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Abstract: for children in elementary school should be provided a spiritual and intellectually enriching envi-
ronment and an attractive atmosphere. environment that uses a variety of tools and resources and that allows 
individual forms of expression, and knowledge and skills demonstration. in this way a possible deficit of stimu-
lus for work could be compensated. the environment should give the child the freedom of action and access to 
personalized help that to maximize his/her potential. following this perspective of view, during the school year, 
the author included project-based training. the digital creativity of students was expanded by using computer 
technologies implementation – students worked with laptops, tablets, e-readers, educational platforms and Qr 
codes. the students’ communicative and collaborating skills were expanded by implementing co-project work 
with students from another Bulgarian innovative school from the town of dobrich. 
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В динамичната среда на съвремието, образованието в България често се описва като тромаво, неа-
декватно и некачествено. Само учителите, които сме в системата и ежедневно посрещаме новите пре-
дизвикателства, знаем че различни алтернативи има и ги използваме, за да превърнем училището в ин-
тересно и полезно място за нашите ученици. 

Все повече учители дръзваме да надскочим това, което се очаква от нас – просто да обучаваме по 
традиционните методи, да подготвяме уроци, които повтаряме години наред. образованието е не прос-
то инжектиране на знания. компетентността в тази професия вече се измерва в способността да увличаш, 
да организираш учениците и да ги насочваш в изследователска работа, да работиш заедно с тях, да ги на-
сърчаваш и подкрепяш да търсят и откриват, да преживяват.

За децата в началното училище трябва да се осигури духовно и интелектуално обогатяваща среда и при-
влекателна атмосфера. Разнообразието на използваните средства и възможностите за индивидуални изя-
ви на всяко дете могат да компенсират евентуалния дефицит на стимули за работа и да подпомогнат емо-
ционална приобщеност към училището. предоставяйки на ученика свобода на действията с ясни граници и 
правила и оказвайки му индивидуализирана помощ, той ще разгърне максимално своя потенциал. 

Следвайки гореизложената визия, в хода на учебна дейност през учебната година разработих план за 
работа в следните направления:

 y управление на класа и класната стая – информационни табла за ученици и родители, барометър на 
емоциите, игра „днес класа посрещам аз“, музикална и раздвижваща петминутка, създаване с уче-
ниците група на класа с ограничен достъп в социалната мрежа faceBook;

 y извънкласни занимания по интереси в танцова група;
 y извънкласни занимания по интереси в клуб за дигитална креативност, използване на компютърни 

технологии – преносими компютри, таблети, електронни четци, образователни платформи и рабо-
та с Qr кодове;

 y съвместна работа с родители – работилница с родители, открити уроци, инициативи;
 y взаимопомощ и сътрудничество между учениците от класа и ученическия съвет;
 y проектно-базирано обучение и разширяване контактите на учениците чрез осъществяване на съ-

трудничество и диалог в между класен проект с техни връстници от друго българско иновативно 
училище от гр. добрич;

 y  съвместни акции и дейности с други социални институции – читалище „Васил Левски“ кв. г. езеро-
во, Бургас и 4 Рпу гр. Бургас.
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Във всяка от тези области работихме целогодишно и надграждахме с всяка следваща дейност. опитах 
се да разчупя стандартната образователна среда. акцентирах на емоционалните преживявания. 

Различното обучение в час дойде с идеята за проектно-базираното обучение. Всичко започна с търсе-
не на възможности за промяна. учениците са от ромски произход и трудно усвояват сложния вече в тре-
ти клас учебен материал. Започнах работа с тях от втори клас. годината паралелно с учебните задачи ми-
на в опознаване, напасване, формиране на навици и умения за работа, опити за изграждане на колектив, 
възпитаване на толерантност и търпимост. почти невъзможно бе мнозинството от класа да покрие дър-
жавните образователни стандарти за съответния етап на обучение. наблюденията ми бяха, че се справят 
различно всеки със своето темпо докъдето им стигат възможностите и желанието за учене. а желание 
при някои съвсем липсваше. екипност също. Всеки беше сам за себе си. Бързо разбрах, че стандартните 
методи не са ми от полза и започнах да търся нови възможности. макар и от ромския етнос, моите тре-
токласници също са деца и като всички такива се вълнуват от игри, съкровища, компютри, скачане, танци 
и всякакви други вълнуващи и подвижни дейности. увличат се по неща, които сами могат да пипнат и да 
променят, да видят какво се случва пред очите им и да споделят своя личен опит. 

