип, обхващащ ученици, педагогически специалисти, родите-
ли и личности, имащи отношение към образованието. Особено въздействие върху 
нас оказа дългогодишната ни съвместна работа с Центъра за междуетнически 
диа лог и толерантност „Амалите“, град Велико Търново. Работата по реализира-
нето на програмите „Всеки ученик може да бъде отличник“ и „Всеки ученик ще 
бъде отличник“ ни помогна  да изградим нашата увереност във възможностите на 
учениците и в собствените си сили. Така превърнахме целите на програмите в 
постижими цели на ежедневната си работа в училище.

Формирането на мултикултурни компетентности е един от приоритетите в 
нашето училище. Той може да съдейства за по-бързата социализация и адаптация 
на ученици в културно-разнообразна среда и да е ключов фактор за тяхното из-
растване. Нашето  взаимодействие с учениците е  ориентирано в посока към овла-
дяване на културни знания и умения за общуване с представители на различни 
култури, а педагогическият специалист се явява основен фактор за придобиване 
на мултикултурни компетентности от учениците.

Мултикултурните компетентности се постигат единствено по пътя на мулти-
културното образование. То е насочено към усвояване на знания за различни из-
мерения на културните идентичности и за основни характеристики на мултикул-
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турните отношения, формиращо позитивно отношение към разнообразието във 
всички области на човешкия живот, както и умения и нагласи за конструктивни 
взаимоотношения в мултикултурна среда. Мултикултурното образование поставя 
в центъра на взаимоотношенията другия, различния.

Учениците и техните семейства идват в класната стая с определена култура, 
която ги подпомага и дава смисъл на живота им. Тази култура  е набор от правила, 
които управляват техния свят, организират техните психически и социални взаи-
модействия и формират тяхното разбиране, възприемане на поведение, идеи и 
характер. Всички деца идват в училище със своя история, със свои навици, при-
добити в семейството, в детската градина или в предишното училище, а ние про-
дължаваме да работим, съобразявайки се с тях.

Макар и да не сме иновативно училище по документи, ние сме такова по дух 
и начин на взаимодействие между членовете на екипа и реализираните от нас 
дейности.

За това ние: 
– мечтаем да се гордеем със своите ученици;
– искаме учениците ни да бъдат отличници, да внимават и да участват в час, 

да се държат възпитано в междучасията.
Отговорността за това е наша и ние правим така, че учениците да се чувстват:
– значими (важни за някой конкретен друг и за класа като цяло);
– приети (такива, каквито сме и такива, каквито се стараем да бъдем)
– оценени (заради усилията и талантите си);
– защитени и защитаващи се;
– обгрижени и грижещи се;
– спокойни и щастливи;
– усмихнати.
Знаем, че децата от различните етноси имат различен респект към образова-

нието и предявяват характерни за собствената си култура изисквания.
Знаем, че имаме решаващо значение за приобщаването на „различните” деца 

към училището, да създадем атмосфера на сътрудничество, на взаимно уважение 
и сме ключов фактор за придобиване на интеркултурни компетентности:

• Културни идентичности
• Културна  осъзнатост
• Културни различия, толерантност и конструктивни взаимоотношения
• Мултикултурно образование и права на човека.
Тук трябва да се спомене голямата роля на изкуството в мисията да приобща-

ва и толерира етническите и социалните възможности и различия на учениците. 
Тези деца носят у себе си колорита, темперамента и културата на етноса си. И ако 
техният речников запас е по-беден, то те търсят друг изказ на своите емоции, ми-
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сли, впечатления и желания с другите. Благодарение на изкуството намират своя-
та идентичност. Отивайки по-дълбоко, позитивното образование насърчава ак-
тивна промяна в масово разпространената парадигма сред родители, учители и 
общество, че истински възпитаваме и преподаваме единствено чрез отстраняване 
на пропуски, слабости и минуси. Също толкова важно е да акцентираме и култи-
вираме силните страни и плюсове на децата вкъщи и на учениците в училище. 
Защото позитивните аспекти са тези, които дават истинска, автентична проява на 
творчество; които свързват и ангажират със задачите у дома, учебните предмети 
в клас и с хората наоколо; които променят понякога така тъжната реалност за част 
от нашите деца, олицетворявайки нов модел, правещ стария вече негоден. Като 
добавена стойност, позитивното образование подпомага цялостното развитие и 
процъфтяване на индивида. 

Емоции, ангажираност, взаимоотношения, смисъл, постижения, силни стра-
ни на характера… – всички те са предмет на активна, съзнателна работа. По отно-
шение на образователната система позитивното образование е полицентрично и 
се грижи за благополучието и характера на всички ни като участници в нея – уче-
ници, учители, администрация, родители, местна общност и общество. Същевре-
менно проекти за социални иновации, базирани на благополучие, характер и 
практическа мъдрост, предвиждат съществен принос към промяната, развитието 
и качеството на живот в обществото. Изграждането на умения за благополучие и 
характер не просто води до по-високо академично представяне в училище, но и 
до по-ефективно функциониране на държавата като цяло: все пак, образованието 
захранва с кадри икономиката, бизнеса, политиката...

Друг иновативен подход, присъщ за обучението на ученици в 21. век и из-
ползван в работата на педагогически екип на Обединено училище „Христо Бо-
тев“, село Баница за работа в мултикултурна среда, е проектно-базираното обуче-
ние. Проектно-базираното обучение е не постигането на самата цел, а пътят към 
целта. За успешното прилагането на този подход допринесе обучението на пет 
педагогически специалисти в групите за „Лидери в образованието“, реализирано 
от Фондация „Америка за България“. Много полезно се оказа и споделянето на 
добри практики, наблюдавани пряко в образователната система в град Ню Йорк, 
САЩ. Последвалите срещи и участия в различни форуми в България затвърдиха 
нашата увереност, че сме на правилния път, като използваме проектно-базирано-
то обучение при пряката си работа с учениците.

Проектно-базирано обучение е бърз начин да бъде обяснено по-добре не 
само учебното съдържание, но и неговото приложение в житейска среда.То е про-
цес на учене чрез идентифициране на реален проблем и разработване на реше-
нието му. Учениците показват наученото, като „пътешестват“ през разнообразни 
теми и материала по различните учебни предмети, а не се фокусират само върху 
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конкретния урок, който преподавате в момента. То е стратегия за учене, която об-
хваща едновременно различни учебни предмети. Това се постига, като учителят 
насърчава учениците да идентифицират през изследване истински световен про-
блем (на местно или глобално ниво), да разработят решение, прилагайки доказа-
телства за подкрепа, и да представят решението по интересен и интерактивен 
начин, като използват набор от съвременни средства за визуализация.

Учениците показват какво са научили, като работят с материала по различни-
те учебни предмети или цели раздели, изследват връзките между отделните уроч-
ни единици, сътрудничат си един с друг, оценяват себе си и съучениците си. Това, 
което правят, е не просто изпробване или изработване на конкретен продукт, за да 
покажат наученото. 

Макар и да разбираме смисъла на проектно-базираното обучение, отне ни 
известно време да се отърсим от стандартната учителска работа, където често 
уроците не са взаимно свързани, а всеки урок е сам за себе си и може да същест-
вува и без да е включен в раздел, а би трябвало разделът да свързва всички уроци 
в една обща интересна история.

Преподаването чрез този подход е до голяма степен превръщането на  урока 
в приказка със собствен сюжет, интересна история за проблем, който може да 
бъде решен или дейност, която може да бъде развита. Ученето се случва по пътя 
към представяне на решението. Преди всичко преподаването няма отношение 
към писането на отчетите и учебните планове за пред проверяващите от инспек-
торатите. Става въпрос за това да преподаваш така, че учениците да искат да учат 
и да участват в създаването на нещо.

Проектно-базираното обучение обикновено е основано на следните няколко 
елемента: 

• Ролеви игри.
• Разиграване на реални сценарии.
• Смесване на жанрове за писане.
• Смесване на жанрове за четене.
• Подходящо оценяване.
• Опит от реалния свят, внесен в класната стая.
• Уроци за овладяване на различни умения.
• Уроци, които изискват изследване и разбиране на множество теми и об-

ласти от материала.
• Ученически избор.
• Сътрудничество.
• Разнообразни методи на комуникация (писане, обсъждане, визуализация, 

презентиране и т.н.).
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Няма нужда да включите всички тези елементи, за да бъде наречен урокът 
проектно-базирано обучение. Това са елементи, към които е добре да се стремите 
по време на обучението, а не да се опитвате да ги включите на всяка цена. Про-
ектно-базираното обучение ни дава възможност да работим за своята мисия – да 
достигнем до всички деца. То ни помага да не забравим, че нашата основна рабо-
та е да подготвим учениците за истинския живот. Отчита факта, че учениците не 
са еднакви, те не учат по еднакъв начин и не можем да ги оценяваме по еднакъв 
стандартен начин, ако искаме да работим иновативно. Държи фокуса върху целта, 
без да се съобразява прекомерно с текущите изисквания и учебните планове. Не 
изисква да променяме съдържанието на уроците. Изисква да измислим концепция-
та, през която да преподавате това съдържание. Ако си представим проектно-ба-
зираното обучение като постановка или спектакъл, тогава математиката, геогра-
фията, различните езици, на които пишем, или другите учебни предмети, на 
които се обучават учениците, е създаване на сцени, които задвижват всяко 
действие до падането на завесата.

Тъй като съвместната работа и проектно-базираното обучение се превръщат 
в превъзходни начини за обучение и учене, много от нас се мъчат да намерят на-
чин за оценяване при тези типове уроци. Традиционните методи за оценка не са 
особено подходящи за интердисциплинарното мултимодално обучение. Учители-
те се нуждаем от идеи, за да насърчаваме учениците, като им предоставят значи-
ма обратна връзка и ги настройваме за постигане на успехи.

Проектно-базираното обучение, наричано също така „обучение на базата на 
предизвикателства”, започва с допускането, че може да има повече от един верен 
отговор. Намирането на креативни решения на проблем или на „задвижващ“ въ-
прос е това, което прави обучението значимо и дълготрайно, но също така и труд-
но за оценяване от традиционната гледна точка. Когато проектите са интердисцип-
линарни, ние се изправяме пред още по-голямо предизвикателство, тъй като 
трябва да даваме  критична оценка по теми, с които не са добре запознати.

Постиженията на учениците, които трябва да оценяваме при проектно-бази-
раното обучение, имат много измерения. Крайният продукт със сигурност е ва-
жен, но ако се фокусираме само върху него, значимостта на това, което могат да 
научат по време на процеса на изготвянето му, може да се загуби, тъй като учени-
ците усещат натиск да направят това, което трябва, за „да получат добра оценка“.

Предимството на използвания подход се състои в това, че учениците научават 
много повече неща, надхвърлящи самото съдържание. Те се научават как да рабо-
тят с други хора, да решават проблеми, да представят ясно идеите си пред аудито-
рия, както и да се учат от грешките си. С други думи, искаме да оценим не само 
какво са научили, но и как са получили тези познания, така че да могат да използ-
ват тези процеси и в бъдеще.
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Някои области, които трябва да участват в оценяването, включват владеене 
на съдържанието, сътрудничество или участие, както и начин на представяне и 
стил. Допълнителните съображения може да включват спазване на крайния срок 
или други елементи, специфични за нашата тема или проект.

Вместо да настройваме учениците за неуспех с използване на враждебна фи-
лософия при оценяването им, настройваме ги за постигане на успех още от нача-
лото. Задаваме отрано целите, за да придадем насоченост на проекта, като посо-
чим също така и очакванията си по отношение на резултата:

• Кой проблем трябва да се реши или какъв продукт трябва да се създаде?
• Какви видове съдържание от какви области трябва да бъдат включени или 

засегнати в работата по проекта?
• Какви очаквания имате по отношение на представянето, публикуването 

или действието на крайния продукт?
• Какви видове поведение, включващо готовност за сътрудничество, трябва 

да демонстрират учениците в процеса на работата си?
Често трябва да даваме обратна връзка на учениците и да правим корекции в 

работата им, за да не се отклоняват те от правилния път, работата ни е да вървим  
по-добре и да се създадат условия за успешно изготвяне на крайния продукт. Ако 
се изчаква твърде дълго, преди да се даде обратна връзка, може да се окаже, че 
работата е напреднала твърде много, за да бъде коригирана или подобрена.

 Какво разбираме под оценяване?
 Ако разбираме под оценяване някакъв вид обратна връзка за напредъка или 

постиженията на даден ученик, тогава то може да приема множество различни 
форми и да бъде толкова официално или неофициално, колкото е необходимо. 
Според мен оценяванията трябва да имат четири измерения:

– самооценяване,
– оценяване от връстници,
– от учителя,
– от аудиторията.
Макар че листовете с оценка по рубрики представляват бърз и ефективен 

начин за предоставяне на обратна връзка, устната и писмена обратна връзка са 
много по-персонални и конкретни. Самооценяването е особено важна част от су-
марната оценка, защото включва мислене на по-високо ниво и осъзнаване на ма-
териала, работата и крайния продукт. То кара учениците да мислят за своите ус-
пехи, грешки и цели за следващия път. Оценяването от връстници е уникална 
възможност при съвместните проекти. То улеснява и подобрява съвместната ра-
бота, тъй като учителят взема предвид опита на учениците. Можем да използваме 
тази информация, за да променим работния процес при следващия проект и да 
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поддържаме в учениците отговорност за работата им (усилия, конструктивен 
принос към работата на екипа и т.н.).

В идеалния случай проектно-базираното обучение е автентично преживяване 
за класа или за аудиторията извън стените на класната стая. Така че трябва да 
дадем възможност за обратна връзка от аудиторията, която да оцени нивото на 
успех на проекта. Публичните критики и дискусията в клас спомагат за предоста-
вяне на по-широка перспектива и може дори да са по-важни за ученика от обра-
тната връзка от учителя. 

Конфиденциалното оценяване, като самоанализа и обратната връзка от учи-
теля, може да касае конфиденциална информация за членовете на екипа, което 
дава възможност на учениците да бъдат откровени по отношение на своите 
връстници и самите себе си. Намираме комбинация от публично и конфиденци-
ално оценяване, за правилна за нашите ученици или за проекта.

Конструктивна критика
Целта на оценяването трябва да е подчертаване на напредъка и насърчаване 

на усъвършенстването. Съществуват няколко техники, които ни помагат да пра-
вим устна и писмена конструктивна критика:

„Сандвич“ коментар
Негативният коментар по някой проблем или недостатък се представя заоби-

колен от позитивни коментари за нещо, което е добре направено.
„Харесва ми, че...“
Изисквайте обратна връзка, която включва отговори на всички долупосочени 

твърдения:
• Харесва ми, че ...
• Чудя се дали ...
• Най-добрите варианти за следващи стъпки са ...
Много от методите за оценка, които описах, са по-скоро качествени, отколко-

то количествени; те може да се различават от тези, с които сме свикнали, и да не 
съвпадат с това, което изискват нашите административни ръководители, така че 
трябва да намерим комбинацията, която съответства най-добре на потребностите 
на учениците. Обучението в няколко измерения, каквото е проектно-базираното 
обучение обаче изисква оценяване в няколко измерения, което насърчава учени-
ците да постигат успехи.

•  Как да направим училището привлекателно въпреки трудните уроци? 
• Как да мотивираме учениците да проявяват по-силно желание да бъдат 

по-добри в това, което правят?
• Как да създадем  положителна образователна среда в класната стая, където 

те са през по-голямата част от деня?
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На тези и на още много други подобни въпроси търсим решение всеки ден. 
Намерихме го във възможностите за кариерно ориентиране на учениците от ран-
на възраст, вкл. за тези със специални образователни потребности. Там ние показ-
ваме приложението на наученото в практиката, проявлението на придобитите 
знания и умения, превърнати в компетентности, които се реализират в реалния 
живот. Запознаваме учениците с широк кръг от професии. Възпитаваме ги в ува-
жение на труда и  на всички работещи хора. Оказваме подкрепа за развитие на 
личностни и социални умения, свързани с първите мечти и проекти, насочени 
към бъдеща реализация. Даваме основни познания за често срещани професии. 
Насърчаваме любознателност в опознаването на различните професии за бъдеща 
реализация. Предоставяме възможности за изява на всеки ученик  и окуражаваме  
успехите и талантите му. За реализиране на задачите, които сме си поставили  
работим съвместно с родителите на учениците. 

Очакваните резултати:  
– придобиване на знания за различни видове труд и професии – основните 

им характеристики и отговорности, за знанията и уменията за тяхното 
упражняване; 

– разбиране на връзката обучение – умения – компетентности – успех; 
– насочване и прояви на първи професионални интереси;
– изграждане на уважение към труда и професиите.
Тези резултати са действително постижими, защото в последните пет учебни 

години няма ученици, отпаднали от училище. Всички ученици, завършили основ-
но образование, вкл. и тези със СОП, са продължили да се обучават в гимназиал-
ни степен на образование, в нашето или в други училища. С изключени на 2-3% 
от завършилите 7. или 8. клас ученици продължават обучението си в професио-
нални паралелки, след което се реализират на пазара на труда или продължават 
образованието си във висши учебни заведения.

