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„Посредственият учител излага. Добрият 
учител обяснява. Водещият учител показва. 

Великият учител вдъхновява.“ 

Уилям Артър Уорд 
 

„Гордостта на учителя е в растежа  

на засадените семена.  

Дмитрий Менделеев 

 

„Учител, който обучава, без да е вдъхнал у 
учениците си желание да учат, кове студено 

желязо.“ 

  Xайнрих Ман 
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„Създадохме един, нереално забавен свят за нашите деца. 

Няма скучни моменти. В секундата, в която едно забавление 
завърши, ние се втурваме да ги забавляваме отново, защото в 
противен случай чувстваме, че не изпълняваме родителският си 
дълг. Живеем в два отделни свята. Те имат своя „забавен“ свят и 
ние имаме нашия „работен“ свят. Защо децата ни не ни помагат 
в кухнята или при прането? Защо не подреждат играчките си? 
Това е монотонна работа, която тренира мозъка да бъде 
работещ, да функционира и при „усещане на скука“. Когато децата 
отиват на училище и е време за писане на ръка, техният отговор 
е „Не мога. Твърде трудно е. Твърде скучно.“ Защо? Детският мозък 
не е научен да работи без безкрайно забавление. А той всъщност 
се научава чрез “скучната, повторяема работа“.  

Липсват истински приятелства. Всички сме заети и често, 
когато времето не ни достига, даваме на децата си дигитални 
приспособления, за да бъдат „заети“ с нещо и те. Преди децата 
играеха навън, където в неструктурирана, естествена среда, 
учеха и практикуваха своите социални умения. За съжаление 
времето с технологиите замести времето, прекарано навън. 
Също така използването на технологии направи и самите 
родители по-малко достъпни за контакт с децата си. Очевидно 
нашите деца изостават в развитието на социални умения… 
дигиталните приспособления не помагат на децата да развиват 
социални умения и компетенции. Най-успешните хора всъщност са 
развили добри социални умения. Това е приоритет. 
Мозъкът е точно като мускул, който може да се тренира. Ако 
искате вашето дете да се научи да кара колело, вие го учите да 
пази равновесие и да върти педалите. Ако искате детето ви да 
може да изчака, налага се да го научите на търпение. Ако искате 
детето ви да се социализира, трябва да го научите на социални 
умения. Същото важи и за всички останали умения. Няма разлика.                                                             
.                                                                                                   Victoria Prooday 
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 "Има два вида учители – такива, които те заливат с толкова 
много информация, че оставаш скован, и такива, които само с един 
малък подтик, ти вдъхват сила, с която можеш да скочиш чак до 
небето."                                                                                        Робърт Фрос 
 
        Практиката и проучванията, показват правотата в думите на Фрос 
– децата обичат да играят, независимо дали са на 6, 8, на 16 или 18 
години, то май и ние, възрастните, ама не си го признаваме...  
       В тази връзка един урок представен по забавен, атрактивен 
начин, води до по-високи резултати, а дори е  уместно  да  се включи 
и техниката мнемоника – да запомниш обемна информация, нещо 
трудно, чрез друго, лесно помнещо се…  
 

 
Предполага се, че ние, учителите, сме умни – поне 

документът за образование и  квалификация «казва», че е така, но не 
е нужно да доказваме това пред децата, нали!  

Преценката дали сме умни може да ни даде човек, който е 
по-умен от нас, но не и детето… Тогава  нужно ли е  да се „пънем“ и 
да им „изсипваме с кофи“ материала по предмета, и още - с безброй 

неразбираеми понятия, и още – бързайки да 
се впишем в 45-те минути, за да приключим с 
плануваното за урока на всяка цена, и още – 
да правим всичко това, без да се вглеждаме 
в очите на учениците си, за да проверим, чрез 

това невероятно точно огледало,  дали сме разбрани….    
Ние сме учители и задачата ни е да отговорим на нуждите за 

социокултурното развитие на обучаваните – да осмислят сведения за 
различните страни от същността на човека, за връзката му с живота и 
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с културата на обществото. Канал и средство за предаване, приемане 
и изразяване на тези сведения е езикът. Езикът е медиатор между 
мисловните и познавателните процеси в съзнанието на индивида. 
Това определя ролята на различните езикови функции за изграждане 
картина на света. 
                Степента на развитие на езиковите способности е органично 
обвързана със социалните и културните измерения в еволюцията на 
човешкото развитие. Тези факти характеризират значимостта на 
занятията с културологична насоченост изобщо и на езиковите 
занятия в частност.  