искаше ми се освен да провокирам учениците да искат да учат, да си помагат и да работят в екип. Ре-
ших да направя възможно сами да откриват и преживяват знанията, които трябва да усвоят. така още в 
началото на учебната година обявих, че поемаме на пътешествие със самолет. Ще летим в различни дес-
тинации и ще откриваме нови интересни неща. Всички сме един екипаж и трябва да си помагаме и да ра-
ботим заедно, за да можем да пристигнем благополучно там, закъдето сме тръгнали. Разбира се аз бях 
пилотът, който ръководи полетите, направлява и помага за разрешаване на възникнали проблеми. Въве-
дохме ясни правила и възможности и дори си изработихме парашути, с които ще се приземяваме там къ-
дето е трудно да кацнем /Фиг. 1/.

Фигура 1. Табло с екипажа на III в клас и парашути с имената на учениците. 

За да ги приобщя емоционално към училището въведох игрите: „днес класа посрещаш ти“, „подвиж-
ни минутки“ и „Барометър на емоциите“/ Фигури 2, 3, 4/. тези игри практикувахме ежедневно като ги за-
меняхме през ден, а понякога играехме и по две игри на ден. те спомагаха за изостряне на вниманието 
на учениците, бързата им адаптация към учебната среда, преодоляване на сънливостта сутрин и нежела-
нието за учене по обяд. при някои дори провокираха желание за редовна посещаемост.

„днес класа посрещаш ти“ е игра, в която първоначално учителят, а на по-късен етап и всеки един от 
учениците посрещат останалите от класа като на табло или на дъската са поставени карти с изображе-
ния на ръкуващи се ръце, прегръщащо мече или танцуващо човече. Всяко дете, което е в стаята си изби-
ра картинка, съответстваща на определено действие /ръкуване, прегръщане или танцуване/ и заедно с 
посрещащия го изпълняват. 

играта „подвижни минутки“ прилагахме в два варианта. играта е подходяща както за първия учебен 
час за разсънване и раздвижване, така и винаги, когато има умора, апатия, скука или липса на внимание. 
при първия вариант се изпълняват гимнастически упражнения, които показва учителя или избран уче-
ник. Във втория вариант се използва любим на децата видеоклип от Youtube „гимнастика за деца“ – де-
цата гледат, слушат и повтарят движенията.

„Барометър на емоциите“ помогна за формиране на емоционална стабилност в класа. изразявай-
ки видимо своите емоционални състояния и обяснявайки причината за тях, децата срещаха разбиране и 
подкрепа, чувстваха се значими в групата и променяха настроението си в позитивна посока. осъществя-
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вахме барометъра по няколко начина. използвахме ориентировъчно табло с емоции и състояния и всеки 
трябваше да нарисува на листче как се чувства, да покаже и обясни защо. друг път рисувах на дъската съ-
ответните фигури и учениците излизайки пред класа избираха къде да застанат. 

Фигура 2. Играта „Днес класа посрещаш ти“ в действие.

Фигура 3. Подвижни минутки: гимнастика и танци.

Фигура 4. Барометър на емоциите.

наред с всички интересни нововъведения търсех проекти и идеи от специализирани платформи и 
групи в социалните мрежи. там с други колеги споделяхме опит и обменяхме идеи. така търсейки класен 
проект научих повече за проектно-базираното обучение и ми се видя отлична алтернатива за учене. Раз-
работих идеен проект, който прерасна в междукласен. С мен се свърза колежка от иновативно училище в 
гр. добрич с идеята да разменим коледни картички между техния и нашия клас. С това започна голямото 
предизвикателство. първоначално заложен като едномесечен, проектът прерасна в годишен. 
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идеята разработих с цел обогатяване и разширяване знанията на учениците за празника коледа – 
традиции, обичаи, тематична литература и музикални произведения с водещ предмет Български език и 
литература и връзки със знания по предметите: човекът и обществото, музика, изобразително изкуство, 
английски език, компютърно моделиране, технологии и предприемачество. Размяната на картички бе-
ше приятно допълнение и завършек. обаче още по време на предварителната подготовка за размяната 
установих, че това е уникална възможност да предоставя на учениците си едно приятелство извън тяхна-
та затворена общност и начин да общуват със свои връстници извън капсулираната среда на ромския ет-
нос, в която са израснали. имаше притеснение как ще бъдат приети поради различията, но резултатът бе-
ше повече от добър. 