Опитът, който придобихме ние, екипът на Обединено училище „Христо Бо-
тев“, село Баница, ни показа, че можем да работим успешно в мултикултурна 
среда за реализиране на позитивно образование, в креативна образователна сре-
да, с иновативни подходи, присъщи на 21. век, съчетавайки ги с традиционните 
подходи, така че да открием и разгърнем потенциала на всеки ученик, за да се 
реализира в реалния живот. 

И защото имаме  добри намерения и се стараем да дадем най-доброто от себе 
си, то резултатите са успешни . Важно е да бъдем  позитивни, да искаме най-до-
брото, както за себе си, така и за тези около нас. Да мислим, да бъдем креативни, 
полезни, активни, старателни и толерантни.  Това показва убедително, че сме обе-
динени в името на знанието.

Теменужка Томчовска ОБЕДИНЕНИ В ИМЕТО НА ЗНАНИЕТО



250

ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ...Пета, шеста и седма национална научно-практическа конференция

ИНОВАТИВНИ МОДЕЛИ В ГИМНАЗИАЛНА СТЕПЕН 
НА ОБРАЗОВАНИЕ: ИНОВАТИВНИ ТЪРСЕНИЯ И  

ИЗГРАЖДАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
В ЗАНИМАНИЯТА ПО ИНТЕРЕСИ,  НАПРАВЛЕНИЕ 

ИСТОРИЯ, С ГРУПА „ПАМЕТ И БЪДЕЩЕ“
Маша Викторова 

Старши учител по История и цивилизации 
Средно училище ,,Отец Паисий“, с. Медковец, обл. Монтана   

Ключови думи: ключови компетентности ,дейности по интереси ,теми от 
родната история ,срещи ,екип, проект . 

Keywords: key competences, interest activities, topics from home history, 
meetings, team, project.

Смятам, че училището е призвано да обучава учениците по начин, който ги 
прави уверени съзидатели, харесващи това, което правят. В съвременния свят обу-
чението е предизвикателство, което се преодолява с формулата ,,Човек се учи, до-
като е жив“. В тези мъдри думи на народа ни е казано много. В тях е включен чо-
векът – този, който преодолява предизвикателства, търси решения и в безграничния 
поток на познанието открива пътя. В съвременния свят ,,ученето през целия жи-
вот“ е решение, което звучи като аксиома, и пътят на всеки професионалист е до-
казателство за това. Участието ми в Конференцията е възможност да споделя и 
почерпя опит и професионални търсения в преподаването и обучението като про-
цес на формиране, търсене и изграждане на компетентности у учениците. 

Съвременното училище насочва усилията си към изграждане на  учениковата 
личност. В края на всеки курс на обучение в училище ученикът трябва да е овла-
дял определен набор от знания, умения и действия за успешна реализация. В ус-
ловията на общо европейско бъдеще пред родното училище предизвикателствата 
са насочени към обучениe, което да е адекватно на изискванията на живота в об-
щия европейски дом.

Резултатите от програмата за международна оценка на учениците (PISA) за 
2015 г. показват, че всеки пети ученик в Европейския съюз има недостатъчно вла-
деене на четене, математика или наука. В сравнение с резултатите от PISA за 
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2012 г., резултатите за 2015 г.  показват, че делът на лицата с ниски постижения в 
областта на наука, четене, математика е нараснал. Освен това 44% от населението 
на ЕС имат ниски или никакви (19%) цифрови умения. Европейската комисия 
работи с държавите от ЕС в подкрепа и засилване на развитието на ключови и 
основни умения за всички от ранна възраст и през целия живот. Ключовите ком-
петенции и основни умения са необходими  за лична реализация и развитие, при-
годност за заетост, социално включване и активно гражданство“.

Формирането и развиването на тези компетентности е продължителен про-
цес. Той обхваща целия съзнателен живот, но училищното образованието има ос-
новополагаща роля в него. Характерната особеност тук е, че усвояването на тези 
компетентности не става пряко, чрез изучаване на отделен учебен предмет по 
всяка компетентност, а е по-скоро резултат от наслагването на редица образова-
телни и възпитателни въздействия. През май 2018 г. Съветът за образование, мла-
деж, култура и спорт прие препоръка на Съвета относно ключовите умения за 
учене през целия живот. https://ec.europa.eu/education/                                                  

Пред мен като учител тази препоръка е свързана с професионалната  ми от-
говорност, с професионалните ми търсения  и професионално израстване. И чрез 
работата с учениците се старая – според базовите възможности на учениците, с 
които работя – да развивам умения за изграждане на ключови компетентности, 
които да  са част от учениковата личност в края на нашата съвместна работа в 
училище. През последните три учебни години работя с група ,,Памет и бъдеще“ 
в дейностите по интереси, направление История, с ученици от гимназиална сте-
пен по теми от родната история. Чрез теоретичните занимания и дейностите с 
учениците достигаме до отговори. Учениците формират гражданска позиция. Ус-
тановяват контакти с извънучилищната общност. 

От учебна 2007/2008 година работя по темата за Холокоста, с акцент върху 
ролята на българския народ за спасяването на българските евреи. През учебната 
2016/2017 година темата на нашите занимания е ,,Холокостът и моралният избор 
на българския народ“. Защо смятам, че тези занимания формират и развиват у 
учениците ключовите компетентности? Темата е социално насочена, темата е 
значима за самочувствието и националната гордост, за формиране  позицията на 
учениците като граждани. Дейностите са разнообразни, работата изисква прила-
гане на знания, усвоени в часовете информационните  технологии. Разнообразни   
и полезни са и срещите във връзка с темата. Ще представя в списъчен порядък 
някои работни моменти, за да е видно съотнасянето към съответната област на 
училищното обучение, познанието и ключовите умения: 

• Запознаване с исторически документи – умения за учене, работа с чуждо-
езикови източници, комуникация на роден език. 

Маша Викторова. ИНОВАТИВНИ МОДЕЛИ В ГИМНАЗИАЛНА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ...
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• Търсене на информация за личности в библиотечен фонд, в интернет, ра-
бота с изображения. 

• Изработване на Табло /Флайер, презентация за Българските праведници. 
Представянето на дейността пред училищната общност и провеждане на за-

нятие по темата с ученици от 7. – 12. клас са друг момент от пътя на изграждане 
на социални компетенции. Особено полезни са срещите с представители на раз-
лични институции. Работейки по темата „Народът и властта“, учениците се 
срещнаха с представители на местната власт. Аз се почувствах победител, защото 
те зададоха въпросите си, проявиха интерес към работата на служителите в из-
пълнителната власт и пребориха скептицизма и предварителните снизходителни 
нагласи. 

По пътя към социализацията  и изграждане на социални контакти преминах-
ме през отговорна и ползотворна среща с представителя на ДА ,,Архиви“ Иванка 
Гезенко и изложбата ,,Крехка толерантност“. Аз, като преподавател и учител, 
съм благодарна за проявения интерес от страна на г-жа Гезенко към работата ми 
с учениците. Тази среща и изложбата е изцяло организирана от учениците от гру-
пата. Те работиха заедно с г-жа Гезенко, направиха така нужния фотоалбум, пред-
ставиха темата на по-малки ученици  и граждани, които посетиха изложбата след 
нейното официално откриване. Учениците участваха заедно, като екип, осъзнаха 
отговорността, а това е път към социалните компетентности. След изложбата спо-
делиха впечатления и ,,признаха“, че са удовлетворени, особено след виртуално-
то посещение на ДА ,,Архиви“.

„Къде  е Бог в моменти на изпитание?“ – смислен, кратък и много пряко 
свързан с темата въпрос, но трябваше време, за да го зададат при посещението в 
Струпецки манастир. Защо трябваше време (аз смятам, че беше изпит по сериоз-
ност)? Защото пътуването, природата, емоциите са твърде много и е необходимо 
време, за да преминеш от емоциите на безгрижието към сериозността на темата. 
Но точно това търся аз като наставник – ученикът да приеме своята роля като 
съзидател, та дори това да е среща за тридесет минути. Да осъзнае своята социал-
на роля, своето място, позиция и отговорност за търсенето и получаване на отго-
вори. Работата с групата в условията на учебната стая е работа в условия на 
,,творчески хаос“, за мен лично, най-добрият начин за работа в съвременната 
учебна стая. Целта на тези занятия е ученикът да работи по зададена задача, да 
търси собствен път да достигне до решение: да представи в три изречения...

Васил Левски. Защо в три? Защото представяме Освобождението под над-
слов „Заслужената свобода“ и имаме времеви порядък, които сами сме си нало-
жили. През 2017/2018 година с групата работихме по темата за Освобождението 
и нарекохме курса ,,Заслужената свобода“. Представянето на темата пред учи-
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лищната общност премина през предизвикателството на традиционната народна 
носия. Учениците трябваше да потърсят и при представянето на българските ге-
рои – възрожденци и борци за народна свобода, да бъдат облечени в национална 
носия. На пръв поглед – това каква компетенция е? Но за една ученичка беше 
осъзнаване на социална роля, културна осъзнатост и личен избор. Всички учени-
ци  трябваше да потърсят народна носия – в местната общност това е трудна за-
дача. Дори само това да беше, пак ще съм доволна от работата си. Но не остана 
само с това, защото този екип, който се формираше в продължение на две години 
подготви  изявата практически сам, но осъзнал своята роля и място  сред общоу-
чилищната общност. 

През тази учебна година работата на групата работи по проект, финансиран 
от  The Olga Lengyel Institute (www.toli.us) за учители, които са участвали в семи-
нарите на института, представили са идея за работа и идеята е одобрена. Проек-
тът включва ученици от девети клас, работещи в група ,,Памет и Бъдеще“. Про-
ектът е обвързан с учебната програма и с извънкласните  дейности – занимания 
по интереси. Чрез достъпната и позната на учениците форма на лексикона да  
припомним миналото и Холокоста над ромите. Чрез знанието и емоцията ще  
подредим „Пъзел на Паметта“. Лексиконът ще включва въпроси за съдбата на 
ромите, чиито отговори ще търсим заедно с Държавна агенция ,,Архиви “. Пъзе-
лът ще подредим виртуално  и реално, ще го изградим двулицев  с фотоси и текст, 
за да помним българите, допринесли за спасяването на българските  евреи и да 
бъдем достойни наследници. С този проект аз търся по-пряк контакт с интересите 
на моите ученици. С него ще преследвам развиване на умения и изграждане на 
ключови компетентности. Цел на този проект е знание и памет за съдбата на ро-
мите в епохата на Холокоста; трайни знания за българите, допринесли за спасява-
нето на българските  евреи.  

Работата с учениците ме насочи към дейности, които имат за основа знанието 
и като резултат – памет, която минава през сърцето. Учениците се интересуват и 
особено активно участват в дейности, които имат като видим резултат краен про-
дукт. Те ползват с успех информационните технологии, но голяма част от тях 
нямат достъп до интернет и библиотека извън училище. 

Лексикон на Паметта
Формата  на лексикона  е позната и достъпна за моите ученици. Чрез въпроси 

и отговори ще достигнем до истината и знанието за съдбата на ромите в епохата на 
Холокоста. Крайният продукт, който ще създадем, ще е на разположение в учили-
ще, ще даде възможност на повече ученици да се запознаят с темата. Ще  е достъ-
пен за ученици, които имат ограничен достъп до информация извън училище. 
Чрез „Лексикон на Паметта“ темата за съдбата на ромите в епохата на Холокоста 
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може да бъде представена пред общността в училище, родители  и други целеви 
групи. За  постигане на целите на дейността ще следваме следните стъпки:

– лого и фланелка на проекта – това  е важен творчески момент и дава въз-
можност да преминем през темата. За учениците  е важно да чувстват, че 
са част от нещо значимо – м. април, 08-10.;

– ,,Защо искам да съм част от това?“ – анкета с учениците от целевата група  
м. април, 12.04.;

– определяне формата и дизайн на лексикона (малък формат тетрадка, папка 
А4, картонен албум) – м. април, 15.04.-18.04.;

– посещение в ДРА – Монтана – м. април, 26.04;
– запознаване с материали, предоставени от ДА ,,Архиви“ – 01-25.05.;
– формулиране на въпросите по темата – 25.05.-10.06;
– разпределяне между участниците в дейността на въпросите и отговорите 

за естетическо оформяне – 10.06.-13.06;
– среща и консултация по темата със специалисти от ДА ,,Архиви“ – 14.06. 

2019 г.;
– оформяне на отговорите на въпросите – 14.06-25.06.;
– създаване на галерия по темата и към всеки отговор на въпрос – 14.06.-

20.06.;
– окончателно оформяне на лексикона – 21.06.-25.06.;
– „Какво остана в мен“ – анкета с участниците в дейността, 27.06.

Пъзел на Паметта
Пъзелът има свое място в обучението.
Чрез този Пъзел на Паметта ще търсим интересен и достъпен начин за из-

граждане на трайни знания за българските личности, допринесли за това Холо-
коста да не се случи с нашите сънародници евреи и в България. На лицевата стра-
на на Пъзел на Паметта ще  е портрет, а на обратната – кратък текст по темата и 
за личността. Така пъзелът ще носи повече информация и ще развива нужни за 
обучението умения и техники. Ще е полезен и за ученици с обучителни труднос-
ти. Пъзел на Паметта ще има виртуален и материален вариант и това разширява 
възможностите за използване в обучението. 

– „21 или повече, но заедно сме пример за бъдещето“ – анкета за въведение 
в темата на дейността – 10. 04.; 

– избиране формат на Пъзел на Паметта – 10.04.;
– разпределяне на задачите за изучаване на биографиите на българските 

личности герои – 21.04.;
– оформяне на елементите на пъзела – 01.10.-25.10.;
– представяне на продукта пред училищната общност – 26.10.; 
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– „Защо и какво няма да забравя“ – анкета в края на проекта, 11.11.2019 г.
Лексикон на Паметта и Пъзел на Паметта не търсят иновативни ефекти в 

обучението, но отчитат нагласите и интересите на учениците. Чрез правене, ще 
учим, ще преживяваме и ще отворим паметта си, за да оставим след себе си при-
нос към Паметта. Наши партньори ще са и читалищата в населените места на 
общината. 

Учениците от групата представят работата си в социалните мрежи на адрес: 
https://www.facebook.com/groups/164887397325097/. И съм напълно уверена, че 
то ва поставя на съвсем друго ниво ползването не само на социалните мрежи, но 
и на този начин на контакт на днешните ученици. 

Дейността по този проект ще продължи традицията, а споделянето на рабо-
тата в интернет пространството ще популяризира темата и дейността на групата. 
Представянето на дейностите по проекта красноречиво показва, къде е мястото и 
ролята на ключовите компетентности при неговото осъществяване. Този формат 
е достъпен и дава големи възможности за мултиплициране и може успешно да 
бъде ползван  за теми по родна история . 

Постигането на ключовите компетенции, според препоръките  на Съвета на 
Европейския съюз, се постига чрез различни техники: учене чрез действие и пре-
живяване; групова работа; работа по проект; интерактивни методи и техники; 
активно общуване и осмисляне на собствения опит.

Аз се надявам чрез работата си и дейностите на групата да допринеса за раз-
виването и усъвършенстването на уменията, компетентности и учениците да се 
развият като уверени в способностите си, с вярна самооценка за себе си млади 
хора.

Благодаря! 

Допълнителна информация за дейността:
https://www.etwinning.net/bg/pub/index.htmle.com/u/0/104764975659571936035    
Masha Victorova Victorova       https://plus.google.com/104764975659571936035/posts/

SRnSX3Upgx3 https://www.facebook.com/machavictorova.victorova 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=756996847703279&set=p.756996847703279

&type=3&theater                                                                                                                                                            
http://play.smilebox.com/SpreadMoreHappy/4d7a55774e6a45774d54453d0d0a
http://play.smilebox.com/SpreadMoreHappy/4d7a45794e4445774d7a673d0d0a           
https://www.facebook.com/groups/164887397325097/
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ОТ ИНОВАТИВНИЯ МОДЕЛ В ЧАС ДО  
ИНОВАТИВНОТО УЧИЛИЩЕ В  

МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА 
Иновативни модели в основното училище –  

представяне на добри практики
Илка Неделчева Карева 

Емилия Иванова Луладжиева    

Резюме: Съвременното образование е постмодерно и ориентирано към 
нова култура на учене. Необходимо е да бъде преориентирано от преподаване 
към подпомагане – ученикът да учи и придобива знания чрез рефлексия, по са-
мостоятелен път, познания и нагласи, чрез които успешно да се адаптира и ин-
тегрира в новото динамично общество. В последно време все по-голяма попу-
лярност придобива арттерапията. 

Основната цел на проекта по арттерапия е свързана с подобряване качест-
вото на образователния процес и социалната адаптация на учениците със специ-
ални образователни потребности, интегрирани в Трето основно училище „Ди-
митър Благоев“ гр. Шумен. Също така изяснява важността на сензорната 
стимулация като ключов компонент в работата с деца, които са се „оттеглили от 
света” или не желаят да бъдат ангажирани с нищо поради една или друга причи-
на. Иновацията, заложена в основата на проекта, е арттерапия, по-конкретно е 
обърнато внимание на нейното подразделение музикотерапия. 