Тук е основната роля на учителя: първо да научи детето да 
чете – с разбиране, да пише грамотно, но и съдържателно, 
издържано в семантично отношение. Да успее да изгради умения у 
обучаемите, такива че те  да могат да изразяват своите мисли и 
чувства, да анализират ситуации в литературно произведение или в 
живота и пр., и всичко това  на разбираем език. 
Но, ето тук, се появява проблема.  

Цитат от Конституцията на Република България:  
„Статутът на българския език в Република България е решен в чл. 
3 на Конституцията: „Официалният език в Република България е 
българският” (Конституция). Член 36, ал. 1 уточнява: 
„Изучаването и ползването на българския език е право и 
задължение на българските граждани” (Конституция). 
Съвременната ситуация на миграция и влияние на различни 
култури на територията на България още повече издига ролята 
на официалния български език като интегративен фактор.“ 

Българският език е един от официалните езици на 
Европейския съюз (European Commission, 2010). Това извежда на 
преден план грижите за съхраняване на неговата самобитност 
(Димчев, 2010а: 23). 

В съвременният свят многоезичието не е проблем, дори 
напротив, стига ползването на различните езици да става по 
предназначение – майчин език у дома, официален език – извън дома, 
трети език – според ситуацията, която изисква ползването му като 
общ за група хора по време на срещи, семинари и пр. 
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Как стоят нещата в България с многоезичието е тема, която 
стои в основата на написаното по-нататък, но не и повод, тук да 
правим проучвания и статистики. По-скоро ще покажем как се 
отразява това на пряката работа на учителите, ангажирани с 
образованието и възпитанието на подрастващите. Ще покажем какво 
правим ние, за да се справим с проблема, тъй като многоезичието, 
което в други страни е от полза, за България се оказва проблем, ако 
не за цялата страна, то за доста  райони от нея.  

 
Началото: 

През учебната 2016-2017 година стартира Проект на МОН за 
Иновативни училища. Проектът даваше възможност на училищата в 
България да кандидатстват и след приемането им да имат 
възможност да използват нови методи на преподаване, учебни 
програми и планове. 

В нашето училище непрекъснато се работи върху 
подобряване на материалната база, повишение квалификацията на 
учителите, с цел подобряване средата за обучение и възпитание на 
нашите ученици. Участието в  такъв проект щеше да ни предостави 
възможност да реализираме обучителната си дейност по различен, 
интересен, увлекателен начин.  

Кандидатствахме през учебната 2017-2018 година и сме  част 
от, станалите вече 395 през 2019 година, Иновативни училища в 
България. 
 
 

Училището ни да създаде подходяща среда, в която 
всеки да получи шанс за образование, независимо от 
социален статус, етническа принадлежност и трудности 
при обучението, поради незнание на език, ниско ниво на 
грамотност. Да подпомогнем равният достъп до 
образование на учениците от етническите малцинства; 
повишаване качеството на обучението и засилване 
мотивацията им за пълноценно участие в учебния процес; 
повишаване функционалността на средата чрез въвеждане 
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на интерактивни технологии за визуализация на учебното 
съдържание; овладяване спецификата на българския език, 
повишаване на математическата грамотност, 
мотивация за овладяване на професията и изграждане на 
умения за извличане на учебна информация. 

 
Веднага, след като бяхме включени в списъкът на 

Иновативните училища в България, директорът Катилиян 
Костадинов издаде Заповед  за създаване на Комисия, Екип за 
работа. 
  Съставихме План за дейностите, който, по решение на 
Комисията, бе с плаващо съдържание, даващо възможност за 
допълване на дейностите, в движение. В началото екипът се 
събираше по два или три пъти в седмицата на десетминутни 
оперативки, които по-късно станаха ежеседмични. 
 
