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Abstract: Extracurricular activity is an activity that puts students in informal environments and is expressed 
in purposeful exercises for the realization of a remedial impact on the free of the school hours, based on the ac-
quired in the process of education. The extra-curricular activities at the First School „St. Cyril and St. Method-
ius“ in Gotse Delchev are developed in several directions according to the wishes of students and parents. Ac-
tivities are varied. Our school has introduced the whole-day training to improve the quality of education. From 
school year 2016/2017, we are working on a European project „Next step of social lifelong learning through Eng-
lish“ of the Erasmus + Program. „Erasmus +“ is the European program for education, training, youth and sport, 
launched in 2014 and has a period of operation until 2020. The paper presents an example of pedagogy prac-
tice where project-based learning was implemented. Students teach about water safety and develop their Eng-
lish language knowledge. 
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Европейският проект „Next step of social life learning through English“ е по ключова дейност КД2. ос-
новната му цел е развитие на уменията по английски език чрез участие в социални дейности. Продължи-
телността на финансираните проектни дейности е две години: 01.09.2016 – 31.08.2018. Координатор на 
проекта е Първо оу „Св. Св. Кирил и Методий“, Гоце Делчев, а партньорските училища са: Zakladni skola 
a Materska skola Olomouc, Gorkeho 39, Oломоуц, чехия; Altieylul Ortaokulu, Балъкесир, Турция; Ins Can 
Margarit, Корбера Де Лобрегат, Испания; Rudaminos Ferdinando Ruscico gimnazija, Рудамина, Литва. Про-
ектът предоставя реална възможност на нашите ученици да учат, развиват и практикуват уменията си по 
английски език в реална среда. нуждата от интензивна комуникация, участието в различни дейности за 
междукултурно образование и обучение, използването на иновативни подходи, подобряват езиковите 
умения на учениците по английския език, като участват в различни дейности чрез междукултурно обра-
зование и обучение.

Комуникативните дейности предоставят реални цели на нашите ученици: да търсят и намират инфор-
мация, да я анализират, да разрушат бариерите си за говорене на друг език, да разказват за себе си, да 
участват в практически дейности, да анализират, да научат за социалния живот, традициите и културата 
на други страни.

Проектът предоставя реален шанс на учителите да развият професионални си умения и да обогатят 
възможностите за използване на обществения живот като начин за преподаване. До края на първата го-
дина от съвместната работа между учители и ученици от България, чехия, Турция, Испания и Литва се ра-
боти в следните направления:

 y Английски език – Английският език се преподава като чужд език във всичките страни партньори. 
чрез проектните дейности учениците развиват езиковите си умения. Сравнява се английската гра-
матика, способностите за говорене и писане, овладяната лексика и умението за разбиране и кому-
никиране на деца от една и съща възраст, но от различни части на Европа. Ползотворно е споделя-
нето на различен опит в преподаването на английски език, на новаторски практики в преподаване-
то на чужд език.

 y образование – нашите училищни системи са съвсем различни. Всяка страна има свои образовател-
ни традиции, стандарти и подходи към учениците. на проведените методически срещи, чрез пред-
ставяните презентации и дискусии сравнихме образователните системи в България с тези на чехия 
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и Турция. Всяко училище използва специфични методи и инструменти в учебните часове и извън-
класни дейности, както и за работа с ученици в неравностойно положение.

 y Социален живот – проектът насърчава социалната промяна, разрешаването на проблеми на чо-
вешките взаимоотношения и развитието на способностите на участниците с цел ученето на англий-
ски език чрез участието в различни дейности. По примера на чешкото училище, ученици от проек-
та се включиха активно в осъществяването на коледен благотворителен търг. Събраните средства 
бяха дарени за деца в неравностойно положение. Съвместната работа с турското училище прово-
кира развитието на толерантно отношение, подкрепа и разбиране на децата в неравностойно по-
ложение.