Ключови думи: иновация, арт терапия, музикотерапия, специфични по-
требности, развитие, дете, интелигентност

Summary: Contemporary education is postmodern and oriented towards a new 
culture of learning. It needs to be reorientated from teaching to assisting - the pupil 
learns and acquires knowledge through refiection, self-learning, knowledge and 
attitudes through which he can successfully adapt and integrate into the new dynamic 
society. Recently, art therapy has become increasingly popular.

The main goal of the art therapy project is to improve the quality of the educational 
process and the social adaptation of the pupils with special educational needs, 
integrated in the Third Primary School „Dimitar Blagoev“ in Shumen. It also clarifies 
the importance of sensory stimulation as a key component in working with children 
who have „withdrawn from the world“ or unwilling to engage in anything for one 
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reason or another. The innovation underlying the project is art therapy, in particular, 
attention has been paid to its subdivision music therapy.

Keywords: innovation, art therapy, music therapy, specific needs, development, 
child, intelligence

Съвременното образование е постмодерно и ориентирано към нова култура на 
учене. Необходимо е да бъде преориентирано от преподаване към подпомагане – 
ученикът да учи и придобива знания чрез рефлексия, по самостоятелен път, по-
знания и нагласи, чрез които успешно да се адаптира и интегрира в новото дина-
мично общество. В новите условия е необходимо учениците да притежават 
ре дица качества: обща култура, професионални знания и умения, способност за 
анализ и обобщения, за вземане на правилни решения, за комуникация и контрол, 
съобразителност и адаптивност и др.

В последно време все по-голяма популярност придобива арттерапията. Това 
е една от формите на психотерапия, в която основна движеща сила е творчество-
то. В процеса на творчество и чрез творчеството детето изразява себе си, дава 
отдушник на своите емоции, преживявания, страхове.

За разлика от учебните занимания, в арттерапията не е важен крайният резул-
тат, а самият творчески процес. Този процес може да се сравни с лекарство, с 
помощта на което се случва изцеление от болест, освобождаване от проблеми.

Особено успешно се използват техниките на арттерапията в работата с хипер-
активни деца, с притеснителни, срамежливи деца, с деца с нарушения на зрение-
то, слуха, опорно-двигателния апарат.

Тук съвсем не е важно може ли детето да рисува, да пее, да танцува, съчинява 
стихове и приказки. Особеността е, че в дадения случай творчеството е спонтан-
но. Важното е, че чрез това свободно творчество детето има възможност да изра-
зява себе си, да получава емоционално освобождаване и удоволствие от процеса. 
В процеса на арттерапевтичните упражнения лявото и дясното полукълба на мо-
зъка работят заедно, вследствие на което се случва осъзнаване на детето и кори-
гиране на неговите вътрешни комплекси, задръжки и страхове.

С Решение № 472 от 9 юли 2018 година на Министерски съвет на Република 
България Трето основно училище „Димитър Благоев“ гр. Шумен е прието в спи-
съка на иновативните училища в Република България за учебната 2018/2019 г., а  
през ноември 2018 г. в училището стартира проект „За да могат да летят“ с ино-
вация: Арттерапия – Музикотерапия. Целевата група обхваща дванадесет учени-
ци със специални образователни потребности от II до VII клас: II клас – двама, IV 
клас – двама, V клас – трима, VI клас – трима, VII клас – двама. 

Илка Карева, Емилия Луладжиева. ОТ ИНОВАТИВНИЯ МОДЕЛ В ЧАС ДО ИНОВАТИВНОТО УЧИЛИЩЕ...
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Специалистите, които са включени и реализират иновативния процес, са: ре-
сурсен учител, логопед и психолог. Пряката работа на тези специалисти е от из-
ключително значение за приобщаването и интегрирането на учениците със спе-
циални образователни потребности в масовото училище.

Основната цел на проекта е свързана с подобряване качеството на образова-
телния процес и социалната адаптация на учениците със специални образовател-
ни потребности, интегрирани в Трето основно училище „Димитър Благоев“, гр. 
Шумен. Също така изяснява важността на сензорната стимулация като ключов 
компонент в работата с деца, които са се „оттеглили от света” или не желаят да 
бъдат ангажирани с нищо поради една или друга причина. Иновацията, заложена 
в основата на проекта, е арттерапия, по-конкретно е обърнато внимание на нейно-
то подразделение музикотерапия. Според специалистите тя би отключила техния 
скрит капацитет и желание за учене и общуване, преодоляване затрудненията при 
обучението, физическото, познавателното, езиковото, социалното, сензорното, 
емо ционалното и творческото развитие на детето спрямо децата от същата въз-
растова група и включването им в дейността на училището. 

Целта на предлаганата иновация е осигуряване на подходяща физическа, 
психологическа и социална среда за развитие на способностите и уменията на 
учениците със специални образователни потребности, подкрепа за личностно 
развитие в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всяко 
дете. Предвидено е училището да бъде място, където на учениците да се предос-
тави по-високо качество на образование и обучение, което ще допринесе за 
„По-добро личностно и социално развитие“ а именно:

• засилване  мотивацията на  учениците;
• пълноценно и активно участие в учебния процес;
• повишаване ефективността на средата чрез въвеждане на технологии за 

визуализацията на учебния материал;
• развитие на креативност, въображение и критично мислене;
• развитие на емоционална интелигентност.
Чрез няколкогодишната реализация на иновативния проект се предвижда и 

прилагане на образователен подход, който допринася за изграждането на мисле-
щи, можещи и инициативни личности, способни да се справят с промените и не-
сигурността. Развива интелектуалните възможности и комуникативните способ-
ности на личността, нейната индивидуалност и самостоятелност. Приемане и 
зачитане на уникалността на всеки ученик – индивидуалните потребности и въз-
можности, личностните качества, знанията, уменията и интересите, така, че уче-
никът да развие максимално своя потенциал.
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Използват се алтернативни подходи в работата с учениците със СОП – ино-
вативно и интерактивно преподаване чрез използване на техники от арттерапия-
та – музикотерапия за стимулиране процеса на учене и творческо мислене, като 
се активизират всички сетива – тогава детето е способно да възприема по-добре, 
развиват се познавателните способности, речта, въображението, паметта, анали-
заторите, подобрява се координацията, моториката, постига се овладяване на 
вниманието, диагностициране на емоционалното състояние, като се постига по-
вишаване на социалните умения и  компетенциите. 

Целта на иновацията е чрез използването на техниките да се постигне осигу-
ряване на хармонична и разнообразна образователна среда за равен достъп до 
качествено образование, създаване и използване на модерна образователна среда, 
изграждане и развитие на личността на ученика със специални образователни 
потребности, увереност в собствените възможности, оформяне модели на поло-
жително поведение за реализиране в обществото.

За реализиране на иновацията се проведе специализирана подготовка на спе-
циалистите за работа с учениците със специални образователни потребности 
чрез обучение „Въведение в музикотерапията”, което допринесе за качествено 
изпълнение на проекта; изгради се подходяща подкрепяща среда, по-добро ка-
чество на обучението съответстващо на потребностите и възможностите на деца-
та. Учениците са положително повлияни от проектните дейности с дълготраен 
устойчив резултат. Прилагат се диференцирани педагогически подходи, адапти-
рани в съответствие с интересите и стимулиращи мотивацията на учениците със 
специални образователни потребности, съобразени с възрастовите и социалните 
промени в живота, които подобряват способността на детето да прилага усвоени-
те компетентности на практика, подкрепа за личностно развитие на учениците 
със СОП, насочена към дейности за превенция на обучителните затруднения, до-
пълнителна подготовка, преодоляване на проблемното поведение, гарантиране 
участието в занимания по интереси и изявата им в образователния процес и в 
дейността на училището. Дейностите стимулират развитието на личностни ка-
чества, социални и творчески умения и изяви на способностите в областта на 
науките, технологиите, изкуствата, както и за придобиване на умения за лидер-
ство, образователни, творчески, възпитателни способности. 

При реализирането на проекта се стремим да създаваме условия за развитие 
на  умения у деца със специални образователни потребности в областите на изку-
ствата, здравословния начин на живот,  развитието на информационни умения и 
прилагането им в учебния процес, ангажираността на учениците като превенция 
за успешната интеграция и приобщаване към училищния и обществен живот. 
Чрез забавно-развлекателен характер при реализиране на практическите занятия 
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и музикалните сесии откриваме дарбите, осигуряваме достъпно и подходящо 
обучение според потребностите и възможностите, успешна интеграция и адапта-
ция с цел подобряване качеството на образователния процес, създаване на по-до-
бра подкрепяща среда в съответствие с реализиране на Стратегията за развитие 
на училището.

През учебната 2018/2019 година резултатите показват, че са постигнати цели-
те и задачите на арттерапия – музикотерапия. Използването на музиката или му-
зикални елементи (звук, ритъм, мелодия или хармония) подпомага и насърчава 
общуването, взаимоотношенията, ученето, мобилизирането, изразяването, орга-
низираността и други подобни терапевтични приоритети, с цел да отговори на 
определени физически, емоционални, умствени, социални и когнитивни нужди, 
защото част от децата в училището са с увреждания на координацията на движе-
нията, фината моторика, говора, интелекта, обучителни и поведенчески наруше-
ния, на които музикотерапията въздейства положително. 

При учениците със специални образователни потребности, участващи в про-
екта, се наблюдава, че чрез музикотерапията са подобрени овладяването на учеб-
ни дисциплини, изграждането на  самочувствие, доверието в себе си и другите, 
намален е стресът, стимулирани са интровертните деца да станат по-общителни. 
Подобрени са развитието на слуховата и двигателната координация, слуховото 
възприемане, двигателните качества, усетът към музиката, словото и езика, поло-
жителна емоционална нагласа при децата. Провокирано е въображението и жела-
нието за спонтанност в създадената ситуация, невербалните и вербалните ка-
чества, приемането, уважението и толерантността към различията. Подобрени са 
развитието на грубата и фина моторика, речта, комуникативните умения, наблю-
дателността, постигната е емоционална устойчивост, по-добра дисциплина, уве-
личено е нивото и продължителността на концентрацията и устойчивостта на 
вниманието, самостоятелността, самочувствието, които допринасят за пълноцен-
ната интеграция. Стимулирано е развитието на активния говор и обогатяването 
на речника. Развити са творческите и естетически реакции, личностните качества 
и компетенции. Стабилизирано е психоемоционалното състояние, намалени са 
стресът, тревожността и агресивното поведение. Музикотерапията помага за на-
маляването на социалната изолация на учениците със специални образователни 
потребности и активира самостоятелното изразяване, поддържане на умствените 
способности.

Повишаването на информираността за проблемите и нуждите на децата със 
СОП  и запознаването с различни методи за работа и комуникация с такива деца 
не трябва да се подценява. Важно е обществото да обръща внимание на техните 
проблеми и да се популяризират добрите практики, които могат да се прилагат за 
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подпомагане на тези деца в условията на бързо развиващо се информационно 
общество. При прилагане на различни практики към учениците със специални 
образователни потребности им се гарантира човешкото право за равнопоставе-
ност и равните им шансове с останалите членове на обществото. 

При реализиране на проекта в нашето училище се постига осъзнаване, при-
емане и подкрепа на индивидуалността на всяко дете и на разнообразието от по-
требности на всички ученици чрез активиране и включване на ресурси, насочени 
към премахване на пречките пред ученето и научаването и към създаване на въз-
можности за развитие и участие на учениците във всички аспекти на живота на 
училището и обществото.

Прилагането на иновацията арттерапия – музикотерапия дава възможност за 
продължаващо развитие в съответствие с предизвикателствата на новото време, 
създава предпоставки за надграждане на иновативните идеи, ще допринесе за 
споделянето на добри практики и прилагането им в други училища със сходни 
характеристики, което от своя страна ще осигури по-ефективно приобщаване в 
училищната среда на децата със специални образователни потребности.
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ПОВЕЧЕ ОТ УРОК !
Мария Хаджистойчева  

Начален учител  
ОУ „Свети Паисий Хилендарски”, с. Сотиря, обл. Сливен 

Да бъдеш учител е нужно нещо повече от профе-
сионални знания и умения. Нужни са още своеоб-
разна сетивност, с помощта на която да забелязваш, 
усещаш и разпознаваш детайлите в проявленията 
на детската природа; отдаденост,  с която да се пос-
ветиш на бъдещето – на твоите ученици, насочвай-
ки ги към неизбродните пътища на познанието и 
духовното съвършенство; любов – твоето най-вели-
ко оръжие срещу насилието, невежеството и безха-
берието.

Емилия Василева

Резюме: Съвременният процес на глобализация и динамично променящият 
се свят са обхванали всички сфери на човешкия живот. В своята мащабност, 
скорост и сложност този процес променя привичната ни представа за света, а 
осмислянето му създава необходимост от разработване на нови понятия и пре-
разглеждане на вече съществуващите. Така с идването на демократичния процес 
се разгръща и процесът на образуване и развитие на едно мултикултурно обще-
ство като позитивно социално явление. То, от своя страна, създава  прекрасни 
условия за развитие на съвременното българско общество, като предотвратява 
възникването на етнически конфликти, укрепва доверието между хората и до-
принася за успешната комуникация между тях. В съвременното училище учите-
лят  олицетворява тази мултикултурност, като разчупва рамките на учебния час, 
създава атрактивна образователна среда, изгражда успешна интеркултурна ко-
муникация. Изкуството като художествено-творческа дейност, разглеждано  през 
призмата на интеркултурното образование, допълва тази комуникация. Посте-
пенно и ненатрапчиво  се опитваме да изработим  модел за работа в мултикул-
турна среда, който не само да задържа учениците в училище,  но и да ги стиму-
лира към активност и отговорност.  

Ключови думи: мултикултурна среда,  интеркултурно образование, кому-
никация, изкуство                      
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Summary: Тhe current process of globalization and the dynamically changing 
world have embraced all spheres of human life. In its scale, speed and complexity, this 
process alters our habitual perception of the world, and its reflection raises the need to 
develop new concepts and review existing ones. Thus, with the advent of the democratic 
process, the process of forming and developing a multicultural society as a positive 
social phenomenon unfolds. This, on the other hand, creates wonderful conditions for 
the development of the modern Bulgarian society by preventing the emergence of 
ethnic conflicts, strengthening the trust between the people and contributing to the 
successful communication between them. In the modern school, the teacher embodies 
this multicultural culture by breaking the framework of the class, creating an attractive 
learning environment, building successful intercultural communication. Art, as an 
artistic and creative activity, viewed through the prism of intercultural education, 
complements this communication. Gradually and unobtrusively, we try to develop a 
model for working in a multicultural environment that not only keeps students in school 
but also stimulates them to activity and responsibility.

Keywords: Multicultural Environment, intercultural education, communication, 
art.

Съвременният процес на глобализация и динамично променящият се свят са 
обхванали всички сфери на човешкия живот. В своята мащабност, скорост и 
сложност този процес променя привичната ни представа за света, а осмислянето 
му създава необходимост от разработване на нови понятия и преразглеждане на 
вече съществуващите. С идването на демократичния процес се разгръща и проце-
сът на образуване и развитие на едно мултикултурно общество като позитивно 
социално явление. То, от своя страна, създава  прекрасни условия за развитие на 
съвременното българско общество, като предотвратява създаването на етнически 
конфликти, укрепва доверието между хората и допринася за успешната комуни-
кация между тях.

Динамиката на идеите на мултикултурализма  често ни кара да вземаме бързи 
решения при справянето с проблемите на съвременното българско общество, 
които са актуални  за целия свят, тъй като са свързани с търсене на начини за съ-
ществуване в сложните условия на социокултурни промени. Промени, които ме-
нят разбиранията ни за пространство и време, разбиранията за смисъла на живо-
та, които доста често ни карат да преразглеждаме близостта си към собствената 
култура  и да търсим допирни точки с други култури. Тази идея за общуване, 
разглеждана като интеркултурна комуникация, все повече се превръща в централ-
на за съвременния неустойчив и твърде бързо променящ се свят. Трябва да сме 
наясно, че мултикултурализмът е единствено възможната стратегия или една от 
стратегиите, които характеризират тенденциите към свободното взаимодействие 
между различните култури  и тенденциите за установяване на интеркултурен диа-

Мария Хаджистойчева. ПОВЕЧЕ ОТ УРОК!
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лог. Ключова е ролята на  училището за създаване  и поддържане  на една такава  
благоприятна мултикултурна среда. А в съвременното училище учителят олицет-
ворява тази мултикултурност, като разчупва рамките на учебния час, създава ат-
рактивна образователна среда, изгражда успешна интеркултурна комуникация.  
За  ефективността на интеркултурния диалог от съществено значение е  формира-
нето на интеркултурна компетентност най-вече в сферата на българското образо-
вание, което, без съмнение, включва и всички проблеми, свързани с възпитанието 
и обучението на деца и ученици от ромски етнически произход. За постигане на 
такъв вид позитивно общуване е необходим комплекс от знания, умения и отно-
шения, които хората трябва да притежават.1

Това налага определени промени и в педагогическата комуникация, където 
учителят вече има за задача да предава на учениците знания и опит, като съдейст-
ва за тяхното овладяване, да учи децата на норми и правила и да транслира базови 
и общокултурни ценности, които да позволяват на всеки ученик да намери своето 
място в мултикултурния свят.2  

Разглеждана в този аспект, комуникативната компетентност на учителя е 
сложна съвкупност от знания, умения и ценностни нагласи да се осъществява 
педагогическата комуникация с оглед конкретната ситуация и участващите в нея.3  
Така в професионалния живот на днешния учител се утвърждава понятието „ино-
вация”, като иновационните явления се забелязват във всичките елементи на пе-
дагогическия процес.

