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Abstract. The development of today’s children takes place today in an extremely dynamic environment, 
fi lled with a lot of informa  on and provided with a variety of technological means. The teacher should be famil-
iar with innova  ve forms of learning to s  mulate and support child’s curiosity and mo  vate the student to en-
gage in ac  ve communica  ve ac  vity both in the learning process and in society.

This ar  cle presets author’s experience from implementa  on of “Your Hour” project work. This project of-
fers a rich opportunity for choosing forms and methods to provoke students’ research and crea  ve poten  al. 
Students from the fi  h grade of First Primary School „St. St. Cyril and Methodius”, Gotse Delchev, chose the 
challenge of journalism as a means of expressing their self. They joined the School Television School. The Club’s 
work is based on ac  ve learning, with students preparing for their own work, preparing editorial staff s, and tak-
ing responsibility for preparing a news release. The aim is to develop research skills, teamwork, observabili-
ty, crea  ve thinking, skills to extract informa  on from diff erent sources and, most importantly, com munica  on 
skills. The work of the Club takes place in the following stages: organiza  onal, opera  onal, and produc  ve stage. 
As a result of the ac  ve work of the small journalists First St. Cyril and St. Methodius Primary School in Gotse 
Delchev has its Youth Television School, which broadcasts a news feed and the rubric “You are on the move”.

В днешната образователна среда от учениците изискваме да си сътрудничат, да мислят критично, да 
работят в екип, да дават отговори на важни въпроси от тяхното ежедневие. В подкрепа на тази мисия на-
шето училище даде зелена светлина на Клуб „Училищна телевизия“.

Проект „Твоят час“ дава богата възможност за избор на форми и методи за провокиране на изследо-
вателския и творчески потенциал на подрастващите. Учениците от пети клас на Първо основно училище 
„Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Гоце Делчев, поеха предизвикателството на журналистиката, като средство 
да изразят своето АЗ. Те избраха Клуб „Училищна телевизия“. В групата се включиха 18 ученици, желае-
щи да овладеят изкуството на словото, за да имат шанс да представят своите умения и постиженията на 
своите съученици, използвайки възможностите на телевизията. С много любопитство и старание  подгот-
виха анкетни карти и проучиха зрителските интереси на учениците от училището. Резултатите ни позво-
лиха да очертаем параметрите на конкретните дейности, които да включим в обучението. 

Фигура 1: Дефилето на изявите на участниците в проект „Твоят час“ в Благоевград

За разлика от традиционното обучение проектното се гради въз основа на ученето чрез изследване и 
откриване при активна позиция на детето. Работата в Клуба се основава на действено обучение, като уче-
ниците след предварителна подготовка самостоятелно планират работата си, формират редакторски еки-

УЧИЛИЩНА ТЕЛЕВИЗИЯ „МЛАДЕЖ“

Ангелина Борисова Маркова 
Първо ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, 
Гоце Делчев

THE SCHOOL YOUTH TELEVISION 

Angelina Borisova Markova
First Primary School „St. St. Cyril 
and Methodius”,  Gotse Delchev



347

Добри практики

пи и поемат отговорност по изготвянето на новинарска емисия. Като цяло работата им се характеризира с 
високо ниво на самостоятелност, активност, мотивация и съучастие в процеса на обучение.

Целта е да се формират изследователски умения, работа в екип, наблюдателност, креативно мисле-
не, умения за извличане на информация от различни източници. Формиране на умения за събеседване, 
систематизиране на информация. Изготвяне на анкети и сценарии, умения за работа с камера, диктофон 
и микрофон. Формиране на дигитална компетентност: работа с компютърни програми – MS Word, MS 
PowerPoint, Movie Maker и други.

И най-важното – изграждане на комуникативни умения като се съчетае полезното с приятното, зна-
нието с играта, сериозното със закачката.

Задачите, които си поставихме:
  изграждане на новинарски екипи;
  организиране на истинско телевизионно студио – изработване на сценарии;
  представяне на новинарските емисии пред публика.

Фигура 2: Подготовка за излъчването на новинарска емисия

Работата на Клуба протича в следните етапи:
  Организационен етап;
  Оперативен етап;
  Продуктивен етап.
Това са етапи за работата през годината, които могат да се разглеждат и като етапи за подготовка на 

всяко едно предаване.
Организационният етап включваше:

  запознаване с езиковото ниво на всеки участник;
  запознаване с характеристиката на различните журналистически жанрове;
  гледане и коментиране на различни новинарски екипи на различните телевизии.
  отработване на подходяща поведение пред микрофон и камера.
  работа с фотоапарат, камера, диктофон. 
Оперативният етап се характеризира с подбор на журналистическите екипи за работа. Подбор на ин-

тересни новини, събеседници, запис на интервюта, снимки на събитията и заснемане с камера.
Продуктивният етап се характеризира с усилена редакторска работа, при която се отстраняват всич-

ки типове грешки: правоговорни, интонационни, поведенчески и други. И най-важното – запис и излъч-
ване на предаването.

Учениците се обучаваха да прилагат тези моменти на работа и при подготовката на всяко отделно 
предаване като точно подбират събитието, после избират жанра, търсят най-подходящия начин за пред-
ставяне. Не трябва да забравяме, че това са ученици от пети клас. Пред тях има много предизвикателства, 
които те имат желанието да преборят. Проведените часове определено издигнаха езиковата култура на 
участниците. Резултатите са осезаемо разпознаваеми в устното им общуване: общуват с лекота с непо-
знати събеседници, изразяват се точно и ясно, добре изграждат различни изреченски конструкции, из-
ползват синонимното богатство на езика, избягват употребата на диалектни изрази. Голяма част от учас-
тниците повишиха успеха си по БЕЛ.
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В резултат на активната работа на малките журналисти Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Ме-
тодий“, гр. Гоце Делчев има своя Училищна телевизия „МладЕж“, която излъчи три новинарски емисии, 
рубриката „Вие сте на ход“ и филм, отразяващ Коледните празници в нашето училище. Учениците с удо-
волствие представиха дейността на клуба на дефилето на изявите на участниците в проект „Твоят час“ в 
Благоевград, където спечелиха сърцата на публиката.

Фигура 3: Представяне на дейността на клуба на дефилето на изявите 
на участниците в проект „Твоят час“ в Благоевград

Клуб „Училищна телевизия“ като форма на обучение дава възможност за по-задълбочена работа вър-
ху развитието на комуникативните компетентности на учениците. Те участват активно, предлагат творче-
ски решения при различни ситуации, усвояват специфични умения за създаване на текстове и публично-
то им представяне, а учителят провокира въображението и креативността им. Учебните часове са часове 
на приятелство и съавторство. Преживените емоции обогатяват вътрешния свят и формират увереност и 
самочувствие, необходими за тяхното реализиране в живота.

Идеята ни е Клуб „Училищна телевизия“ да продължи своята дейност и в следващите години, като се 
превърне във важен фактор в училищния живот на учениците. Имаме пълната подкрепа на училищното 
ръководство, желанието на учениците и учителите.