  
 

Рефат Хюсеин—учител 

Ивелина Христова—учител 

Росина Йорданова—учител 

Еленка  Тодорова— учител 

Илиян Илиев—учител 

Стефан Стефанов—учител 

  

 

Членове: 

Сечгюл Халилова—учител 

Айнун Юсуф—учител 

Недялка Радева—учител 

Евгений Генчев—учител 

Елис Кожа—учител 

  

 

Ръководител на проект: Катилиян Костадинов—Директор СУ 

Председател на екип: Емилия Минчева— Зам. директор СУ 

Координатор—Силвия Георгиева—учител 
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„Не е срамно да не знаеш, срамно е да не учиш." 
 

Законът за образованието, в сегашният му вид, си има своите 
недостатъци и да се надяваме, че в близко бъдеще, с наша помощ, 
той ще бъде „освежен“ с креативни, работещи, съобразени с 
настоящата ситуация Учебни планове, Програми, Наредби…  
            Недопустимо е да преминават в по-горен клас неграмотни или 
полуграмотни ученици. Няма как да повишиш мотивацията за учене 
у дете, което "не те разбира какво му говориш или пишеш. Сигурно 
има идеи за справяне с този проблем, но ние нямаме право да 
чакаме далечното бъдеще - трябва да намерим начин, трябва да се 
справим, доколкото можем, сега и веднага! 

Иновацията ни  е  насочена към работа с учениците от осмите 
класове. Децата в тях идват от различни училища и това е първият им 
гимназиален клас. За повечето от тези ученици, нашето училище е 
ново, с непознати преподаватели, а последното важи и за 
преподавателите, които ще се срещнат с деца, които тепърва ще 
опознават и ще си създават представа за възможностите и знанията 
им. В нашето училище имаме два осми класа  – един в профилирана 
„Софтуерни и компютърни технологии“ и един в професионална 
паралелка – „Оператор в шевното производство“. 

Все по-трудно става в днешно време да провокираш, да 
предизвикаш у младите хора, интерес към учене. Новите технологии 
поднасят цялата необходима информация за секунди. Но… 

Ако за други райони в България проблемът се свежда до 
повишаване мотивацията за учене, и там имат потенциал за това, то 
в нашият – Североизточен регион, само това не е достатъчно. 
За да ползваш новите технологии, основно изискване е да си 
грамотен. В съставът на учениците от нашето училище влизат  деца от 
три етноса, като за преобладаващата част от тях българският език не 
е майчин. Недоброто владеене на българският език ограничава 
разбирането на преподаваният материал, ограничава логическото 
мислене и разсъждения. 
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От наблюденията ни през първи учебен срок на 2017-18 
година изводът е, че учениците имат доста дефицити в знанията  по 
основните дисциплини, а и не само по тях.  
 Индикаторите за нуждата от  работа с тези ученици са: 
незаинтересоваността  им към образователния процес, породено от  
невъзможността да разберат по-голямата част от учебното 
съдържание, тоест  причина за непълнотите в знанията им по 
основните дисциплини е  незнанието на български език. Нуждаехме 
се от   помощ и заложихме в Планът за действие, срещи за 
информираност на родителите, относно необходимостта от 
допълнителна работа с децата от тези класове в областта на 
български език и литература, математика, информационни 
технологии и професионална подготовка. Новите изисквания и 
спецификата на новото учебно съдържание, неминуемо водят до 
известно отстъпване в желанието на децата да се обучават, породено 
и  от невъзможността на повечето от тях да се справят с новите 
технологии, а те вече са навлезли в преподаването, изпитването, 
оценяването. Установената липса на подкрепа и заинтересованост  от 
страна на родителите задължително трябва   да бъде компенсирана 
от страна на училището.  