Иновативен урок – това е динамичен, вариативен модел за организация на 
обучението и ученето на учениците за определен период от време. Учителят се 
стреми към прогрес, като се опитва да променя дейността си в полза на детето – 
именно този процес според мен е иновация. Изобретателността на учителя  под-
хранва и създава иновативния урок. Тя се разкрива в разнообразието и дори чуда-
тостта на поставените задачи, нелогичните на пръв поглед действия, 
кон структивните решения, занимателните упражнения, своеобразното констру-
иране  на хода на урока, създаването на интересни учебни ситуации и дидактичен 
материал, подбора на научни факти и организацията на творческата дейност на 
учениците. Това е една сложна задача и вярвам, че няма учител, който да не е 
търсил и прилагал подобни подходи в урочната си дейност поне веднъж.

1 Димитрова, Д,, Драганчева, Д. (2018). Методически идеи за формиране на интеркултурна  
компетентност на 7-11- годишни ученици, Реторика и комуникации,  бр. 32, януари 2018,  http://
rhetoric.bg/

2 Тоцева, Я. (2009). Професионално-педагогическа и интеркултурна комуникативна компетентност. 
сб.: Технологични аспекти на интеркултурното образование, Благоевград, 40-49  

3  Тоцева, Я. (2012). Педагогически подход към интеркултурната комуникация, Реторика и кому-
никации,  бр. 6, ноември 2012,  http://rhetoric.bg/
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Иновативни уроци – като практика и начин на работа. Задачата се усложня-
ва значително, както и процесът  на търсене, предлагане и подаване  на информа-
ция от учителя към учениците, с оглед спецификата на класа.

Иновативен клас – това е създаден и утвърден модел на работа с класа, кой-
то е апробиран и „напаснат” спрямо децата, спрямо  нивото на знания на обучава-
ните и техните способности за обучение. И тук майсторството на иновативния 
учител се проявява  в умението му да разчупва рамките на урока, като успява да 
пренася идеите си извън урочната единица като логично продължение на самия 
урок. Майсторството на учителя се крие и в това, нещата да се случват поетапно, 
последователно и ненатрапчиво, с идеята да се удовлетвори създаденото от самия 
него желание на детето да се учи, да се развива и да расте.

И тогава много просто урокът по български език и литература става повече 
от урок и прераства в театрално студио „ДУМИ”. Урокът по чужд език става по-
вече от урок и има логично продължение като група за руски песни „ВЕСЕЛЫЕ 
РЕБЯТА”. Урокът по изобразително изкуство става повече от урок и разцъфва в 
ателие „СВЯТ В ЦВЯТ”. Ето това е иновативното училище! А учителят? Той 
следва детските потребности и нагласи, подкрепя децата и ги насърчава в проце-
са на развитие на творческите им способности посредством цялостното развитие 
на художественото мислене, възприятие, въображение. Художествено-творческа-
та дейност на едно дете, колкото и непретенциозна да е тя, става реална предпос-
тавка за израз на собственото светоусещане. Не всеки ученик може да бъде тво-
рец и не във всяка творческа дейност трябва да откриваме изкуството. Самото 
включване в творческа дейност е от голямо значение за активизиране на емоции-
те, за изява на индивидуалното и за приобщаване към прекрасното, което облаго-
родява душата и открива сърцето към многообразието от култури.4 Така стреме-
жът да разкрием себе си и да опознаем другите ни изведе извън рамките на 
учебния час, извън класната стая, извън стените на училищната сграда, извън  
населеното място, извън България.

Театралното студио и дейността му присъстват в живота на училището от 
далечната  2005 година. Неординарните сценарии, постановките и играта на мал-
ките актьори години наред радват  не само училищната, но и цялата местна общ-
ност. Студиото се изявява и на детските ромски фестивали „Отворено сърце”, 
организирани от Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” 
в град Велико Търново. Последното представление по мотивите на приказката  
„Сливи за смет” през 2018 година донесе на театралната трупа първа награда!

Групата за руски песни вече дванадесет години не слиза от сцената. През 
цялото това време тя неведнъж е достигала върха и била удостоявана с първа на-
4 Василева, Е. (2009). Духовно-нравственото израстване на малкия ученик. София: Фарагоараго
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града в регионални и национални изяви на фестивалите за руска песен с  най-раз-
лична тематика.

Ателието за рисуване направи първите си несигурни стъпки преди седем го-
дини. Днес неговите участници са горди носители на многобройни награди и от-
личия на регионално, национално и международно ниво.

През целия този път се опитваме да привлечем и родителите към училищни-
те дейности. С времето те не само се убедиха в ползите, които изявите носят за 
децата им, но и започнаха активно да ги подкрепят, като постепенно стават част 
от училищния живот, а изграденото доверие ги превръща в наши съратници. Като 
отражение на  добрата и ползотворна комуникация  служи работата на  родител-
ския клуб „Мама и татко са страхотни родители”. В клуба членуват не само май-
ките и бащите на децата, но и техните баби и дядовци. Той се превърна в място и 
време за отмора, забавление, споделяне и срещи с успели хора от ромския етнос. 
Към клуба действа аниматорски клуб от по-големи ученици, които занимават де-
цата на участниците в сбирката. Всичко това допринася за съществуването, спло-
тяването и взаимното разбирателство на нашата местна общност. Това е пример 
за успешен интеркултурен диалог в мултикултурна среда, която е дом за всички 
нас, независимо от произхода и етноса.

Така заедно, ученици, родители и учители, успяхме да намерим ключа и да се 
озовем пред отворената врата на прекрасното, като превърнахме любовта си към 
децата в мотив да сме в училище, да работим, да сме успешни и да очакваме нови 
предизвикателства всеки ден. Подготовката и участията ни в различните изяви не 
са самоцелни. По този начин опознаваме хората, начина им на живот, развитие, 
поведение, опознаваме света и самите себе си като неделима част от този свят, 
изживяваме нови емоции, опознаваме нови култури, представяме собствената си 
култура, намираме се в непрекъсната интеркултурна комуникация. Изкуството 
като художествено-творческа дейност, разглеждано  през призмата на интеркул-
турното образование, допълва тази комуникация. Така, постепенно и ненатрапчи-
во, се опитваме да изработим модел за работа в мултикултурна среда, който не 
само да задържа учениците в училище, но и ги стимулира към активност и отго-
ворност.                         

Направих опит да покажа, че когато учителят притежава иновативна мисъл и 
същност, той не чака да дойде времето, за да покаже, че може да е иновативен, а 
непрестанно търси пътеката за реализация на творческия порив на детето. Той не 
се оплаква от липса на финансиране, защото, когато има желание и сърце, парите 
не са водещи. Това според мен е учителят с неговите иновативни умения и реше-
ния в реалния свят, в който години наред живеем и творим заедно с децата, опит-
вайки се да разширим границите на собственото си познание и на това на учени-
ците ни.
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ОБЕДИНЕНОТО УЧИЛИЩЕ

Димитър Костов  
Обединено училище „Свети Климент Охридски“, с.Тишевица

Когато преди две години педагогическият съвет на училището реши да кан-
дидатства за статут на Обединено училище, изтъкнахме, че това, от една страна, 
е шанс за повишаване на обхвата на младежите от селото и особено на ромските 
девойки (по обясними причини) в средното образование и, от друга, обединеното 
училище е шанс за развитие на училището, след като ЗПУО отнема осми клас. 
Появиха се, разбира се, легенди, че едва ли не това преобразуване ще застраши до 
голяма степен професионалните училища. Това нямаше как да се случи, тъй като 
идеята беше и си остава обхващането на непродължаващи ученици (главно от 
ромската общност) след основно образование в първи гимназиален етап. Нена-
вършили още 16-годишна възраст до този момент, около 60-70% от тези младежи 
не продължаваха да учат. При един максимален обхват на всички на ученическа 
възраст в обединеното училище вторият гимназиален етап има определено по-до-
бри шансове, т.е. след завършването на професионалното обучение в обединено-
то училище те да продължат в професионалните гимназии. Понятието „сегрега-
ция в ромското образование“ също ни беше като трън в очите. Защото след 
завършването на основно образование в 7 клас и добри резултати на НВО 30% от 
учениците стягат багажа за (според тях) по-елитни училища. И не можеш да ги 
спреш, а и не бива. Само можем да се гордеем с тях. Друг е въпросът дали тех ният 
избор е правилен. Защото всички знаем, че на такава крехка възраст преценката е 
доста трудна и изборът дефакто се прави от родителите. А те, родителите,  винаги 
са заредени с амбиции и мечти, модерни схващания и пр. за своите деца. А къде 
отидоха средните техници от техникумите в близкото минало? През 70-те години 
на миналия век този вид училища бяха изключително качествени, подготвяха от-
лични професионалисти на ниво инженери в различни специалности. Не е важно 
да си магистър по ИКТ, достатъчно е да си специалист по ИКТ и пак да си полезен.

ЗПУО позволява обединените училища да осигуряват и професионална под-
готовка: чл. 47, ал. 2 и др. Законът предвижда възможността учениците, завърши-
ли обединени училища, да продължат в професионални гимназии, в които да по-
лучат втора и трета степен: за това ще има „допълнителен държавен план-прием”, 
съгл. чл. 142, ал. 4. Възможността за професионално образование в обединените 
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училища е ключова, но са необходими учители и база. Най-лесният начин да се 
посрещнат тези предизвикателства е като се подпишат споразумения за парт-
ньорства „обединено училище – професионална гимназия”: това не влиза в про-
тиворечие с чл. 144, ал. 1, т. 3 от ЗПУО.

До тук добре, училището вече е обединено, всички се радват, но... ТРУД-
НОСТИТЕ ПРЕДСТОЯТ!

В съвременната образователна система трябва безупречно да работи в сим-
био за един триъгълник – ученици, родители и учители. Тази неразделна връзка е 
изключително важна с оглед постигане на краен качествен резултат. На училищ-
но ниво изработихме и реализирахме училищна политика за ранно ориентиране 
и консултиране на учениците и родителите, използвайки информационни и мето-
дически ресурси. Акцентирахме на придобиването на умения за адекватна само-
оценка и умения за вземане на решения при избор на професия, потърсихме по-
мощ и от колегите от кариерно ориентиране.

Необходима бе и родителска среща за по-отговорно осмисляне на избора. 
Важна беше и ролята на Обществения съвет и Училищното настоятелство като 
ангажимент за работа с родителите, повишаване на тяхната информираност за 
атрактивността на професионалното образование. Проведохме една широка ра-
зяс нителна кампания чрез участие на ученици и родители в Базара на професиите 
(ежегодно провеждащ се форум под егидата на Кмета на Община Враца). Други 
интересни форми са използване на потенциала на родители, които практикуват 
интересни професии, и тяхното представяне пред учениците, както и среща меж-
ду нашите сегашни ученици и бивши наши, обаче успели, ученици (в момента 
студенти или вече в бизнеса).

Трябваше да се обърне внимание и на насочване на учениците със СОП към 
подходящи професии. Тук потърсихме съдействие от Регионалния център за под-
крепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО), Регионалното 
управление на образованието (РУО), както, разбира се, и от бизнеса.

Необходимо бе да се постигне сътрудничество и партньорство между обеди-
нените училища и професионалните гимназии. Първата година, след като придо-
бихме статут на обединено училище, направихме неуспешен опит за сътрудни-
чество с ПГТР – Враца, като идеята бе да използваме техни учители по прак тическа 
подготовка, както и тяхната МТБ (КУХНЯ, ТРЕНАЖОР), като транспортирахме 
нашите ученици във въпросната професионална гимназия. Но не се получи ка-
чествено обучение по различни причини. Този първоначален неуспех (около един 
учебен срок) ни предизвика да създадем собствена материална база за специал-
ността „Работник в производството на кулинарни изделия в заведения за хранене 
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и развлечения”, както и да ангажираме собствени педагогически кадри. И нещата 
започнаха да се случват.

Та като стана дума за  качествено обучение и образование, предприехме мер-
ки за повишаване на успеваемостта на учениците в системата на професионално-
то образование, ограничаване на броя на отпадащите чрез осигуряване на начини 
и средства за реален равен достъп до качествено професионално образование и 
обучение, по-бързо навлизане на информационните технологии в учебния процес 
на професионалното обучение. Тук е мястото да кажем, че КАЧЕСТВЕНО ОБУ-
ЧЕНИЕ И РЕСПЕКТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ СЕ ПОСТИГА С МНОГО ДОБРА 
МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА.

Много навременно, поради недостиг на класни стаи и други помещения, още 
преди две години, когато анализирахме концепцията на бъдещия нов закон за пре-
дучилищно и училищно образование на училищно ниво, подадохме документи и 
Общинският съвет – Враца ни предостави за ползване сградата на закритата вече 
детска градина в съседното село Горно Пещене. И когато ЗПУО стана вече факт и 
кандидатствахме за обединено училище, имахме база, която да преустроим и да 
пренесем постепенно целия образователен процес на професионалните паралел-
ки. Но това съвсем не е лесна работа, защото само в празни класни стаи не се 
работи. По НП на МОН „Осигуряване на съвременна образователна среда“ обза-
ведохме класните стаи и подменихме част от подовите настилки. С личното съ-
действие на министър Вълчев се сдобихме и с три мощни климатика.

Осигурихме прозрачност на дейността на училището чрез училщния сайт за 
учениците, родителите, фирмите. Извършвахме дейности за изграждане и под-
държане на положителния имидж на училището.

Много важна дейност бе изграждане на система за актуализиране на квали-
фикациите на учителите по професионална подготовка. И тъй като те бяха част от 
нашите редици, с изключение на учителя по практика на специалността „Автобоя-
джийство и автотенекеджийство”,  не беше трудно да реализираме училищна по-
литика за насърчаване на участието на учителите по професионална подготовка в 
подходящи обучения (шивачество, готварство). Някой от учителите по професио-
нална подготовка потърсиха обмен на добри практики с учители от училища с 
еднакви или сходни професионални направления. Повишаване на квалификация-
та на учителите по специални учебни предмети и практики чрез обучения е из-
ключително важно, особено за такива като нашите учители, чиято специалност 
дълго време не е практикувана.

В същото време подкрепата за насочване на наши бивши перспективни уче-
ници (сега студенти) към учителски професия бе приоритетна задача. 
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Втората година при планиране на държавния план-прием се засили ролята на 
Областната администрация, съобразявайки се с местния бизнес, кандидатствах-
ме и бяхме одобрени за две специалности – „Работник в производство на облек-
ло“ за момичетата и „Работник по транспортна техника със специалност автобоя-
джийство и автотенекеджийство“ за момчетата. Атрактивни специалности, 
съоб разени с нуждите на бизнеса и отговарящи на желанията на учениците и 
техните родители. Очаквахме по-голяма ангажираност от тях, като осигурихме 
при работата с родителите пълна информираност за училищните политики и въз-
можности за осъществяване на взаимодействия и партньорства.

Проведохме убедителни кампании на училищно ниво с участие на заинтере-
сованите страни относно планирания план – прием на база проучени и доказани 
потребности и в полза на бъдещото развитие на нашия район. И пак стигаме до 
МТБ – за специалността „Работник в производство на облекло“ ни бяха нужни 
шевни машини, подходяща електрификация, помощни материали. Влязохме във 
връзка с шивашко предприятие „Враца – Стил” и закупихме шевни машини, кро-
ячна маса, маса за гладене и други материали. Ценна бе и методическата помощ 
от тяхна страна. Влязохме в договорни отношения, предвидихме съответните 
клаузи относно условията на работа, провеждане на обучения в реална работна 
среда, оценяване на учениците и др.

Няма да крием каква идея имаме за близките две-три години. В населеното 
място, наречено Тишевица, където е основната сграда на училището, има няколко 
изоставени от близкото минало помещения, които чакат 20-30 момичета да при-
добият професията шивачки и да работят там в малък цех, който да е филиал на 
една от големите врачански шивашки фабрики. Така нашите ученици хем ще 
имат работа, хем ще са си в родното място. Такава политика благоприятства спи-
ране на обезлюдяването на малките населени места, от една страна, и от друга, 
по-добър начин на живот.

В другата „момчешка” специалност перспективите са идентични. Вместо да 
изявяват младежката си сила като наемни работници на парче, без постоянна ра-
бота и трудови договори, ние им даваме възможността да придобият занаят, който 
да практикуват в частен автомобилен сервиз на територията на селото. Някои 
биха могли и да продължат образованието си и да предават знанията си на бъде-
щите поколения.

И когато всички тези прекрасни, според нас, идеи се осъществят, и като има-
ме предвид, че това са ученици от уязвимите групи, то тогава можем спокойно да 
кажем, че сме си свършили работата. В противен случай става дума за „кауза пер-
дута”.
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Резюме: Целта на доклада е да запознае читателя с практика на проектно-
ба зирано обучение „Родителски войни”, реализирана в иновативно училище СУ 
„Любен Каравелов”, град Варна. 