удължих периода за осъществяване на проектно-базираното обучение, включих няколко етапа и теми и 
промених заглавието му от „нашата вълшебна коледа“ на „да откриеш приятел“. Целите останаха същите:

 y Разширяване светогледа на учениците за различните начини на празнуване на коледа по света и у 
нас.

 y Разширяване знанията на учениците за многообразието от художествени, литературни и музикал-
ни произведения по темата.

 y обогатяване и надграждане на знанията на учениците за уникалните за България празници Баба 
марта и ден на буквите /24 май/.

 y Запознаване с историята и обичаите, свързани с първи март и мартеницата. обзор на художестве-
на литература по темата.

 y Запознаване с глаголицата и кирилицата. надграждане знанията за техните създатели кирил и ме-
тодий и делото на учениците им.

 y Възпитаване на национална гордост и съзнание.
 y Разширяване контактите на учениците и осъществяване на сътрудничество и диалог с техни връст-

ници от друг клас на друго училище. 
 y Възпитаване на толерантност, съпричастност, приятелство, уважение към другите.
 y изграждане на умения за самостоятелно учене – търсене и намиране на информация; анализира-

не и систематизиране на събраната информация; представяне на завършения продукт пред класа.
 y повишаване мотивацията на учениците за учене и стимулиране на тяхната любознателност и кре-

ативност.
 y насърчаване на сътрудничеството чрез екипна работа и възпитаване на дух на взаимопомощ и под-

крепа.
 y Разширяване знанията и уменията на учениците за работа с информационни технологии.

Задачите за постигане на поставените цели бяха следните:
 y да се събере, систематизира и представи пред класа информация за празниците и обичаите, за тра-

дициите, популярните литературни и музикални произведения свързани с тях.
 y учениците да видят приликите и разликите в начина на отбелязване на празниците при различни-

те култури по света.
 y да се съберат популярни песни и изображения и да се изготвят тематични табла. 
 y да се изработят картички за размяна с връстници от друг клас.
 y да се изработят в „коледна работилничка“, заедно с родителите, предмети за благотворителен ко-

леден базар. 
 y да се проведе мартенска работилничка в класа. 
 y да се закупят от благотворителния базар мартенички и да се изпратят на децата от гр. добрич.
 y да се проведе открит урок по темата 24 май – глаголица и кирилица.
 y В края на проекта да се осъществи жива връзка с класа партньор.
 y Работата по проекта да се систематизира и представи във вид на презентация и брошура или ди-

плянка като краен продукт от обучението.
Реализирането на проекта протече в три фази, фокусирани върху празниците коледа, Баба марта, 24 

май. За всеки отделен етап следвахме стъпките мотивиране, планиране и организация, формиране на 
екипи, оперативни дейности и продуктивна част.

В организационния етап идентифицирахме проблема. В час по БеЛ поставих темата за предстоящи-
те празници. предложих на учениците да изработят съвместно табло с популярни песни и стихчета и ин-
формация за празника, която да представим на гостите на коледното ни тържество. предложих да напра-
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вят коледна работилничка, където да изработят заедно с родителите си предмети и картички за благот-
ворителния коледен базар в училище. Съобщих, че ще могат да се свържат със свои връстници от друг 
град по интернет и да си разменят коледни картички с пожелания по пощата. За другите фази процеди-
рахме по същия начин.

Формиране на екипите: учениците се разпределиха в три екипа по 6 -7 участници. 
екип 1 работи по събиране на информация относно история на празниците и различните начини на 

празнуване у нас и по света. екип 2 работи по събиране на литературни и музикални произведения по съ-
ответната тема. екип 3 работи по събиране на информация за обичаи и традиции на различните култури 
и етноси, свързани с празниците или специфични особености. 

оперативен етап: темите за празника коледа и Баба марта, за създаването на славянската писменост 
и всичко свързано с тях се разви поетапно в часовете по Български език и литература, човекът и обще-
ството, музика, английски език, където децата сравняваха, търсеха общите черти и откриваха разликите 
в отбелязването на коледа у нас и по света. намираха информация за традиции и начини на празнуване. 
Запознаха се с историята на празниците, легендите и различните художествени, музикални и литератур-
ни произведения /Фиг. 5/. част от работата бе за домашна самостоятелна дейност – търсене на информа-
ция в интернет, водене на интервюта с близки и роднини, записване на интересни и характерни песни, 
приказки, обредни ритуали. В часовете по компютърно моделиране учениците използваха ит за да обра-
ботят информацията и да изготвят компютърни рисунки, да сглобят прототип на брошура и да направят с 
моя помощ презентациите на екипите си. В часовете по технологии и предприемачество и изобразител-
но изкуство изработиха картички и мартеници /Фиг. 6/. 

Фигура 5. Работа по екипи.

Фигура 6. Творчество в час.
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при изпълнение на дейностите по проекта учениците се ръководиха от предварително поставените 
изисквания. проследявах работата им и ако е необходимо, давах насоки за подходящи източници, от кои-
то могат да си набавят необходимите сведения. обсъждаха събраната информация. Вземаха решения, 
каква част от нея да включат в изготвянето на своето представяне пред класа. С моя помощ структурира-
ха съдържанието и финализираха визията на тяхната презентация. Всеки екип представи кратко описа-
ние, онагледено със снимков материал или рисунки. дискутирахме върху получените резултати и прави-
хме изводи какво научихме в края на всеки етап. 