На първо време трябваше да  организираме  срещи с 
родителите, за да им обясним, да ги мотивираме да ни помогнат, 
чрез контрол и настояване от тяхна страна, за стриктното посещаване  
на учебните часове, за да се сведат до минимум отсъствията без 
причина. 



 
 

10 
 

За реализацията на иновацията най-важен фактор е 
присъствието на учениците. Тук, освен родителите имаме  
подкрепата и  на Родителски клуб, Ученически парламент, 
институции, но основната роля за справянето със ситуацията            се 
пада на учителският  колектив и ръководството.  

Всички идеи, на по-късен етап, веднага биваха обсъждани от 
Екипа и реализирани, както и включвани в Планът за дейностите. 
     За техническото изпълнение на заданията набавихме тетрадки, за 
които собственоръчно изработихме етикети с наша бланка 
„Иновативно училище“ и раздадохме на всеки ученик, а паралелно с 
това изработихме бланки:   
Работна карта на преподавател, Работен лист – за ученика,  
бланка „Протокол от Открит урок“: 
 

 

   
 

 
 
"Образованието не е, за да преобразява хората  
или да ги развлича, или да ги прави експертни  
техници. То е, за да освободи мисълта им, да  
разшири хоризонтите им, да подхрани интелекта им,  
да ги научи да мислят правилно, ако е възможно."   
                                                                    Робърт Хътчинс 
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                 «Ролята на езика е основна за всестранно развитие на 
човешкия интелект. Повишава се резултатността на всяка дейност и 
се съдейства за самостоятелното преработване, и усвояване на 
лавинообразно увеличаващата се информация, чрез 
усъвършенстване на логическото мислене. 
 

        Не само възприемането и 
създаването на текстове може 
да бъде средство за постигане 
на разглежданите цели. След 7. 
и 8. клас би било уместно да се 
поставят задачи на учениците 
да правят справки по 

лингвокултурологични 
проблеми.  

 
По избор на учителя могат да се дават теми за самостоятелни 

проучвания – от интернет, енциклопедии, научнопопулярна 
литература и т.н. Става дума за проблеми като: богатство на 
българския речник; смислово и експресивно богатство 
(изразителност) на българската фразеология; БЕ в семейството на 
балканските, славянските и индоевропейските езици; общи и 
различни черти между БЕ и езиците, които се изучават от 
подрастващите и пр. « …. 
 
 Като изключим преподавателите по български език и 
литература, останалите  учители, участващи в иновацията, трябваше 
да  поемат предизвикателството, освен да поясняват понятията на 
разбираем език,  в областта на предметите, които преподават, но 
често трябваше да извършват проверка на правопис, граматика… 
Невинаги можеш да потърсиш помощта на преподавателите по БЕЛ, 
затова  работната карта на учителя, която  се подготвя от предишният 
ден, бе удобно средство за работа, без да се поемат рискове. 
 Още в една от  първите оперативки,  екипа взе решение да 
бъде издаден Кратък правописен и пунктуационен речник и да  се 
раздаде на всички ученици и учители, участващи в иновацията.  
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    Писменият език е важно средство за 
усъвършенстване и развиване на 
мисленето.  
    По какво си приличат и различават 
устната и писмената форма на езика: - 
устният език се формира пръв в 
процеса на практическо общуване с 
възрастните, а писменият език се 
овладява след него на базата на 
готовите му механизми.  
- те са средство за общуване, 
обединени по значение и са свързани 
помежду си.  
 
     

Нарушението на устната форма води до нарушение и на писмената. 
       Изразните средства са различни. В писмения език се използват 
буквите, които са свързани в думи и изречения и различи 
препинателни знаци.  

С буквите се означават съответните звукове.  
- писмената форма на езика се усвоява в училище – това е процеса на 
ограмотяване. Той съдържа две 
страни – четене и писане.  
      В българския език се използва 
азбука – определен брой букви, 
разположени в различна 
последователност и комбинация. 
Те отразяват звуковия състав на 
думата. Правописът се свежда до 
основния принцип  – „пиши както 
говориш“.  
  Но в езика освен граматични, правописни и пунктуационни, 
има и езикови правила, поради това следващата стъпка бе 
изработването на презентация, анимирана, с преходи към всяка 
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буква, последва и издаването на книжка, които имаха заглавие: 
„Езикови термини и правила, изучавани в училище“ –  
 

 
-  в Интернет не бе трудно да се намери информация, а от нас се 
искаше да бъде подбрана, подредена и предоставена за ползване по 
подходящ начин – раздадохме по един екземпляр от книжката, а 
презентацията - по имейл, на всички участници. 
 