Тази практика е създадена с цел да се подобри климатът в новосформиран 
смесен клас, да се създаде колектив, да се създадат чувства за уважение и съпри-
частност, да се обогати лексиката на български език. Педагогическите цели на 
„Родителски войни” са усвояване и изграждане на трайни знания, креативност, 
подобряване на компетенциите, изграждане и развитие на ценности, комуника-
тивност, социализация, самообразование, самовъзпитание, всеотдайност, само-
дейност, приложни знания по учебни предмети. 

В основата си идеята е заимствана от телевизионната игра „Семейни вой-
ни”, която учениците адаптират според своите възможности. Те определят пра-
вилата, създават анкета, анализират отговори, подготвят сценарий, изработват 
табла за отговори и покани, влизат в роля на водещи.

В резултат на „играта” организатори и публика изживяха радостни емоции, 
сформира се екип, повиши се самочувствието на учениците и мотивацията им за 
участие в училищния и извънучилищния живот, постигна се ефективно парт-
ньорство с родителите, активизира се родителският клуб. 

Ключови думи: ученици, родители, мотивация, проектно-базирано обуче-
ние

Summary: The purpose of the report is to introduce the practice of project-based 
training „Parent’s Wars“, realized in the innovative school „Lyuben Karavelov“ – 
Varna.

This practice is designed to improve the climate in a newly formed mixed class, 
to create a team, to create feelings of respect and empathy, to enrich the vocabulary in 
bulgarian language. Pedagogical goals of „Parent’s Wars“ are learning and building 
lasting knowledge, creativity, competence enhancement, building and development of 
values, communicativeness, socialization, self-education, dedication, applied know-
ledge on subjects of study.
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The idea is borrowed from the „Family Wars“ TV game, which students adapt 
according to their capabilities. They define the rules, create a questionnaire, analyze 
answers, prepare a scenario, make answer’s boards and invitations, take the lead.

As a result of the „game“, organizers and audiences experienced joyful emotions, 
formed a team, raised students‘ self-esteem and motivation to take part in school and 
out of school life, effective partnership with parents, parent club became active.

Key words: students, parents, motivation, project-based learning

Започвайки третата си година в училище, бях изправена пред предизвикател-
ството и натоварена с честта да бъда класен ръководител на пети клас. Един тру-
ден клас, новосформиран, етнически смесен. Всички знаем, че преходът от чет-
върти към пети клас се приема като един сложен педагогически и психологически 
проблем. Той е напрегнат период в училищното обучение за учениците. Те се 
намират в период на криза на подрастващата възраст, характерно е преобладава-
нето на ниска или прекалено висока самооценка. При този преход децата изграж-
дат свои взаимоотношения с другите отново, като търсят мястото си в системата 
на междуличностните отношения. Бидейки досега в различни паралелки, те за-
почнаха учебната година с миналогодишните нагласи, че са А срещу Б клас. Това 
създаде особено големи трудности, неблагоприятен беше климатът в класа. От 
първостепенна важност беше децата да се научат да работят заедно, да възприе-
мат позитивно както себе си, така и другите, да развият навици за адекватен са-
моанализ, който да не бъде за сметка на останалите в класа. Още в началото се 
обособиха няколко отделни групи, абсолютно нетолерантни една към друга, зато-
ва моята първа задача беше да им помогна да формират позитивен образ на ли-
чността, да развият комуникативните си навици, да развият умения за изслушва-
не и за изразяване на мнение.

През 2017 година училище СУ „Любен Каравелов“ – Варна получи статут на 
иновативно, което ми даде възможността и свободата да разчупя часовете, да по-
търся начин да поднеса учебното съдържание по по-достъпен, интересен, разби-
раем начин, за да се преборя със затрудненията в усвояването на материала, поро-
дени от липсата на лексика на български език или ниската мотивация за учене на 
учениците. Но на преден план изникна по-сериозен проблем от неумението да се 
учи, да се запаметява информация или да се внимава в час. Липсата на положите-
лен резултат по образователните направления в началото на годината, трудното 
боравене с лексика на български език, неразбирателството между децата, липсата 
на уважение и съпричастност, постоянните караници и обиди ми дадоха насока за 
изработване на план за развиваща програма с цел сплотяване на класа и стимули-
ране на речевата активност у децата. 
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Моята роля в този план беше:
– да идентифицирам потребностите на учениците; 
– да мотивирам учениците;
– да договоря с тях очаквания, цели и начини на работа;
– да създам благоприятна атмосфера за работа и почивка;
– да стимулирам творческата ативност у учениците, свободното изразяване 

на мисли и чувства;
– да предлагам различни методи и срeдства за работа.
Моята практика беше ориентирана към: 
– създаване на условия за равенство между учениците в класа;
– създаване на позитивна атмосфера в класа и в учебните часове;
– приобщаване на децата към националните ценности и традиции и само-

обучение.
Моята основна роля беше да подпомогна изграждането на умения и създава-

нето на възможности за индивидуална изява на децата, които да подпомогнат нат-
рупването на информация, нейното организиране и споделяне.

Съществен проблем в класа беше ниската мотивация за учене на много голям 
процент от учениците, невладеенето или слабото владеене на книжовен българ-
ски език, затова се създаде клуб от по-будни, по-можещи или по-мотивирани 
деца. Целта на този клуб беше да развие техните творчески умения, да развие и 
затвърди знанията им по български език, да се развият комуникативни, статисти-
чески, анализаторски и ораторски умения, да се мотивират и останалите ученици. 
Една от идеите, които реализира клубът, бяха „Родителски войни“. Съвсем целе-
насочено тази игра беше създадена за родителите, за да могат да бъдат включени 
в учебно-възпитателния процес и да бъдат съпричастни към училищния живот.

Идеята на така модерната интерактивност всъщност е учениците да бъдат 
основни действащи лица в учебния процес, а учителят да бъде техен ментор. Пе-
дагогическите цели на интерактивния урок са усвояване и изграждане на трайни 
знания, креативност, подобряване на компетенциите, изграждане и развитие на 
ценности, комуникативност, социализация, самообразование, самовъзпитание, 
всеотдайност, самодейност, приложни знания по учебни предмети, което ние по-
стигнахме чрез проектно-базирано обучение. В основата си идеята е заимствана 
от телевизионната игра „Семейни войни”, но учениците я адаптираха според 
собствените си възможности.

Учениците имаха задача да измислят въпроси, които да зададат на 20 човека, 
подбрани от тях, да запишат отговорите, да направят статистика, да ги обсъдят, 
преброят, след това да направят табла за отговори и да поканят своите родители 
да участват. Родителите бяха разделени в два отбора по пет човека, а учениците 
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се редуваха да бъдат водещи. Публика бяха техни съученици, останалите родите-
ли и гости, поканени от децата. 

В 6 рунда участниците от двата отбора трябваше да познаят най-популярните 
отговори. Условието беше: участниците от отбора се редуват да отговарят. Ако 
три пъти подред не познаят популярен отговор, другият отбор има право след 
обсъждане да даде един. Ако познае, взема точките от рунда. Точките от всеки 
рунд се удвояваха. Отборът, събрал най-много точки, играе финален рунд „Бързи 
въпроси”. В него двама представители на отбора победител отговарят на едни и 
същи пет въпроса.

През цялото време играта се водеше от учениците. Така те се следяха един 
друг, бяха съсредоточени през цялото време и нямаха възможност да се разсейват, 
защото репликите им се редуваха често и без логическа последователност. Моята 
роля бе единствено да поздравя гостите в началото. 

След поздрава за добре дошли бяха съобщени правилата на играта. В начало-
то се представиха играчите с по един значим факт за себе си и сложихме начало 
на рундовете: 

1. рунд: „Попитахме 20 ученици: Назовете любим предмет в училище.“
2. рунд: „Попитахме 20 човека: В знамето на коя държава има черно?“
3. рунд: „Попитахме 20 човека: Какво бихте направили, ако детето Ви получи 

двойка?“
4. рунд: „Попитахме 20 човека: Назовете известна марка телефони.“
5. рунд: „Попитахме 20 човека: Назовете български писател.“
6. рунд: „Попитахме 20 човека: Какво слагате в мусаката?“
Прави впечатление, че въпросите не са систематизирани в една тематична 

област, те са разнородни. Идеята беше учениците да имат усещането за ръковод-
ност и значимост на мнението. Тъй като в групата няма ясно изявени интереси в 
една посока, им дадох възможност всеки от тях да изрази мисленето си и да го 
защити. Така те се почувстваха още по-приобщени и сякаш всичко зависи само и 
единствено от тях като група, добиха вярата, че сами се справят със задачата, 
което пък доведе до по-отговорно постъпване към поставените задачи. В един 
момент, по време на дискусиите, те си поставяха и разпределяха задачи, без да се 
намесвам.

Тъй като месец декември е натоварен със събития, използвахме времето меж-
ду рундовете, което нарекохме „Минутка за реклама“, за да направим съобщения 
относно предстоящите мероприятия в училище. В последната рекламна пауза ак-
тивирахме публиката, като зададохме няколко гатанки, тематично организирани 
около зимата. Целта беше публиката да се включи дейно в играта, да има усеща-
нето за съвместна работа, а не да бъде само наблюдател. 



275

Светлана Роева. ДОБРИ ПРАКТИКИ – “РОДИТЕЛСКИ ВОЙНИ”

В последния рунд „Бързи въпроси“ играха двама човека от един отбор. Тях-
ната задача беше да отговорят на едни и същи пет въпроса, без да знаят отговори-
те на другия. А те бяха: Попитахме 20 човека:

1. Назовете най-мразен предмет в училище.
2. Назовете любимо цвете.
3. Назовете български официален празник.
4. Какво слагаме в тортата?
5. Назовете домашно животно.
Получи се чудесна игра, изпълнена със забавление, радостни емоции, демон-

страция на семейно щастие и близост между деца и родители. Без да осъзнават, 
учениците сформираха екип, който в бъдеще да работи и приобщиха родителите 
към училищния живот. Това помогна и за активирането на родителския клуб, кой-
то е една от иновациите в нашето училище. Доказахме, че училището не е само 
място за учене, а и за забавление. 

Училището и семейството имат една обща цел – възпитаване на детската 
личност. Партньорството със семейството е основен приоритет.  Породи се идея-
та децата да направят серия от мероприятия, в които да бъдат включени техните 
родители. Това имаше ефект в две посоки. Първо, старанието на учениците се 
увеличи, тъй като стимулът да бъдат оценени от родителя си е по-голям. От друга 
страна, родителите добиха навик да идват в училище и да се включват в училищ-
ния живот, без да се чувстват задължени. След всяко проведено мероприятие ро-
дителите получават информация за постиженията и поведението на своите деца в 
училище. А чрез снимков материал от изминалите събития и публикации в лич-
ните профили на родителите или на официалната Фейсбук страница на училище-
то всички инициативи своевременно се отразяват и се популяризират различните 
мероприятия, а родителите с нетърпение очакват следващия проект.

Този вид дейности водят до редица предимства в сравнение със стандартните 
подходи за работа и обучение:

– създаден бе интерес за включване в подготовка по учебни предмети;
– повиши се общият успех на учениците; 
– повиши се самочувствието на учениците и  мотивацията им за ефективно 

участие в училищния и извънучилищния живот; 
– подобриха се  условията за приобщаващо образование на учениците от 

етническите малцинства;
– постигна се ефективно партньорство с родителите;
Училището е втората по значимост социална среда на детето след семейство-

то. Там то създава взаимоотношения с връстници, развива своите социални уме-
ния, усвоява нови ценности и нагласи. Учебната среда, в която попадат децата, 
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трябва да ги развие като уверени, достойни и щастливи хора, подготвени за живо-
та. Ниската мотивация за учене води до слаби оценки, но освен знанията по пред-
мети учениците трябва да добият адекватно образование за изграждане и възпи-
тание на активно мислещи млади хора. Наблюдаваната практика води не само 
към усвояване на знания, но и към развитие на умения и формиране на нагласи и 
емпатия. Считам, че използването на разнообразни методи и практики, особено 
на проектно-базирано обучение, подпомагат развитието на детската сензитив-
ност и обогатяването на речника особено при деца, невладеещи или слабовладе-
ещи български език. Интерактивността в наши дни е силно залегнала в образова-
телната ни система и това е обяснимо, защото учениците растат с новите 
технологии, но малко хора осъзнават, че не е необходимо да използваш компю-
търна техника, за да направиш един урок интерактивен. Създавайки „Родителски 
войни“, учениците приложиха знания по различни учебни дисциплини и реали-
зираха на практика междупредметни връзки.
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Интеркултурното образование е една сравнително нова сфера, прилагана в 
обучението, за която се счита, че излиза извън традиционните рамки на обмяната 
на опит и партньорство между училищата.

Разбирането на понятието „интеркултурно образование” и практическото му 
приложение са неизменна част на образователните системи в много страни. В 
някои от тях то е задължителен елемент, залегнал твърдо в учебните програми, с 
ясни указания за работа. В други то е една недостатъчно изяснена идея, зависеща 
твърде много от интересите и личните предпочитания на учителя.

Интеркултурното образование е форма на обучение и подготовка на учащите 
се да осмислят социалните контакти от позициите на друга културна среда. Него-
вото директно навлизане в училище има за цел да предизвика повече позитивни 
реакции към културните различия в обществото, да изгради съзнателно отноше-
ние към тяхното съществуване. Това означава да се помогне на учениците да въз-
приемат разнообразието като основна черта на Европа през техния личен опит. Те 
ще забележат разликите, но и ще открият много общи неща с другите. Така ще 
останат, от една страна, по-чувствителни към собствената си идентичност, а от 
друга, ще избягват противопоставянето с останалите на основата на национални-
те културни различия.
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Ключовите думи за разбиране на интернационалността са толерантност, 
уважение, другарство, разбиране, спазване на фундаменталните човешки права 
и свободи, независимо дали става дума за държави, групи или отделни личности, 
които са различни по своята идентичност – религиозна, културна, етническа (ин-
тернационални и интеркултурни отношения) [1].

Интеркултурното образование се свързва не само с познаването, но и с отва-
рянето, с равноправния диалог, с публичното признаване на идентичността на 
другия.

За Хр. Тодоров „като цел на образователния процес може да се посочи фор-
мирането на умения за взаимодействие с другите, ... умение за конструиране на 
контексти, ... осъзнаване на това, че като разбиращи ние подхождаме към чуждо-
то винаги със свои предварителни нагласи и очаквания, които могат и да не се 
оправдаят”, което от своя страна изисква готовност за „откритост” и за конструк-
тивен интеркултурен диалог [2].

За съвременното българско училище проблемът с езика на обучение е решен 
законово в полза на официалния български език, като са създадени най-благо-
прият ни условия в рамките на избираемата подготовка на децата, чиито родители 
желаят да изучават и майчиния си език.

Владеенето на българския език е една изключително важна предпоставка за 
усвояване на нормална езикова комуникация. Това вече се осъзнава от повечето 
родители на деца от малцинствата, които очакват в детската градина и после в 
училище децата им да научат български език.

Първата задача на учителя в подготвителния период преди началото на учеб-
ната година е свързана с натрупването на познания за културата на учениците, с 
които предстои да работи. Тези познания в светлината на интеркултурното обра-
зование трябва да надхвърлят рамките на стандартната информация за пол, въз-
раст, семейство, социален произход. За учителя е много важно да получи цялост-
на представа за културната среда, бита, обичаите, традициите, езика, историята 
на етноса, от който е детето.

Следващата задача на учителя е специфично дидактическа и е свързана с 
модифицирането на учебното съдържание според особеностите на обучаваната 
група. Това се налага с особена сила преди всичко за началното училище, където 
все още има различия в равнището на владеене на езика, които създават затрудне-
ния на част от децата. В съответствие с учебната програма по всеки предмет съ-
ществуват потенциални възможности за адаптиране по посока улесняване на въз-
приемането на базата на по-опростена лексика, разнообразяване на базата на 
регионални или етнически познания и особености, внасяне на допълнителни ин-
терпретации или гледни точки.
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Основните принципи на работа от позициите на интеркултурното образова-
ние са: уважение, зачитане, приемане на човека до теб, обратна връзка, съсредо-
точаване върху силните страни, изразяване на чувствата, групова подкрепа, нео-
ценъчен характер на изказванията. Тези принципи трябва да намерят своето 
мнение в училищната педагогическа комуникация и да се съчетаят сполучливо с 
принципите на обучение. Според Я. Тоцева тези принципи оживяват чрез методи-
те. Последните по същество определят духа на обучението, отразяват стила на 
преподаване на учителя и следва да се съобразяват със стила на учене на учени-
ците [3].

Известно е, че една от основните задачи на съвременната българска образо-
вателна система е свързана с целенасоченото изграждане на умения и навици за 
правилна българска реч у всички ученици без изключение. Този процес започва в 
детската градина и се издига на ново равнище в началните класове, където децата 
се учат не само правилно да говорят, но и да четат и да пишат на български език. 
Все още обаче в първи клас постъпват деца, които не знаят добре български език, 
а това е сериозна пречка за тяхното активно включване в учебния процес, за до-
брото овладяване на програмния материал по всички учебни дисциплини. Това са 
преди всичко децата, живеещи в двуезична среда. Учебните проблеми на тези 
деца в немалка степен са обусловени от липсата на цялостна програма, осигуря-
ваща по-доброто и бързо усвояване на българския език, липса на алтернативни 
учебници, на компенсаторни програми, на учебни помагала, съобразени с вход-
ното им равнище на владеене на българския език.