по повод 24 май проведохме интерактивен урок на открито като използвахме ел. четци и разчитане 
на карта с Qr кодове, учениците изписаха имената си в word документ и ги форматираха в шрифт глаго-
лица. Ръчно изписаха букви от глаголицата на картонено пано /Фиг. 7/.

 

Фигура 7. Урок за буквите на открито.

С нашите партньори и приятели от добрич разменихме видео визитки. изпратихме коледни картич-
ки с късмети изработени ръчно и закупени от благотворителния базар в училище мартеници. получихме 
също ръчно направени картички с индивидуално послание за коледа, а за 24 май книжка за всеки от кла-
са. писаха ни какви добрини са направили по коледа и за участието им в съвместните инициативи с биб-
лиотеката, за участието им в конкурси свързани с четенето. ние им разказахме за това, което правим по 
проекта /Фигура 8./.

Фигура 8. Междукласно партньорство.

продуктивен етап: За да представят завършените презентации в час на класа учениците избраха кои 
от членовете на екипите ще са говорителите на групата. С помощ от моя страна те изложиха своята рабо-
та на гостите на тържеството и на своите родители.

Финализиране на проекта: В края на учебната година изпратихме подаръчета на партниращия клас 
и осъществихме жива връзка с тях. Споделихме емоциите от всички проведени съвместни дейности, по-
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желахме си весела ваканция и определихме мисии за лятото /приложение10/. Благодарение на тези кон-
такти учениците ми освен по-толерантни, станаха и по-уверени в себе си и разбраха, че за приятелството 
и доброто граници и етноси няма. 

За успеха на начинанието изключително важно за мен през цялата учебна година бе да привлека и 
приобщя родителите към училищния живот на децата им. да успея да ги направя част от екипите в опре-
делени задачи и да провокирам емоционална ангажираност. Срещнах позитивна нагласа и отчетох висо-
ка активност от тяхна страна. открити уроци с тренинг задачи, работилници с родители, участие в иници-
ативи са формите, в които ангажирах родителското съсловие. изработените предмети и картички в работ-
ничките бяха предоставени за благотворителни базари /Фиг. 9/. 

Фигура 9. Работа с родители.

Постигнати резултати: 
предвид посочената неблагоприятна характеристика на класа, вземайки под внимание затворената 

общност и непривлекателната домашна среда, в която учениците живеят, различните дейностите в час, 
работата по проектно-базираното обучение, заниманията по интереси дават не само глътка промяна, но 
и способстват социализацията и приобщаването на учениците. мотивират ги да посещават училище, спо-
магат за компенсиране на дефицитите, стимулират за работа, предоставят на децата свобода на дейст-
вие и индивидуализирана помощ. така учениците подобряват успеха си, чувстват се уверени в себе си и 
знаят, че е възможно да успеят, да разгърнат максимално своя потенциал. и, веднъж опитали, се чувст-
ват значими и оценени. Работят усърдно при собствено желание в или след часове и консултации, посе-
щават редовно училище и знаят, че ще има нещо ново и вълнуващо следващия път. Сами подбират дей-
ностите, дават мнение, решават наравно с мен. Стават все по-уверени, стават по-толерантни и търпели-
ви. и аз. научават се да се изчакват и изслушват, научават, че дори и да не си с добър успех все в нещо си 
добър. научават, че различните на пръв поглед не са толкова различни. приеха за равна и ученичката със 
Соп. и са доволни от себе си! Знаят, че ги обичам и правя много за тях. техните родители също. чрез кон-
тактите с учениците от добрич разшириха светогледа си, почувстваха се по-добри и полезни. това сътруд-
ничество, наред с участията в благотворителните базари и събития спомогнаха да възпитам устойчиво и 
целенасочено нравствени и духовни качества у учениците.

След многото участия в инициативи в и извън квартала и при спечелените награди от конкурси, успях-
ме да разчупим капсулата на ромската изолация. активното включване на родителите доведе до по-голя-
ма ангажираност и отговорност от тяхна страна.

от проблемен и буен клас с конфликтно общуване, стъпка по стъпка, подобрихме атмосферата. 
Благодарение на изкуството и ит и на пълноценното сътрудничество между учител и родител постиг-

нах ресоциализация и плавна адаптация на ученичката завърнала се от чужбина, която вече освен, че 
разбира и говори на български език, умее и да чете и пише и спечели награда в конкурса „Водата – из-
вор на живот“.