 Ако ние сме едни от първите в България, наели се с 
доограмотяване на собствените си ученици, в страните от останалата 
част на Европа също са диагностицирали проблема. Създадена е  
„ЕКСПЕРТНА ГРУПА НА ЕС ПО ВЪПРОСИТЕ НА ГРАМОТНОСТТА“- цитат 
от Доклада на Експертната група:  
„…1. Всеки учител да стане ограмотител 

Адаптиране на подходите в обучението и включване в 
учебните планове в средното образование на обучение по четене 
иписане като съществени умения.  

Повишаване на информираността на учителите за 
важната роля на грамотността за всички предмети, с цел 
стимулиране на всички учители да приемат четенето и писането 
като своя отговорност.  

Интегриране на четивната грамотност във всички учебни 
планове и програми и включване на аспекти от обучението по 
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четене в учебните планове по всички предмети до края на 
средното образование, независимо дали е общообразователно или 
професионално…“ 

 
Дори и да сме закъснели, важно е, че започнахме. 
 
Едва приключил първи учебен срок и към работата ни прояви 

интерес Институт „Отворено общество“. От няколко години работим 
с тях по програма „Мост към бизнеса“ и заедно провеждаме 
подготовката на бъдещите зрелостници. Гостува ни господин Илко 
Йорданов – експерт-изследовател към Института. Благодарение на 
съвместната организация, на срещата присъства в конферентна 
връзка, и госпожа  Евгения Костадинова, директор на Дирекция 
“Съдържание на предучилищното и училищното образование” в 
МОН. Госпожа Костадинова приветства идеята и заяви, че ние сме 
първото училище с такава иновативна идея. Попита дали сме наясно 
с колко трудна задача сме се заели. Господин Йорданов вече бе 
запознат с иновацията от по-рано и разговорът с него продължи, след 
приключване на конферентната връзка, относно стъпките, които ни 
предстоят по-нататък. Изрази готовност за помощ, съдействие, ако 
имаме нужда.  

Благодарение на негова публикация и медиите разбраха за 
нас. 

„Образовани и с професия – шанс за всеки 
13/03/2019 
Дискусия за иновациите в ограмотяването с фокус върху 

подготовката по български език на ученици, за които той не е 
майчин, се проведе в СУ „Цанко Бакалов Церковски“, с. Никола 
Козлево. Това е едно от шестте партньорски училища по 
компонента „Дипломирам се – успявам!“ на Програма „Мост към 
бизнеса“ на Институт Отворено общество – София. 
Институтът, като съорганизатор на дискусията, подкрепя 
усилията на училището да бъде една от 290-те иновативни 
образователни институции в страна. 

Дискусията, която се проведе под мотото на проекта за 
училищна иновация „Образовани и с професия – шанс за всеки“, 



 
 

15 
 

беше открита от директора на училището Катилиян 
Костадинов, който представи основните постижения и 
предизвикателства пред иновативните подходи при 
ограмотяването на учениците в началото на гимназиалния етап. 
Костадинов отбеляза, че резултатите от входните тестове на 
учениците в гимназиален етап свидетелстват за ниска писмена и 
езикова култура на осмокласниците, особено при учащите, за 
които българският език не е майчин. „Голяма част от тях се 
затрудняват в комуникацията със съученици и учители поради 
незнание на езика“, каза директорът. 