Езиковото развитие на детето е неразделна част от социалното му развитие и 
е един от компонентите за социализацията му като личност. Същността на този 
процес е овладяването на комплекс от социални роли, което се изисква от всеки 
член на обществото. На всяка социална роля съответстват определени норми на 
социално и езиково поведение, което варира в зависимост от ситуацията и усло-
вията на общуването.

През годините с опита, натрупан от работата ни с деца от различни етноси, 
стигнахме до извода, че ако в учебно-възпитателната работа с децата от начална 
училищна възраст, които живеят и растат в двуезична среда, се въведат интересни 
и същевременно целенасочени и научнообосновани дейности, съобразени макси-
мално с психическите и възрастовите особености на тези ученици, както и с 
действащата система по български език, ще се осигури едно доста добро владее-
не на българския език като втори език, различен от майчиния.

Проведохме изследване с 18 деца, от които 10 българчета, 5 ромчета и 3 тур-
чета. Предварително проучихме колко от учениците от малцинствата владеят 
български език чрез непринудени колективни и индивидуални разговори с децата 
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за семействата им, за любимата играчка, за детската градина, за приятелчетата 
им; четене на приказки; съставяне на разкази по сюжетни картини; включване на 
децата в различни игри.

Установихме, че речниковият фонд на децата роми е беден. Те грешат при 
построяване на изречения, променят интонацията, разменят ударението, трудно 
произнасят думи със струпани съгласни звукове.

За да овладеят по-добре българския език трябваше да използваме друг под-
ход, различен от сегашния ни опит. Този път в часовете по четене решихме да 
използваме елементи от образователния театър, и по-конкретно, драматизацията 
и инсценирането, защото считаме, че с такъв иновативен подход учениците би-
лингви не само ще овладеят българската реч, но и ще постигнат по-важни цели:

– по-бързо ще формират и усъвършенстват четивни умения и навици;
– ще се подпомогне общуването на децата с художественото произведение 

като вид комуникативна дейност;
– чрез приобщаване на децата от начална училищна възраст към театрално 

изкуство ще се съдейства за тяхното духовно формиране и развитие на 
техните творчески възможности.

Възрастта на 6–7-годишните е най-подходяща за запознаване и навлизане в 
света на театъра, защото у децата се формира психологическа готовност за въз-
приемане на театралното изкуство.

Понятието „драматизация” се определя като преработка на епическо произ-
ведение в драматична форма с цел да бъде поставено на сцена. За да се постигне 
успех в работата, важна е предварителната подготовка. Избира се произведение, 
в което да има драматизъм, остър конфликт или нерв, както се изразяват театро-
ведите,  и позволява да се драматизира. Произведението трябва да има определе-
на идея, която да вълнува и възпитава както изпълнителите, така и зрителите, към 
които е адресирано. Произведението трябва да е художествено издържано, с пъл-
нокръвни образи, дадени в тяхното развитие, с жив и стегнат диалог, хубав език и 
т.н. Прави се анализ на разказа. Беседата се насочва към частите му, към героите 
и техните характери. Преди драматизиране произведението може да бъде изпъл-
нено от учителя. Драматизирането се извършва в урока за затвърдяване, защото 
учениците вече познават епическата творба.

Инсценирането е естествен завършек на работата по драматизацията. То е 
представяне на драматизирания текст на „сцената“ и изисква предварително зау-
чаване на ролите. При него изпълнителите се стремят да представят образите на 
героите. Характерите на героите се разкриват чрез тяхната реч и действие в из-
пълнение на „актьорите”.
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Работата върху драматизацията и инсценирането започнахме още през пред-
буквения период, въпреки че децата още не умееха да четат, и продължихме през 
цялата учебна година. Художествените творби в буквара предлагат големи въз-
можности в тази насока. Тази дейност спомогна твърде много за обогатяване на 
активния речник на децата и за тяхното приобщаване към българското изкуство.

Накратко ще опишем как драматизирахме приказката „Косе Босе”. Разказа-
хме я така, че децата да почувстват лукавостта на лисицата, а Косето  да спечели 
симпатиите им, да го заобичат, т.е. да разберат кой е добрият и кой е лошият ге-
рой. Проведохме кратка беседа по съдържанието:

• Кой от героите ви хареса? Защо?
Естествено, този герой е Косето.
• Как го „виждате”? Ако трябва да нарисувате филмче, какъв ще бъде пър-

вият кадър?
Пролетна картина, цветна горска полянка, сред която стои разлистено кло-

несто дърво. На един от клоните има птиче гнездо, в което лежи Косето. То си 
мъти пиленца.

• Как ще нарисувате Косето? Какво е то? 
Дребничко, с пухкава перушинка, с разперени крилца, за да крие яйцата. 

Кръгли очички и остра човчица. То е трудолюбиво – направило си е гнездо; упо-
рито – лежи продължително и чака да се измътят пиленца; добро – обичат го де-
цата, кученцето Шаро и другите животни; грижовна майка е – прибира постоянно 
яйцата  и им се радва.

Аналогично на първия кадър от филмчето анализираме и останалите. По 
този начин съставяме план-сценарий на приказката, която ще драматизираме. За-
почва разпределението на ролите и изиграването на отделните етюди, които увли-
чат децата и дават възможност да се изяснят някои норми на човешкото поведе-
ние.

• Кой иска да бъде Косето?
Желаещите да се изявят са много. Определяме един ученик. Започва изигра-

ването на етюда. Той се изгражда колективно и постепенно се разширява и обога-
тява. Посоченото дете седи и мълчи. Обръщаме се към децата:

• Така, както седи вашето другарче, разбрахте ли нещо за Косето? Вие ка-
захте, че то е трудолюбиво. Как трябва да се докаже това качество, с какви 
движения?

Започват предложения. Стига се до извода, че Косето трябва да събира съчи-
ци, перушина, сламки – така си изгражда гнездото. Представят си, че подухва тих 
ветрец, перцата хвърчат. Косето (артистът) ги гони, лови ги и ги слага отново в 
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гнездото. По време на работата си чурулика (пее) тихичко. Подбираме подходяща 
мелодия и текст.

• Как ще изразите радостта на Косето, че си има свой дом, че наоколо е 
пролет и всичко е хубаво?

Децата отговарят, че Косето трябва да се движи с леки и пъргави стъпки, да 
лежи, да пърха с крилца, да върти весело очички и т.н. Етюдът постепенно се 
обогатява с предложенията на децата. Интересът и стремежът за изява са налице. 
Даваме възможност на всяко дете да участва, като изиграе Косето. Ролята се дава 
по предложение на всички на този ученик, който най-добре пресъздава образа. 
Правилното претворяване изисква вживяване в ролята, разбиране и предаване на-
строенията на героите.

Продължаваме работата си над другия герой – Кума Лиса. Пътят за изгражда-
не на ролята е аналогичен. 

• Каква е Кума Лиса? – хитра, лукава, ласкае с приказките си, свадлива, крад-
лива и т.н.

• Как ще покажем тези нейни качества? Какво трябва да изразява лицето 
ни? Какви движения ще извършваме? Как стъпва тя? – движи се с дебнещи 
стъпки – леко, бавно, оглеждайки се, защото ще краде, примигва хитро. Гледа да 
се представи колкото се може по-убедително, че е добра, че всичко прави за до-
брото на жертвата си (Косето), че му е истинска приятелка. С една дума – лице-
мерка.

Изграждането и изиграването на етюда „Кума Лиса ласкае Косето” оставяме 
за следващите дни, като поставяме следната задача: всеки да опита да бъде Кума 
Лиса. За тази цел да се обърне за помощ към своите близки, които да му разкажат 
или прочетат приказки за нея.

След като учениците натрупаха достатъчно знания, обогатиха речника си и 
придобиха ясна представа за героите, започнаха истинските репетиции, на които 
всички бяхме режисьори и артисти. Колективно изграждахме образите на Кума 
Лиса, Косето, Шарко. Това продължи докато стигнахме до инсценирането. То бе 
завършек на работата ни над драматизацията. При него изпълнителите се стремя-
ха да представят възможно най-убедително образите на героите. Характерите им 
се разкриваха чрез речта и действията им в изпълнение на „актьорите”.

Упражняването на репликите започва след като учениците са възприели те-
кста, получили са цялостно естетическо преживяване, схванали са основния тон 
на литературната творба. След това анализът се задълбочава като се вниква с 
по-големи подробности в настроението на действащите лица, очертават се харак-
терните им черти. В началото учениците упражняват повече реплики, като посте-
пенно в следващите часове усилията могат да се насочат само към реплики, които 
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съдържат по-сложни интонации. Например в една и съща реплика много често 
лисицата говори с различни нюанси на интонацията. За да изразят това с гласа си, 
учениците трябваше да разберат комбинациите от чувства. При „отработване” на 
репликите децата предлагаха, допълваха, изменяха. Така в процеса на драматиза-
ция се развиваше и обогатяваше устната им реч, а това беше важно условие да се 
постигне доста добро владеене на българския език като втори език, различен от 
майчиния. 

В работата над пиесата включихме целия клас. За всеки герой имаше дубльо-
ри, така че ако някой ученик отсъстваше, дубльорът го заместваше. Освен арти-
сти, учениците бяха художници и моделиери. Под наше ръководство те подбира-
ха костюмите, изработваха от картон кройки, маски, даваха идеи за оформлението 
и украсата им. В помощ бяха пак книжките, телевизията, диафилмите. Децата 
виждаха как в тях бяха костюмирани героите, които трябваше да играем и преце-
няваха какво можем ние да направим според силите и възможностите си. 

Съзнателността и активността на децата при драматизацията се засилва, ко-
гато се прави преценка на изпълнението. Те оценяват осъществяването на ролята 
на своето другарче – доколко спокойно е казало думите на Косето, хитро и лукаво 
– на лисицата. Към оценката трябва да се пристъпва системно, за да се формира 
у учениците навик за по-голяма целенасоченост при изпълнението на по-трудни 
реплики, за да ги предпази от механично изпълнение без разбиране и без творче-
ско осмисляне на съдържанието.

На тази форма на обучение и възпитание дадохме наименованието „театра-
лизиран урок”, т.е.  урок, не само като форма на организация на учебния процес, 
но и в смисъл на поука, на житейска мъдрост, придобита чрез средствата на 
най-въздействащото изкуство – театъра [4].
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„ЛАЛЕТО ЧЕТЕ” –  КНИГИ С АВТОРИ УЧЕНИЦИ,  
ПОСЕЩАВАЩИ ЗАНЯТИЯТА ПО „ФОЛКЛОР НА 

ЕТНОСИТЕ В БЪЛГАРИЯ – РОМСКИ ФОЛКЛОР” В 
ЧАСОВЕТЕ ЗА СИП

Румяна Стефанова 
ОУ „Цанко Церковски”, с. Средище, общ. Кайнарджа, обл. Силистра

Учениците, които посещават занятията по „Фолклор на етносите в Бълга-
рия – ромски фолклор” в часовете за СИП, са от четири етнически групи – бълга-
ри, роми, турци и татари.

Те имат различни постижения в учебния труд, различни календарни и семей-
ни празници, различни социокултурни ценности, но това, което ги обединява, е, 
че са винаги заедно – в училището, в игрите, по време на труд. Обединяват ги и 
мечтите, които имат, и жаждата им да разглеждат детски книжки, пълни с измис-
лици и истини.

По време на едно от занятията в СИП-а интуитивно зададох въпроса: „Искате 
ли да станете известен писател?” в контекста на изучаваното от учебното помага-
ло „Разказани пътища” – „Предание за Шибил”, и коментар на Йовковия разказ 
„Шибил”. Получих колективен отговор: „Да!”. Предложих като извънкласна дей-
ност да съставим текстове на различни теми, в различни жанрове и после да под-
вържем последните в „книжни тела”. Съобщих, че това ще са първите им стъпки 
в литературата, първата им самостоятелна творческа изява на писатели, редакто-
ри, коректори, художници, издатели, т.е. мотивирах моите възпитаници за изява-
та. Целите ми бяха не да направя от децата професионални писатели, а да форми-
рам у тях естетически вкус, съвсем естествено да ги запозная с литературата и да 
ги приобщя към литературата изобщо, да усъвършенствам комуникативните уме-
ния (четене, подчинено на зададена тема изложение, конструиране на изречение 
и текст, правоговор, краснопис, работа с информатор, наративни умения); да въз-
питам у учениците толерантно отношение към етническите и религиозните раз-
личия, взаимопомощ и другарски отношения при работа в екип; да овластя уче-
ниците, като им дам право сами да избират темите на своите „книги”, за да 
покажат най-доброто от себе си  и да придобият по-високо самочувствие за свои-
те способности; да придобият навици за самооценка.
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Какво направих? След часовете за самоподготовка в посочения от учениците 
ден проведох първото извънкласно занятие. В училищната библиотека подредих 
книги с приказки и книги на писатели класици от българската и световната лите-
ратура. На изложението децата видяха над 50 издания.

Предложих да ги разгледат – автор, текст, илюстрации, обем, подвързия, из-
дателство, формат. Панаирът на книгите предизвика емоции и интерес. След сни-
жаване на емоционалния градус прочетох откъс от стихотворението „Ако искаш, 
вярвай” на детския писател, драматург и журналист, когото учениците познаваха 
от лична среща – Панчо Панчев (Дядо Пънч):

“… Точно по тази причина нарочно
Приказки някой измислил да има.
И да мечтае човекът започнал,
щом в четиво се залиса любимо.        
Ето пред вас е и книгата наша,                  
с невероятни измислици пълна.
Нека ги смесим с магическа каша,
с вяра, че в нея мечти ще покълнат.”

Както и очаквах, стихотворението настрои емоционално учениците, мотиви-
ра ги за работа, което, от друга страна, води до обогатяване и усъвършенстване на 
речта.След тази втора емоционална пауза попитах: „Кой ще чете вашите книги?”. 
Получих следните отговори: „Ние, учениците”, „Нашите приятели”, „Нашите 
учители”, „Моите родители”, „Моите гости”, .... Един от учениците попита може 
ли отговорът му да съдържа олицетворение (в час по български език и литература 
– ЗП, 6 клас – актуализирахме знанията за литературния термин „олицетворе-
ние”) и без да дочака моя отговор, предложи: „Розата чете”, „Цветята четат”, „Ла-
лето чете”, .... Бъдещите творци изразиха мнение, че най-звучното от трите пред-
ложения може да бъде лого на извънкласната инициатива. Единодушно решиха 
„Лалето чете” и обещаха да направят хартиен макет на лале. Ненатрапчиво посо-
чих глобална тема за книжката „Баба ми разказа”. Използвах интерактивния ме-
тод „асоциативен облак” за натрупване на идеи за заглавия на книжките, както и 
за стимулиране на интереса. Многото предложения водят до оригинален краен 
продукт. Децата дадоха следните идеи: „Баба ми разказа за: моя род, историята на 
моето село, празника Ъдърлез, народната шевица в костюма си, Рамазан Байрам, 
седенките в миналото и др.”. Дискретно управлявах този процес, в който учени-
ците са поставени в мисловна ситуация, могат да общуват без притеснение, поз-
волява творчески шум, дава възможност за работа с настроение.

Румяна Стефанова. “ЛАЛЕТО ЧЕТЕ” – КНИГИ С АВТОРИ УЧЕНИЦИ...
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След уточняване на термините поставям задача за работа с информатор, в 
случая баба.За създаването на репродуктивния текст използвах традиционна ме-
тодика с тази разлика, че редактирането и коментарът на текста се осъществяват 
след написването на черновата. 

Оригиналният текст се преписва на белова. Наборът от текстове се перфори-
ра и вече е готов за подвързия. Идва ред за оформянето на корицата. Авторите 
знаят, че корицата има важно значение както за съхраняване на книгата, така и за 
нейния външен вид. Те създават и проект за корица на книжното тяло. Пренасят 
знания и умения, придобити в часовете по изобразително изкуство (6 клас, тема 
„Графичен дизайн на печатните издания”, учебник Изобразително изкуство за 6. 
клас, автори Огнян Занков и колектив, издателска къща “Анубис”). Книгата е за-
вършена. Представя се на панаира на детските книжки, подреден в „читателския 
ъгъл” в коридора на училището, където всеки може да се потопи в света на кни-
гата, наблюдаван от лалето-макет – първия читател.

През годините училищното издателство „Дъга” дари на училищната библио-
тека книжни тела, съдържащи текстове от различни жанрове, създадени по тази 
методика: „Сватбата на кака”, „Моето семейство”, „Искам да съм като тях, “За 
ромската Нова година в село Средище” (Приложение 1).