Приоритет на проекта е споделяне на иновативните методи в обучението по английски език, социал-
ния живот, спорта, здравословно хранене. Голям бе броят на желаещите ученици от Първо основно учи-
лище „Св. Св. Кирил и Методий“ да участват в проекта, но избраните участници трябваше да отговарят 
на определени критерии, което мотивира всички да се стремят към отлични резултати и безупречно по-
ведение. наблюдаваните дейности в чешките и турските училища, както и споделеният опит с испанско-
то и латвийско училище, ни активира към използването но проектно-базираното обучение (ПБо), което 
позволява на учителите да подпомогнат развитието на широк спектър от ключови умения за 21 век у уче-
ниците. Използването на ПБо е предизвикателство. чрез него повишаваме ангажираността и резултати-
те на учениците. Те се учат да си сътрудничат, да мислят критично, да работят заедно при разработване-
то на иновационни проекти и да намират отговори на „сложните“ за тях въпроси.

участващите училища разпространяват своя опит сред другите институции в региона. Едногодишната 
работа по «Next step of social life learning through English» допринесе за промяна на статута на Първо ос-
новно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ и в началото на учебната 2017 година се превърна в иноватив-
но училище с европейска визия и перфектна репутация. Екипът за работа по проекта „Next step of social 
life learning through English“ съвместно с други учители и директора на училището разработи план за пре-
връщането на Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в училище с нововъведения, в резултат 
на което институцията бе включена от Мон в списъка на иновативните училища в България. Споделени-
ят международен опит допринесе за въвеждането на нови практики в учебната и извънкласната работа, 
които ще бъдат интегрирани в процеса на образование, възпитание и социализация на нашите ученици.

Като участник в проекта и в качеството си на зам.- председател на общинската структура на БчК в об-
щина Гоце Делчев, реших да реализирам една такава практика. Вдъхновен от всичко видяно относно из-
вънкласните дейности в страните партньори, реших да направя едно обучение на моите ученици по про-
грама „Приятели с водата“ на БчК. Целта й е да бъдат повишени знанията на учениците от начален етап 
по отношение на тяхната водна безопасност и да бъде възпитано тяхното безопасното поведение при 
контакт с водата.

Културно-образователна област: Извънкласни дейности, група, занимания по интереси.
Време на реализация на практиката: Два месеца – април и май 2018г.
учител: Илия Крумов Динев – старши учител ЦДо – 3 клас, участник по Европейски проект ,,Next step 

of social lifе learning through English“ на Програма Еразъм+.
описание на групата: Групата с която е проведена практиката е с ученици от 3 клас а проекта обхваща 

ученици от 11 до 14 години, момичета и момчета. 
основни педагогически цели:

 y развитие на интересите, убежденията и потребностите;
 y обогатяване на запаса от лексика на английски и български език;
 y обучение по програма „Приятели с водата“ с цел безопасност и обогатяване на общата култура на 

учениците;
 y работа в екип.

Практиката, представена в статията не е новост, но има иновативни елементи. учениците усвояват 
термини на английски език за водата, докато формират знания за превенция на водния травматизъм . 
участниците в реализираната практика са ученици от 3 клас в ЦДо. Те изучават английски език по учебен 
план в училище.

основна цел – в извънкласна дейност заимствана от училища партньори по проекта, преди настъпва-
не на лятната ваканция учениците да получат знания по отношение на тяхната водна безопасност, да бъ-
де възпитано тяхното безопасно поведение при контакт с вода и да се повиши мотивацията им за учене 
и постигане на по-високи резултати в учебния процес по английски език, благодарение на участието им в 
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проект „Next step of social lifе learning through English“ по програма ЕРАЗЪМ+.
напоследък сме свидетели на много нещастни случай във водни басейни, особено с деца. оттук дой-