Учителите, преподаващи в 8-ми клас на паралелките 
„Оператор в производството на облекло от текстил“ и „Софтуер 
и хардуер“, споделиха предизвикателства в своята работа с тези 
младежи и представиха добри практики, сред които 
изработената брошура „Кратък правописен речник“, който е 
раздаден на учениците и е изпратен по имейл на всеки от тях. В 
разширен вариант, речникът е разпределен върху десет табла – 
по две в класните стаи на двата 8-ми класа и шест броя в 
коридорите на училището. 

Чрез скайп връзка в обсъжданията взе участие и г-жа 
Евгения Костадинова, директор на Дирекция “Съдържание на 
предучилищното и училищното образование” в МОН, която 
приветства идеите на преподавателите да работят съвместно 
в част от учебните часове, както и в занятията от раздел Б на 
учебните планове в професионална подготовка да бъде включено 
ограмотяване по български език. Обсъдени бяха и възможностите 
за добавяне в учебната програма на предмет „Аз говоря 
български“, както и предложения за индивидуална оценка и работа 
с учениците, за да бъдат задържани в училище и мотивирани да 
повишават своите знания и умения през целия гимназиален етап. 

Първите резултати от изпълнението на иновативния 
проект „Образовани и с професия – шанс за всеки“ на СУ „Цанко 
Бакалов Церковски“ се очакват след анализ на изходящи тестове 
за грамотност на учениците от 8-ми клас в края на учебната 
година.“  
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За да се документира дейността ни, в училищният сайт бе 

създадена страница „Иновативно училище“ и в нея всеки учител, 
включен в иновацията си имаше своя под-страница – снимки, с 
кратък придружителен текст, а всички работи на учениците на 
хартиен носител се съхраняват при Председателят на екипа и 
заместник директор на училището – Емилия Минчева. За 
електронните тестове поставихме в общата страница линкове към 
съдържанието и резултатите. Там публикувахме и десет-минутките 
на учители, които нямаха часове по ИУЧ в тези класове, но 
периодично провеждаха мини-тестове, диктовки или тълкуваха с 
учениците непознати думи.  

Диктовки, преписване на текстове, четене, тълкуване на 
непознати думи и разбира се тестове, като последните имаха за цел 
установяване на начално, междинно, финално нива. Най-ефективно 
се оказва писането на текстове и четенето, с обсъждане на 
съдържащите се в текстовете думи, с непознато  за голяма част от 
учениците значение. Опита учи: диктовките показваха дефицита у 
децата, но поправките от наша страна, едва ли имаха обучително 
значение. От тази година част от учителите решихме първо да дадем 
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текста за преписване, а след това диктовка на същия. После 
учениците трябва  сами да открият и поправят грешките си.  

 Обогатяване на речника – трудно постижима задача, но и 
извън иновативните часове, всеки от нас намира време и място в 
урока си, за да обяснява нови и нови думи, било по темата на урока, 
било и извън нея. Непрекъснато говорим   за възможностите, които 
имат учениците, притежаващи смартфон, да използват безплатните 
онлайн библиотеки, за да четат книги – на първо време поне тези, 
които се изучават в училище.  

Следващите страници, в текст и снимки,  ще покажат част от 
ежедневието на учители и ученици, включени в иновацията: 
 

Иновативен час по БЕЛ, с преподавател Рефат Хюсеин: 
 

За да свикнем да 
четем с разбиране 
е необходимо да 
познаваме 
значението на 
думите, с които е 
образувано 
изречението. 
Това е първото, 
с което започва всяко 
занимание от 
иновативните ни 
                   часове. 

 
Иновативен час по математика, с преподавател Илиян Илиев: 

  
Ученици с дефицит  по математика, според направеният 

първоначален тест, са главните герои в този час. Тестът бе със средно 
ниво на трудност, но въпреки това резултатите 
бяха  незадоволителни. Една част от учениците се занимаваха с 
таблицата за умножение, други с рационални числа, а на дъската 
учител и ученици провеждаха „математически  диалог“ при 
решаването на първите пет задачи от теста. 
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Всеки учител трябва добре да владее езика, на който 
преподава. И не е оправдание факта, че не сме преподаватели по 
Български език и литература. 