Изводи:
1. Учениците се чувстват спокойни, че няма да са санкционирани с оценка, 

че могат да грешат и да поправят грешките си.
2. С цялостната дейност придобиват самочувствие, настройват се положи-

телно, чувстват се горди с постиженията си, ангажират се с други извън-
класни дейности и с учебния процес, формират лидерски качества, придо-
биват навици за самооценяване и всичко това води до повишаване 
ка чеството на обучение.

3. Овластяване на учениците, като им се дава право сами да предлагат теми 
за писане.

4. Учениците се превърнаха в мои партньори, поради елиминиране на мо-
дерно наричаната “стресова педагогическа тактика”, т.е. поради поставя-
не на учениците в неекзаменирана обстановка.

5. Родителите изказват удовлетворение от дейността на децата си и от анга-
жираността на училището и учителя, мотивиращ, стимулиращ и оценя-
ващ творческите постижения на децата.

Дейността за писане на книги е традиция в училището. Панаирът – плетени-
ца от реалност и въображение, мотивира за четене, сочи пътища към четенето, 
събужда и развива читателските интереси, стимулира творческия дух у децата, 



287

Румяна Стефанова. “ЛАЛЕТО ЧЕТЕ” – КНИГИ С АВТОРИ УЧЕНИЦИ...

провокира ме да търся нови идеи за „подмамване” на творците, художниците, 
издателите.

Приложение № 1

                           За ромската Нова година в село Средище

Казвам се Онур Женгис.Ученик съм в ОУ „Цанко Церковски”, с. Средище. От общ-
ността миллет съм.

Нова година отбелязваме на 1 януари. За здравето, късмета и берекета гадаем по пър-
вия гост, който посети дома ни на 1 януари.

Ако той е късметлия, късметлии ще сме и ние през цялата година. Сравнявам го с 
„полазника” от българския обичай на Игнажден. Много внимателно следим с кой крак ще 
влезе гостът. Ако влезе с левия, годината трябва да е берекетлия. Ако пък влезе с десния, 
годината ще е и сита.

От баба и дядо знам, че посетителят трябва да е с пълен джоб пари, царевични и 
пшеничени зърна, ориз. По пътеката от пътната до входната врата той сипва от зърната. 
Домакините го даряват с пари и го хранят.

На 01.01.2014 г. аз отидох у братовчед ми. Влязох с десния крак, ръсих зърна. На се-
мейството и до днес му върви. Вуйчо ме покани да ги посетя на 01.01.2016 г., за да има 
берекет в къщата им през 2016 г. Ще отговоря на поканата, ще нося зърна, хляб и ще 
пристъпя с десния крак.

         



288

ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ...Пета, шеста и седма национална научно-практическа конференция

ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНОВАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА  
СОЦИАЛЕН И ПРОФЕСИОНАЛЕН ПОТЕНЦИАЛ НА 

ВСЕКИ УЧЕНИК: ЛИДЕРИ В УЧИЛИЩЕ, ЛИДЕРИ НА 
ЕВРОПЕЙСКОТО РАБОТНО МЯСТО

проф. д-р Димитрина Каменова 
Висше училище по мениджмънт, Варна 

Кристияна Иванова 
директор на Професионална гимназия по земеделие, „Тодор Рачински“,  

Генерал Тошево

Резюме: Съвременната нормативна уредба за осъществяване на образова-
ние у нас създава условия за автономен избор на всяко училище как да повишава 
качеството на услугите, които предлага. Една такава възможност е мобилизира-
нето на училищната общност да работи така, че училището да получи престиж на 
иновативно училище. Настоящата статия представя опита на Професионална 
гимназия по земеделие „Тодор Рачински“, гр. Генерал Тошево в изследването на 
възможностите за разработване на иновативна идея и избор за изграждане на 
концепция за внедряването ѝ като образователна иновация. Проектната идея 
„Лидери в училище, лидери на европейското работно място” въвежда иновативна 
практика за решаване на организационни и съдържателни проблеми в образова-
телния процес. Представяната иновация и процесът на създаването ѝ са прило-
жими за професионалните гимназии и дава възможности за мултиплициране.

Ключови думи: иновативно училище, образователна иновация, лидерство 
в училище

Abstract: The modern legal framework for education in our country creates the 
conditions for each school to be independent in their choice how to improve the 
quality of the services it offers. One such opportunity is to mobilize the school 
community to work in such a way that the school achieves the prestige of an innovative 
school. The paper presents the experience of the Professional High School of 
Agriculture“Todor Rachinski“, General Toshevo searching for opportunities  to 
develop an innovative idea and choosing to build a concept for its implementation as 
an educational innovation. The project idea „Leaders in School, Leaders of the 
European work place“ introduces an innovative practice for solving organizational 
and substantive issues in the educational process. The innovation presented and the 



289

process of its creation are applicable to professional high schools and provides 
opportunities for multiplication.

 Key words: innovative school, educational innovation, school leadership

Въведение

В динамично променящия се свят образованието се очертава най-важен фак-
тор за развитие на професионалния и социалния потенциал на човека. Такова 
развитие води според нас най-вече до ограничаване или отстраняване на подходи 
в образованието, водещи до отпадане от училище или до допускане на образова-
телен и морален дефицит.

Според П. Дракър днес образованието трябва да гарантира на индивида си-
гурност (Дракър, П., вж. по-подробно 2, 3) В най-пълна степен тя може да бъде 
осъществена от професионалното образование. Устойчивото индивидуално раз-
витие изисква то:

– да дава ясна представа на индивида за знания, умения и способности (ли-
чен професионален портфейл), които притежава;

– да формира гъвкавост, инициативност, стремеж към непрекъснато са-
мообучение за лидерска позиция на работното място чрез умения за 
творческо решаване на проблеми (за лидерската компетентност вж. 6,7, 8);

– да развива лидерски умения, като прилага в работата както осъзнат порт-
фейл на професионалната („твърди“ умения), така и на лидерска компе-
тентност за управление на хора („меки“ умения) (1, 10, 11, 15,16). 

Всичко дотук представя актуалността на проблема за това какво трябва да се 
върши в сферата, наречена образование. А как да се постигне всичко това, е ясно 
представено от друг изследовател и познавач на професионалната кариера, Сти-
вън Кови, който в съавторство с Дженифър Колосимо пише: „В света на бизнеса 
можете да бъдете сигурни в едно: проблемите никога няма да свършат. В опре-
делен смисъл точно този факт е ключът към вашата реализация. Станете не-
заменими и ще осигурите бъдещето си на човек, който решава проблеми и без 
когото работодателят ви не може“ („Супер работа, супер кариера“, с. 79). Тях-
ното изказване ни провокира като автори на този текст към следния диалог, който 
предаваме автентично:

К. И.: Значи ли това, че, за да се радваш на супер кариера, трябва да станеш 
„незаменим“?

Д. К.: А какво означава „незаменим“?
К. И.: „Незаменим“ означава... Всъщност ще ти отговоря пак чрез Стивън 

Кови: „Каквото и да работите: независимо дали сте изпълнителен директор 
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или пържите картофи в заведение за бързо хранене, вие можете да давате уни-
кални решения на ежедневните проблеми, които стоят пред вас.“ (пак там)

Д. К.: А как да се научим да даваме уникални решения на непрестанно въз-
никващите проблеми в бизнеса?

К. И.: Първо трябва да умеем да виждаме проблемите, да можем да „вижда-
ме“ отвъд  кутията на вече известно решение, отвъд ограничението. „Независимо 
какво работите, вие трябва да се превърнете в работник на знанието и да на-
сочите творческия си интелект към ежедневното решаване на проблеми.“ 
(пак там, подч. наше – Д. К., К. И., с. 80).

Д. К.: Аха, разбрах! Значи образованието днес трябва да създава от човека 
работник на знанието. Това значи да може да вижда проблема, после да може 
да „излезе от кутията на ограничението“, трето, да включи на творческа 
„вълна“ за уникалност, четвърто, някой да оцени неговата уникалност, правеща 
го „незаменим“?

С тези ключови думи и фрази авторите на статията пристъпват към разра-
ботване на иновативната концепция за професионално образование, представена 
по-долу, на основата на проучване (вж. 4.1.) в една единствена Професионална 
гимназия по земеделие „Тодор Рачински“, гр. Генерал Тошево1. 

Иновативна концепция за професионално образование и гимназия   

Как се постигат тези задачи в образователната действителност днес?
Един от отговорите се крие в предприемането на инициатива от самото учи-

лище да иновира. Това Законът за предучилищното и училищното образование, 
както и член 70 и 71 от Наредба № 9 от 19.08. 2016 г. за институциите в системата 
на предучилищното и училищното образование (Обн. – ДВ, бр. 68 от 30.08. 2016 г.) 
разпореждат да се случва с възможност за кандидатстване за иновативно учили-
ще, с утвърждаване от Министерския съвет на Република България (4, 12, 13).

Разработването на иновативна концепция цели да се въведат иновативни еле-
менти по отношение на образователната философия, методологията, методиката 
и/или организацията на образователния процес. Затова в статията се представя 
един опит за изследване на възможностите за избор на училищна иновация, за 
изграждането на концепция и планиране на основните дейности – процес, трудо-
емък, изискващ висока професионална интелигентност и отговорен (вж. 9, 14, 17, 
18). Освен това и съобразен с постигането на личностно ориентирано образова-
ние, с учебни планове на професиите, изцяло съобразени с държавните образова-

1 Към настоящия момент Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“, гр. Генерал 
Тошево с Решение №472 от 9.07. 2018 г. на Министерския съвет е обявена за Иновативно училище.
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телни стандарти за организацията на дейностите в училищното образование, под-
чинени на Европейската референтна рамка за качеството на професионалното 
образование (5, 16, 19). Не на последно място иновацията трябва да е пречупена 
през европейските директиви за сътрудничество в професионалното образование 
и обучение чрез стратегията „Европа 2020”.

Методика на изследването

Целта на изследването е фокусирана върху проучване на силните управлен-
ски политики, осъществявани в гимназията, за да се откроят проблемни области, 
спрямо които да се разработи иновативна концепция за постигане на високо ка-
чество на професионалната подготовка на учениците в училището.

Задачите на изследването се очертават:
1.  Да се създаде Училищен иновативен борд (УИБ), който да проучи мина-

лия опит на колегията.
2.  УИБ да открои силните страни в работата на педагогическата колегия и да 

набележи проблемните области за постигане на по-високо качество на 
професионалното образование.

3.  УИБ да организира разработването на иновативна концепция на основата 
на силните страни в работата на гимназията и кандидатстването пред 
МОН в сроковете, изисквани от нормативната уредба.

Предмет на изследването са постиженията и проблемните „точки“ в работата 
на професионалната гимназията, чрез които да се изгради иновативна концепция 
за по-високо качество на образованието.

Изследователските методи, използвани от УИБ, са проучване на документа-
цията, организационната култура (историята, символите и героите в училището), 
анализ и синтез, абстрахиране, наблюдение, творческо писане в екипи, оценяване 
на резултати.

Етапите на изследването следват изпълнението на основните задачи.

Резултати от изследването

1. Фактори за разработване на училищната иновация  
През първия етап от изследването УИБ провежда обстойно проучване на сил-

ните страни на гимназията, открояване на по-слабите позиции, които се очерта-
ват като фактори за създаване на иновативна концепция

В изследваната гимназия като силни нейни страни се открояват: 
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 1) Педагогическият екип е съставен от високоотговорни личности, проявя-
ващи толерантност, загриженост към учениците и зачитащи човешкото 
достойнство, ориентирани към иновативност за изграждане на учениците 
като граждани на Република България, Европейския съюз  и света – конку-
рентни, знаещи и можещи.

2)  Водещи цели. Тридесет години гимназията се стреми да подготвя човешки 
ресурси с висока професионална и интелектуална подготовка за ключови 
отрасли на икономиката и с култура чрез ярко изразено гражданско съзна-
ние и поведение, с готовност за академична кариера и за работа по висо-
ките стандарти на съвременното работно място. 

Водещо място във възпитанието и обучението на учениците имат държавни-
те образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демо-
кратичните ценности. Училищното ръководство и педагогическият колектив реа-
гират адекватно на изискванията за изграждане на гражданско общество у нас, на 
динамично променящия се съвременен свят за създаване на високо   компетентни 
човешки ресурси, но и творчески иновативно заредени да откриват новото, кри-
тично да създават концепции, да предприемат инициативи за осъществяването 
им с амбиция за завоюване на лидерски позиции и отговорно поведение за учас-
тие в обществения живот. 

Училището се утвърждава като институция лидер с авторитет в областта и 
региона, която възпитава личности с високи общочовешки и национални ценнос-
ти, развива индивидуалните и творчески заложби на възпитаниците си. Мисията 
на училището изразява общото разбиране за приоритети и цели, процедури за 
оценка и отговорности за качеството на професионалното образование в европей-
ски контекст. 

 3) Динамично променящият се свят изисква гимназията да привлича въз-
можно най-голям брой заинтересовани страни. Родители, социални парт-
ньори, представители на бизнеса и неправителствени организации, съп-
ричастни с училищните проблеми в реална работна среда, създават 
Училищно-професионална мрежа от фирми и родители, бизнес и местна 
общност. Главен акцент в тази посока е създаването и доброто функцио-
ниране на Обществения съвет към училището. 

4) Преждевременното ориентиране към промените, вместо изчакване на на-
стъпването им, изисква всеки член на училищната общност да се стреми 
към иновации, чрез което се осъществява мисията на гимназията за съз-
даване на условия всеки да осъществява максималните си възможности. 

5) Ръководено от мисията на гимназията (виж по-горе), ръководството се 
стреми да използва инструментите на стратегическия, а не само на опе-
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ративния мениджмънт чрез разработване на полезни и реални стратегии, 
създадени с общите усилия на участниците – ученически класове, целия 
педагогически колектив, заинтересовани от работата на гимназията стра-
ни.

6) Предвид посочената мисия като най-приложима за гимназията се оказва 
стратегията, обявена и стартирала, която е ориентирана към лидерство-
то – на учениците в тяхната подготовка за работното място, на учителите 
– като сътрудници на учениците, на цялата гимназия сред професионални-
те гимназии в страната, а и в Европейския съюз.

7) Търсенето на иновативни модели и подходи за постигане на мисията на 
гимназията и за осигуряване на нейната визия като училище с високо ка-
чество на професионалното образование стратегическата задача за пости-
гане на лидерство в неговата триизмерност – на ученици, учители и учи-
лище се оказва най-адекватна. Тя изисква създаването на такава среда и 
култура, при която всеки да има възможност според своите силни страни 
да проявява лидерска позиция, с която да влияе на останалите. Учениче-
ските лидери са тези, които могат и желаят да работят в името на това 
животът в училището да стане разнообразен, привлекателен и предпочи-
тан за съучениците им, да съдейства за формиране на творчески личности 
с умения, способности и нагласа за иновации и промяна, необходими за 
успеха им на бъдещето им работно място по европейски стандарти. Клю-
чов фактор за успеха на учениците е възможността обучението да развие 
лидерски умения и да изгради лидери сред тях. Всеки ученик е уникален 
със своите качества и способности, водено от тази мисъл, училището ра-
боти по училищен проект „Искаме да бъдем първи“, с цел мотивиране на 
креативност, желание за успех на ученическото работно място и завоюва-
не на престиж „В моята гимназия – ученик на годината”.

8) За да се превърне в желана територия, ПГ по земеделие се нуждае от съвре-
менна образователна среда. В условията на делегирани бюджети възмож-
ностите за инвестиране в материалната база са ограничени. Единствената 
възможност за обновяване и обогатяване на сградния фонд и оборудване-
то, адаптирането им към съвременните изисквания за професионално об-
разование са Националните и Европейски програми. Гимназията има реа-
лизирани проекти по програма „Модернизация на системата на 
про фесионалното образование” и през  2016 г. е обновен машинно-трак-
торният парк с нов автобус, а през 2017 – с нов трактор и лек автомобил за 
провеждане на ефективна учебна практика. Освен това чрез Национална-
та програма „Училището, територия на учениците” в ПГ по земеделие се 
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въвежда училищна униформа. Тя показва принадлежността на младите 
хора към гимназията и развива у тях усещане за идентичност и ангажира-
ност към училището. До месец март 2019 година гимназията ще бъде из-
цяло модернизирана, обновена и реновирана  по Национална програма 
„Региони в растеж”. Изградената микробиологична лаборатория по евро-
пейски проект „Интеграционна система за устойчиво управление на земе-
делието“ е единствената в страната, където учениците правят експеримен-
ти по органична и неорганична химия, по биология и растениевъдство, по 
растителна защита и агрохимия. 

9) Сериозен фактор за кандидатстване на гимназията за иновативно училище 
са състезанията и конкурсите, в които участват учениците. По Оператив-
на програма „Наука и образоване за интелигентен растеж” 2014-2020 го-
дина клубът  „Дебит–кредит” постига отлични резултати на Национални-
те ученически състезания, организирани от Стопанска академия ”Д. А. 
Ценов”,  Свищов и в Националното ученическо състезание по счетовод-
ство, организирано от Икономически университет, гр. Варна, на които в 
конкуренция на ученици от цялата страна са завоювани призовите места. 
По показаните знания и постигнати практически резултати в състезанията 
участниците от отборите на ПГ по земеделие са приети за редовни студен-
ти в различни Висши учебни заведения в страната.