де идеята да направя едно обучение с моите ученици с цел превенция на водния травматизъм. Във вре-
мето за занимания по интереси, като извънкласна дейност се проведе обучението. Извънкласната дей-
ност е ресурс, който с богатството от направления и дейности създава условия за ползотворна работа и 
приобщаване на ученици в ЦДо с различни обучителни възможности и културни нагласи към образова-
телния процес и училищния живот. Извънкласната дейност осмисля свободното време на учениците, раз-
чупва нормите на учебния час, извежда ученика от класната стая, от класа. Извънкласната дейност под-
помага процеса на изграждане личността на ученика. участниците в група за извънкласна дейност се сре-
щат с предизвикателства, които преодоляват сами, не за да получат по-висока оценка, а за да докажат на 
самите себе си, че могат ,да покажат на другите около себе си, че са способни да се справят. чрез извън-
класната дейност в ежедневието на децата нахлуват емоциите, романтиката приключенията, очакваната 
радост, положителната перспектива. Извънкласната дейност открива възможности за изява, за себедо-
казване, за себепоказване в области останали скрити по време на учебния час.

обучението продължи близо два месеца през м. април и м. май 2018 г. Като първа дейност по про-
екта, реализирахме връзка с областния съвет на БчК – Благоевград. Колегите ни предоставиха специал-
но разработени тетрадки, включващи шест теми за превенция на водния травматизъм както следва (Фи-
гура 1):

 y 1 тема: основни правила за водна безопасност;
 y 2 тема: Безопасност в и около дома;
 y 3 тема: Безопасност на басейни и водни паркове;
 y 4 тема: Безопасност на плажа;
 y 5 тема: Безапасност във вътрешни водоеми;
 y 6 тема: основни правила на поведение при воден инцидент.

 

Фигура 1. Учебни материали от БЧК – Благоевград

учениците „преплуваха“ през правилата за безопасност, разказах им важни неща, свързани с водата. 
Те се научиха как да бъдат сигурни във водата и около нея, а след всяка тема проверявах какво са научи-
ли с помощта на тестовете в края на заниманията. В книжката учениците рисуваха, оцветяваха, изрязва-
ха и лепиха, научиха нови изрази на английски език за водата. откриваха забавни задачи, които претво-
ряваха в игри. Заедно научиха много и неочаквани неща и за света, и за себе си, а не на последно място, 
мисля, много се забавляваха (Фигура 2).

 

Фигура 2. Моменти от работата с предоставените учебни ресурси
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Посланието на програмата е безопасност. Децата разбраха, че ако се съобразяваме с правилата за 
безопасност, значително ще се намали риска и ще се избегнат нежелани инциденти по време на къпане, 
плуване или игри във водата. учениците научиха, че в България се радваме на изобилие от чиста и хуба-
ва вода. Това превръща страната ни в едно от най-привлекателните и красиви места в света. ние имаме 
многобройни непресъхващи източници на сладка, минерална и солена вода.

Изводът за тях е, че е важно да пазим и съхраним безценното богатство, с което природата ни е дари-
ла. В края на курса всички ученици получиха награди и грамоти (Фигура 3). 

 

Фигура 3. Връчване на грамоти в края на проектната работа

Посланието, което получиха учениците, е: „Бъди приятел с водата. обичай я, доверявай и се, но бъди 
внимателен. Ти вече знаеш как да избегнеш рисковете и как да се защитиш. И не забравяй – видиш ли ня-
кой да се нуждае от помощ във водата, не се колебай. направи всичко необходимо да му помогнеш, но 
мисли и за себе си. Така ще го спасиш, без да пострадаш“.

Дейностите в занимания по интереси ненатрапчиво, но много успешно осъществяват връзката между 
знанието и практиката. чрез участието в извънкласна дейност се създават условия за ускоряване процеса 
на социализация на учениците. Извънкласните дейности стимулират развитието на съзнанието. Занима-
нията обогатяват участниците със знания от различни области, разширява се техния кръгозор, увеличава 
се диапазонът на обществените им интереси. Създава се перспектива за нов начин на мислене с цел из-
граждане на лична стратегия за успех, за сътрудничество. Придобиват се ценни умения за самореализа-
ция и разгръщане възможностите на всеки участник.