Материалът, който преподаваме е пълен с нови понятия, но 
за да ги обясним използваме думи, голяма част от които не фигурират 
в речника на нашите ученици и тогава…. Ами на помощ  
идва … „Чичко Гугъл….. 

Бурното развитие на 
информационните технологии и 
необходимостта от адаптиране 
на обучението към това изисква 
развиване на нов тип мислене у 
подрастващите.  

              Разработват се иновативни подходи, които да повишават 
теоретичната подготовка на учениците, като ги насочват към 
изследване на различни проблеми, търсене и откриване на решения, 
способствайки за формиране на умения за критично мислене.  
             Традиционните методи на преподаване са все по-малко 
ефективни. В търсене на промяната стигнахме до идеята за прилагане 
и на инструменти за модерно мислене в часовете по математика в 
гимназиалния етап на обучение.  
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            За да ползваш новите технологии, основно изискване е да си 
грамотен. В почти всеки иновативен час а и не само/, новите /или 
стари/ понятия се разясняват на разбираем език. Даваш, например,  
определение за окръжност, но в него фигурира ….множество от точки 
…. ами налага се да обясняваш с купчинки ябълки, круши и общата 
купчинка плодове, за да проумеят каква е пък тази дума 
множество….. 
Или - защо, например, таблицата за умножение не я представим по 
нетрадиционен начин и така да предизвикаме интереса на 
обучаемите, а разучавайки алгоритъма, и да я научат.  
 

Питагорова таблица за умножение 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Няма време – усилено се работи в 
кабинета по информационни 
технологии, защото трябва да се 
реши  и онлайн-теста по Математика.  
      Кабинета използвахме само за 
първите готови тестове от Интернет, 
но вече 90 процента от учениците 
имат акаунти, и могат да решават 
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наши дигитализирани тестове на мобилните си телефони, както вече 
правят  по БЕЛ. 

В часовете по математика ИУЧ в 9-клас, с преподавател 
Силвия Георгиева освен затвърждаването на взетите теми от 
задължителна подготовка, се използват забавни, въвеждащи задачки 
към някои от темите.  

Класическа вероятност –тема, която трудно се възприема от 
учениците, но все трябва да се почне отнякъде:  

 

 

 
„Сухите“ системи уравнения с две неизвестни. Защо да не 

започнем темата с нещо по-простичко, и забавно – нали смехът е като 
„кислород“ за ума… 
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Иновативен час с преподавател Росина Йорданова: 
 

Материалознание – то влакна, то свойства, как се проверяват, 
как миришат и горят. Казано така е лесно, ама как се пише 
полипропилен? 

Пишем, редактираме за правопис и пунктуация, и 
същевременно обясняваме непознатите думи….  
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Мониторинг – МОН, РУО, Шуменски университет 
Открит урок по Предприемачество—Еленка Тодорова. 

 

 
Десетминутка в час по ИТ – 8б, с преподавател Силвия Георгиева. 
Изваждане на непознатите думи от темата за часа, разискване и 
записване на обясненията. 

 
Иновативен урок – математика с преподавател  Сечгюл Халилова. 
– Сплим – математическа кръстословица за концентрация и 
логическо мислене.  
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Раздаване на кратък правописен речник, а в час по Информационни 
технологии и търсене в Интернет на непознатите думи от текст: 
 

 
 
Час по Информационни технологии с преподавател - Елис Коджа: 
Диктовка – преписване оригиналният текст на диктовката, сверяване 
и поправяне на грешките, записване на непознати думи, в следващо 

занятие - търсене в онлайн тълковен речник и записване на 
значението на непознатите думи 

 
Иновативен час в УП по материалознание,с преподавател  
Ивалина Христова: 

С практическите задания момичето е  за отличен, но с 
четенето…. 
А в  учебен час по УП предприемачество – на дневен ред е 
превъзходната частица най- и още нещо… 
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Иновативен урок в час по УП по шевни машини и съоръжения с 
преподавател Еленка Тодорова 

Двама са заети с буквара, други, поединично или по двойки, 
ученици пишат тема на урока, определенията, а останалите намират 

грешките им, поправят ги заедно, обсъждат непознатите думи в 
обясненията….  