По същия проект представителите на клуб „Моята професия – моя път към 
света”, вземат участие в Националното състезание „Млад фермер” и се изкачват 
на почетната стълбичка. През 2016 г. ПГ по земеделие е домакин на регионалния 
кръг за Северна България на Националното състезание „Млад фермер”. По време 
на състезанието ученици и учители показват не само знания и умения по профе-
сиите, но и  таланти в областта на музиката, изобразителното изкуство, театъра и 
пр. До тях са партньорите от бизнеса, обществеността и Висшите учебни заведе-
ния, с които гимназията си сътрудничи. 

10) Друг фактор, доказващ възможностите на училището да следва избраната 
стратегия и избор на иновация, е инвестирането в продължаващата ква-
лификация на учителите (вж. 6, 9, 17). Активно бе включването на препо-
давателите във форум на педагогическите иновации, проведен по време на 
майсторски клас на тема: „Иновативното училище: мисия и визия. Фило-
софия и стъпки на изработване на проект“,както и на тема „Промененият 
ученик на ХХІ век”. Практическите иновативни резултати на колегията са 
свързани със спечелени редица конкурси, състезания и олимпиади. 

11) В осъществяването на образователния процес се търсят и прилагат макси-
мално ефективна комбинация от методи – словесни, нагледни, практи-
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чески, които залагат на променимост, диалогичност и включеност в дидак-
тическото взаимодействие. Стимулират се интерактивните методи на 
преподаване с казуси от практиката. Основни методи на обучение, разви-
ващи иновативни личности са: експериментът, обучение чрез казуси; ба-
зирано на решаване на проблеми; чрез учебни проекти (моно- и полидис-
циплинарни); както и учене чрез опита; контекстно учене; самостоятелно 
учене; дискусии; игрови методи (ролеви и симулативни игри, драматиза-
ции, ситуационни игри и театър), осигуряващи разнообразни форми на 
организация на дейностите – индивидуална работа, работа в екип, групова 
и колективна работа. Развитието на личности с критично и креативно мис-
лене се ползва от диалогични форми като беседа, дискусия, дебати. В 
учебната практика се толерира интегративният подход, базиран на меж-
дупредметността.

Разработването на училищна иновация трябва да гарантира фокус: ученикът 
в центъра на обучението и поради това самият процес е динамичен и водещ. 
Синтетичните и интегративни уроци предполагат свобода на избор и действие от 
страна на учениците, които в процеса на учене си сътрудничат помежду си и с 
учителя или екипа от учители.  

12) Приоритет за гимназията е провеждането на учебната практика със 
стремеж към осигуряване на  реални работни места и стажове в страната 
и чужбина. Стимулират се интерактивните методи на преподаване с казу-
си от практиката, в реална работна среда чрез създадената Училищно-про-
фесионална мрежа от фирми и родители професионалисти, банки, ведом-
ства, местна общност и други заинтересовани от високата професионална 
пригодност на учениците. 

От направеното задълбочено проучване на силните страни на гимназията, 
които да се превърнат във фундамент за избора на образователна и училищна 
иновация, се очертаха представените по-горе фактори. Затова и иновативният 
екип, зает със задачата за разработване на иновацията, приема и предлага на пе-
дагогическия съвет формулировката: 

1.2. Лидери в училище, лидери на европейското работно място
Очакваният резултат от прилагането на теоретично разработената инова-

ция е да се постигне ново качество на образованието в ПГ по земеделие, изразе-
но в развиване у учениците на способности за гъвкаво критическо мислене, кре-
ативност, усет за полезност и за аргументиране на собствената позиция. Тези 
умения, съчетани с езикова и математическа грамотност, предоставят здрава ос-
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нова за самочувствие на европейското работно място за усвояване на все повече 
знания и практически интелект. 

2. Концепция за образователна иновация в професионална гимназия

Цел на иновацията е постигане и доказване на висока професионална под-
готовка на всеки ученик, чрез изграждане на личност с лидерска позиция, още в 
училище способен да променя себе си и средата, с пригодност чрез практика и 
стажуване за европейско работно място. 

Ученическите лидери са тези, които могат и желаят да работят в името на 
това животът в училището да стане разнообразен, привлекателен и предпочитан 
за съучениците им, да съдейства за формиране на творчески личности с умения, 
способности и нагласа за иновация и промяна, необходими за успеха им на бъде-
щото работно място по европейски стандарти.

Иновацията решава проблеми като:
1) Създаване на методика, среда и организация всеки ученик да се обуча-

ва на максимума на  своите възможности чрез начална диагностика на 
силните страни и критическо, но и креативно мислене. 

2) Използване на холистичен подход срещу фрагментарността и парциал-
ността в образованието чрез Комплексна система от знания и умения 
(КСЗУ), „снета“ като Стандарти за постижения на ученика (СПУ), които 
сам има интерес да усвоява и самооценява. 

3) Гарантиране на оптимален индивидуален напредък чрез Ученически 
портфейл на компетентността (лично учебно-професионално портфо-
лио) и включване в учебна практика, близка до и в реални бизнес условия. 

Крайна цел на иновацията е качествено професионално образование за все-
ки ученик – откриване на таланта и пълно стимулиране както на ученици с висо-
ки интелектуални възможности, така и с подкрепа на тези с познавателни затруд-
нения.

Педагогическият екип се обединява около идеята за личностно ориентирано 
образование, за да се предостави по-голяма възможност за развитие на професио-
налния и социален потенциал на ученика, да се ограничат подходи, водещи до 
отпадане от училище или до допускане на образователен и морален дефицит.

Иновацията вече допринася за укрепване визията на Гимназията с:
1)  Идеята за училищно лидерство като цел ще допринесе за по-ясна самоо-

ценка на институционално и личностно равнище, ще повиши мотивира-
ността за включване и партньорство в образователния процес и училищ-
ния живот у учениците и техните учители.
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2) Повишаването на качеството на учебната практика и възможността за 
стажуване на всеки ученик в реална бизнес среда както у нас, така и в 
държави от Европейския съюз ще увеличи шанса за плавен преход от учи-
лище към работното място.

3) Засилените междупредметни връзки ще дадат по-ясна картина за изучава-
ната професия и връзката ѝ с реалното работно място и света. Новите 
учебни програми заедно с интерактивните методи на обучение ще осигу-
рят на всеки ученик цялостна професионална компетентност и мотивация 
за участие в съвременния бизнес и свят с ясна гражданска позиция.  Като 
се има предвид, че качеството на човешките ресурси във всяка страна е от 
инструментална важност за икономиката и обществения напредък, пре-
връщането на гимназията в лаборатория, която да докаже, че има ефектив-
ни начини за изграждане на лидери, нов тип личности с високи знания и 
морал, гражданска позиция и социална чувствителност на водачи – истин-
ски лидери на работното място, е стратегическа задача.

Базирайки обучението на ясна методология, където водещи принципи са:
– академичната и психологична емпирична диагностика за откриване,
– развитие и предоставяне на възможности за доказване на напредъка в та-

ланта на всеки ученик, 
– снемане на образователните стандарти в Стандарт на постиженията на  

ученика,
– отразявани попътно в неговия Ученически портфейл на компетентност-

та и
– съответно на прецизиране на учебното съдържание и
– динамика на прилаганите методи, 

като основна се очертава целта за изграждане на професионалисти със само-
чувствие, готови да работят креативно в повече от една сфера, да водят свои 
последователи в избраната от тях професия, с високи морални качества, ефек-
тивност чрез лидерски подходи в управлението на училището, организацията на 
учебния процес и учебното съдържание.   

3. Инструменти на иновацията

Иновацията Лидери в училище, лидери на европейското работно място се 
осъществява чрез три главни инструмента:

I. Методологически: иновативен продукт
Методологическият инструмент е предпоставка за постигане на ново качест-

во на професионалното образование, свързан с дейности на Училищния иновати-
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вен борд (ръководство и учителски екипи) с първа стъпка: Разработване на кон-
цепция за иновацията под името Лидери в училище, лидери на европейското 
ра ботно място. 

Концепцията се фокусира върху личностно ориентирано професионално об-
разование, предоставящо сигурен успех на работното място и включва: 

1) изготвяне на Училищна методика за диагностициране на личностния и 
образователния потенциал на учениците, кандидатстващи и обучаващи 
се по професия „Икономист – земеделско стопанство” и „Икономист – ин-
форматик”. Методиката се базира на поставянето на ученика в работна 
или симулирана работна среда за открояване на неговите силни страни и 
образователния му дефицит. Нейното прилагане се извършва в началото 
на учебната година, още при кандидатстване на ученика в гимназията.  Ре-
зултатите от приложението се  отчитат в началото, междинно и след първи 
срок и в края на учебната година.

 2) Резултатите от диагностицирането се съотнасят към предварително изгот-
вена Комплексна система на знанията и уменията за всяка професия като 
Стандарт за постижения на ученика, чрез който той да създава своя Уче-
нически портфейл на компетентността. Портфейлът включва както 
„твърди“ (чисто професионални умения), така и „меки“ (социално-лич-
ностни), формиращи лично учебно-професионално портфолио на ученика 
лидер в избраната от него област. Портфолиото играе роля на заключите-
лен документ (измерител) на заключителен етап от диагностиката по осъ-
ществения прогрес на ученика. Ученическо портфолио може да се изготвя 
по един учебен предмет, за група предмети или селективно, затова се съз-
дава за учителите Училищна методика за управление на професионална-
та пригодност на всеки ученик чрез ученическо портфолио. 

3) Иновативният продукт запълва дефицита от знания и умения за професио-
нално и личностно развитие чрез въвеждане на комплект от нови учебни 
предмети под общо име „Лидерство на работното място и кариера“. Ком-
плектът включва авторски учебни програми и учебни помагала. Впослед-
ствие стандартите се актуализират в изпитни, оценъчни и учебни практи-
ки: тестове, проекти, устни събеседвания, интервюта, участие в конкурси, 
състезания, изложения на професията, работа на реално работно място, 
стажове в това число и в страни от Европейския съюз и пр. 

Всеки от новите предмети е свързан с целта на иновацията: изграждане на 
гъвкави, иновативни личности, способни лидери да променят себе си и света 
около себе си. Учебните програми са насочени към способността на учениците 
да откриват, развиват и използват собствените си, но и на други хора ресурси. 
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Изхожда се от презумпцията, че днес фундаментална образователна цел се очер-
тава изграждането на младите хора като граждани. Това означава да познават себе 
си като потенциал, за да са инициативни в използването му за лични и обществе-
ни цели. 

Учебното съдържание по професионалните предмети е обогатено с оглед на 
принципите и целите на националните и европейски образователни приорите-
ти, както и със заложените цели в представяния проект за иновативно учили-
ще. Иновативен подход в обучението, който повишава мотивацията за учене, е и 
задължителното попътно отразяване на постигнатото от Стандартите от ученици-
те в портфолиото, съобразено с възрастовите им особености. 

Учебните програми от задължителния цикъл се обогатяват с акцент върху 
успеха и лидерството – там, където е възможно – в посока на усвояване на профе-
сионалната пригодност, в други случаи – към развитие на лидерски умения спря-
мо дела на социалните (меки) умения, включени в Комплексната училищна сис-
тема от знания и умения. Обучението по чужд език се обогатява с текстове, 
тематично близки до необходимите лидерски ценности и умения, с оглед на биз-
нес английски и справяне с работното място в мултикултурна среда.

II. Методически инструмент: иновативен процес
Иновативният процес с широко въвеждане на методи, осигуряващи съучас-

тие на учители и ученици в образователния процес, е с основни критерии за 
измерване като:

1) високата мотивация за учебно-познавателна дейност, измервана чрез от-
кривани, предлагани и осъществени инициативи като ученически инова-
ции;

2) ориентиране и непрекъсната подкрепа на личностния напредък на всеки 
ученик – измерва се чрез въвеждане на тюторна система – всеки учител 
от екипа е тютор (подкрепящ и отговарящ за успеха) на група ученици;

3) практическа приложимост на знанията и уменията, с което се поддържа 
развитието на професионалната компетентност с фокус Ученическия 
портфейл на компетентността 

III. Праксиологичен: иновативна практика
Третият компонент е свързан с изграждане на Комплексна училищна система 

за учебна практика „Успехът на европейското работно място започва с лидер-
ство в училище“. Предварителното ѝ изработването създава условия за монито-
ринг относно повторяемост или липса на ключови професионални умения, необ-
ходими за упражняване на професията. Очакванията са, че при повторяемост ще 
се освободи учебно време за интегративни занимания и екипно преподаване. 
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Констатирането на дефицит ще поощри въвеждането на нови учебни предмети, 
както бе посочено по-горе. 

Инструментът включва планиране на реални дейности в много широк обхват 
на сферите на проявление на човешкото развитие и се измерва с показатели като:

1. Училищната мрежа от предприятия от бизнеса по специалности и привли-
чане на повече бизнес партньори, както и създаване на мрежа от сродни 
училища и предприятия от Европа;

2. Мониторинг от страна на Училищния иновативен борд на учебните прак-
тики и на отразяване на постиженията на учениците по усвоени  умения 
от Стандарта за постижения на ученика 

3. Брой работни дни/часове проведени във формата на стажове, 
Основни стъпки в дейността по този инструмент е: запознаването на парт-

ньорите с иновацията, със Системата за постигане на професионална пригодност, 
Указанието за проследяване на личностния напредък чрез Ученическия портфейл 
на компетентността; оценка на работните места за ученици и наблюдение от чле-
нове на Училищния иновативен борд на учебната практика; сравняване стандар-
тите за обучение по професията и на работните места, свързани с нея (като стан-
дарт); осигуряване на стажове и междукултурни връзки с партньори от европейски 
страни.

Организация на учебния процес

Иновацията е планирана за период от 3 години и е свързана със специфична 
организация на учебния процес в (VIII – X/ ХІІ клас). 

Приложимост на иновацията

Иновацията е приложима за професионалните гимназии и дава възможности 
за мултиплициране. Тя задава качествено образование за всеки ученик, нулева 
толерантност към незнанието. Ключът е в откриване, развитие и поддържане 
на силните страни на ученика и чрез тях постигане на висока професионална 
пригодност на европейско по стандарт работно място, пък било то и във висшето 
образование на академична длъжност. Учебните програми както по предметите 
от общообразователния цикъл, така и по новите учебни предмети могат да бъдат 
прилагани и в други училища.

Иновацията предвижда педагогическата колегия да развие широк кръг от 
компетентности, заложени в Европейската референтна рамка. Чрез допълнител-
ните учебни предмети и прилагане на иновативни активни методи на обучение се 
цели приоритетно изграждане на:



301

• Инициативност и предприемачество
• Обществени и граждански компетентности 
Важен акцент обаче в работата по всички учебни дисциплини е развитието на 

умения за живот в гражданско общество чрез учене през целия живот, умения за 
самообучение и изграждане на култура, основана на стремежа към успех. С оглед 
на въвеждане на холистичен подход на образование ще се развиват и: 

• Умения за общуване на роден език 
• Умения за общуване на чужди езици
• Културна осъзнатост и творчество
• Обществени и граждански компетентности с желание за откриване на об-

ласти, в които да се проявят пълноценно предприемаческите умения – 
напр. вкъщи, в работата, в общността.  

Заключение

В заключение може да се каже, че изграждането на Иновативна образовател-
на концепция, която да осигури не само приемане на наименованието „иноватив-
но училище“, а действително развитие и утвърждаване на привлекателна инсти-
туция за образование, не е лесна задача. Тя в никакъв случай не търпи хаотичен 
процес на случаен избор на тематично съдържание. При всички случаи трябва да 
има колективен екип, който системно и последователно във времето да я разрабо-
ти като концепция. Концепцията трябва да обхваща въвеждане на три иновативни 
елемента в система чрез образователна методология, методика, и процес на обу-
чение – ясно е, че ако се променя един от тях, промяната ще засегне и останалите!

Според динамичните промени в професионалното образование ключов фак-
тор за успеха на учениците е възможността на обучението да развива лидерски 
умения и изграждане на лидери сред учениците, а и на работното място. Проект-
ната идея „Лидери в училище, лидери на европейското работно място” въвежда 
иновативна практика за решаване на организационни и съдържателни проблеми 
в образователния процес. Крайната цел на иновацията е да се подобри качеството 
на образователните услуги при стриктно спазване на законовите и подзаконови 
актове. 

Освен това иновативната концепция трябва да е взаимосъответна на Учебния 
план на професиите, изцяло съобразена с държавните образователни стандарти 
за организацията на дейностите в училищното образование, както и да е подчине-
на на Европейската референтна рамка за качеството на професионалното образо-
вание. Иновацията трябва да е пречупена и през европейските директиви за съ-
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трудничество в професионалното образование и обучение чрез стратегията 
„Европа 2020”.

Внедряването на нови методи на личностно ориентирано обгрижване и отго-
ворност за постигане на успех задължително изискват поддържаща политика на 
продължаващата квалификация на учителите. Въвеждането на тюторната систе-
ма подкрепя очерталата се иновативна задача. Без динамична в развитието си, 
любопитна по отношение на възможностите за развитие на човека учителска ко-
легия, всяка иновативна идея е обречена, високорискова да се превърне в поред-
ното добро, но неизпълнено пожелание.
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