Интересен момент от обучението бе когато на гости ни бяха учители и ученици от страните партньори 
по проекта „Next step of social lifе learning through English“ по програма ЕРАЗЪМ+ , от 22.04 до 28.04.2018 
г. ние, като участници в проекта направихме открито занятие в извънкласна дейност по програма „Прия-
тели с водата“. на учениците им бе много интересно и забавно да комуникират с участниците от чужби-
на, те говореха на английски и се забавляваха.

Първото занимание, което учениците изпълниха бяха няколко команди на английски език около во-
ден басейн с цел загрявка както следва:

Get out and play – Излез и играй;
Jump up and down 15 times – Скачай нагоре и надолу 15 пъти;
Take 15 giant steps forward – Направи 15 гигантски крачки;
Hop like a frog 7 times – Скачай като жаба 15 пъти;
Balance on your left foot for a count of 10 – Балансирай на ляв крак докато броиш до 10;
March like a soldier toy for a count of 12 – Марширувай като войник, докато броиш до 12;
Pretend to a jump a rope for a count of 20 – Имитирай че скачаш на въже 20 пъти;
Take 15 giant steps backward – Направи 15 гигантски стъпки назад;
Bend down and touch your left and right toes 15 times – Наведи се и докосни левите си и десни пръсти 

на краката 15 пъти;
Hop on your right foot 8 times – repeat with left foot – Скачай на десния си крак 8 пъти – повтори с левия.
Втората дейност, която показаха учениците на присъстващите учители и ученици, участници по про-

екта, бе една игра заимстваната от извънкласна дейност, наблюдавана в испанското училище. Играта бе 
наречена „Камъчета“. А ето и част от условието: излезли сте на излет в планината и се намирате близо до 
река или езеро. Внимателно изберете малки, плоски камъчета. Колкото по-плоски, толкова по-добре. С 
тичане и преминаване на препятствия отивате до брега и с въртеливо движение в китката, хвърляте ка-
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мъчето във водата /кофа с вода/. Целта е да се съберат повече камъчета в кофата. Децата много се заба-
вляваха с тази игра. В края на играта се включиха и гости по проекта. 

 

Бързина, съобразителност и екипност бяха качествата, необходими на участниците, за да се изявят в 
играта. Във времето на оспорваната надпревара учениците показаха знания, умения и сръчност при из-
пълнение на условието.

 

Третата дейност отново беше игра, заимствана от турското училище и наречена „не мокри топката“. 
Играта се състои в подаването на топка между два отбора. Всички те се нареждат в кръг във въображаем 
басейна и започват да си разменят топката. Целта е тя да не попада във водата и да остане суха. от игра-
та отпада всеки, който изпусне топката. Играта бе много интересна и забавна. В нея се включиха голяма 
част от участниците по проекта.

Заключение
Предимствата на Извънкласните дейности не изместват традицията в осъществяване на обучението, 

но тази дейност безапелационно и категорично гарантира постигане на фундаменталната цел на образо-
ванието – да изгради у учениците компетентности и способности за прилагане в практиката на знанията 
придобити в училище.

Извънкласната дейност има важно значение за пълноценното развитие на учениците. Ангажиране-
то по естествен начин на въображението, способностите и интересите на децата несъмнено ще съдейст-
ва за тяхното физическо, интелектуално и личностно развитие и ще ги превърне пълноценни граждани.

Реализираната практика е пример за ефективен учебен процес при реализация на проектна дейност 
в извънкласни форми за формиране на знания и личностни качества у учениците. Практиката е разрабо-
тена на база натрупания творчески и педагогически опит на автора, в съчетание с нови идеи, породени от 
работата по проект „Next step of social lifе learning through English“ по програма ЕРАЗЪМ+ . 


