
Среща-разговор на Екип ИУ – към СУ „Цанко Б. Церковски“ 

с господин Илко Йорданов и госпожа Евгения Костадинова на 13 март 2019 година 

 

От учебната 2018-2019 година СУ „Цанко Бакалов Церковски“, с. Никола Козлево е едно от 290-те 

Иновативни  училища в страната. Нашата идея е свързана с ограмотяването, под девиза: „Образовани и с  

професия – шанс за всеки“. 

В съставеният от Екип ИУ план за дейностите бе залегнала среща-разговор  с господин Илко 

Йорданов – експерт от Институт „Отворено общество“ – гр. София. Срещата се проведе на 13 март 2019 

година в училището ни. Известен с инициативността си,  господин Йорданов съобщи на Екипа, че е 

разговарял, взел е съгласието и е уточнил час за виртуална среща с госпожа Евгения Костадинова – 

Директор на дирекция  “Съдържание на предучилищното и училищното образование” – гр. София.  

В уреченият час – всички бяха на линия – ние, в един от компютърните кабинети на училището, а 

госпожа Костадинова – в ефир, чрез скайп-връзка. 

Директорът на нашето училище, господин Катилиян Костадинов и ръководител на проекта ИУ, с 

кратък анонс запозна госпожа Костадинова с идеята, с организацията, планът за работа и направеното до 

момента. 

Изкуството на събеседника се състои в това, да провокира най-точните отговори, както и тяхната 

аргументация. Такъв бе и първият въпрос на Госпожа Костадинова: Защо именно ограмотяването сте 

избрали като идея на проекта? Нали точно в това се състои работата на училището - да ограмотява, да 

дава знания, компетентности и т.н. Освен това – в действие са редица проекти и програми, свързани с 

тази дейност.  

Господин Костадинов аргументира отговорът си с факта, че в райони, като нашият, поради 

преобладаващите  /около 80 процента/ семейства билингви, чийто майчин език не е български, 

семейства с нисък социален и интелектуален статус, е крайно наложително да се удвои работата по 

ограмотителният процес.   

Като средищно училище – записаните в 8-те класове ученици са от различни училища на общината 

и от съседни общини, но входните резултати, като цяло, показват твърде ниска писмена и езикова 

култура. Голяма част от тях се затрудняват в комуникацията  със съученици и учители, поради незнание на 

езика. 

Дискусията се съсредоточи върху практическата реализация на проекта, като госпожа Костадинова 

реагира позитивно на идеята в  часовете от раздел Б на учебните планове в професионална подготовка, 

да бъде включено ограмотяване по български език.  

Интересни коментари имаше от страна на учителите, преподаващи и в двата 8-ми класа от двата  

вида паралелки: професионална – „Оператор в производството на облекло от текстил“ и профилирана – 

„Софтуер и хардуер“. Учителите споделиха какво се случва в техните часове, как работят с тези деца, 

имащи немалко дефицити. Показана бе и изработената от екипа брошура „Кратък правописен речник“, 

раздаден на учениците, както и изпратен по имейл на всеки един от тях. В  разширен вариант,  речникът 

бе разпределен върху десет табла – по две в класните стаи на двата класа и шест броя в кордорите на 

училището. 

Госпожа Костадинова, от своя страна, даде добри идеи за доразвиване на проекта и подкрепи 

работата на учителите, тяхното виждане, че трябва да се работи повече и повече с такива ученици, за да 

могат те да бъдат задържани в училище и да повишат своите знания и умения. 

Разговорът приключи с обещание, при първа възможност, господин Илко Йорданов и госпожа 

Евгения Костадинова да посетят училището и да продължат ползотворните разговори и беседи с учители, 

родители, ученици, за въвеждане и развитие на иновативните моменти в работата на СУ „Цанко Бакалов 

Церковски“, с. Никола Козлево, област Шумен. 