 
 

Иновативен час по Информационни технологии, с 
преподавател Стефан Стефанов  
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Диктовка, преписване на текст, търсене на непознатите думи 
в Интернет, а за по-бързите и играта  Сплит: 
 

 
 

Иновативен час по БЕЛ с преподавател Евгени Генчев 
Текста е преписан веднъж, сега тече диктовка на същият, следва 
поправка на грешките, сравнявайки с оригинала… Трудоемко, а както 
се вижда и доста уморително за някои… 
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Иновативен час по информационни технологии 
с преподаветл Айнун Юсуф 

Урокът протича с преписване на текст от интернет, търсене на 
непознатите думи в  онлайн тълковен речник и записване на 
значението им в работните листи. 

  
 

По-богата галерия от снимки, за проведени иновативни 
уроци, има в сайта на училището ни: sounkozlevo.org .  

Има и доста идеи, които предстои да реализираме до края на 
периода на този проект, но се надяваме работата да продължи и след 
приключването му. Резултати има, които на пръв поглед може да ни 
се виждат незначителни, но успехът е в постоянството и поради това, 
смятам да продължим.  

Съгласно изискванията на проекта Иновативни училища – 
Иновации в действие, сключихме договори с две училища – едно 
иновативно и едно неиновативно, с цел споделяне на опит. Срещите, 
на които нашето училище бе домакин вече са факт. 
  

Среща с Иновативно училище СУ „Хан Исперих“ -  Нови пазар 
На 30.10.2019 година се проведе среща, съгласно графика от 

сключените между двете училища договори по Проект Иновативни 
училища – Иновации в действие. Домакини бяха ученици и учители 
от СУ „Цанко Б. Церковски“, включени в иновацията. 
Презентация-обзор на направеното до момента и какво е заложено 
за в бъдеще представи координаторът на проекта Силвия Георгиева, 
два импровизирани иновативни урока по български език с 
преподавател Недялка Радева и по математика – преподавател 
Сечгюл Халилова, с участие на ученици от двете училища, а за финал 
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бе представена и презентация с публични изяви  на наши ученици  от 
професионалните паралелки, с облекла изработени и представени на 
ревюта от самите тях. Елена Тодорова като преподавател в 
професионалните паралелки, които имат най-голям дял в 
провеждането на иновативни часове  и  Стефан Стефанов – 
информатик бяха автори и представящи на тази презентация. 

На смесените, сборни отбори от двете училища бяха връчени 
грамоти за доброто представяне. 

Гостите от СУ „Хан Исперих“ ни поканиха да им върнем 
визитата през следващият месец. 
Снимки от събитието: 
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Среща с ОУ „Васил Левски“ - село Градище – неиновативно. 
Съгласно сключеният договор, и по график на 13 ноември 

2019 година, се проведе среща между Иновативно училище „Цанко 
Бакалов Церковски, село Никола Козлево и Основно училище „Васил 
Левски“, село Градище. Присъстваха учители и ученици от двете 
училища. 

Директорът на СУ „Цанко Б. Церковски“, Катилиян 
Костадинов, приветства гостите с  добре дошли, разясни накратко 
целите и задачите, които сме си поставили, за да изпълним мотото на 
нашата иновация: „Образовани и с професия – шанс за всеки“, след 
което срещата продължи с презентация-обзор на направеното до 
момента, през миналата и началото на тази учебна година. 
 

Два импровизирани учебни часа – по български език и 
математика, разнообразиха срещата, създадоха доста емоции, не 
само в участващите за целта ученици, смесени отбори от двете 
училища, но и в присъстващите учители. 

Естествено, че на импровизираното състезание имаше 1-во и 
2-ро място, но уверявам ви – двата отбора се бориха упорито и вече 
съжалявам, че не подготвихме грамоти само с 1-во място. Директорът 
ни Катилиян Костадинов с удоволствие връчи грамотите, а всеки 
участник получи малък подарък. 

За финал бе представена презентация на професионалните 
паралелки от нашето училище, която допълни емоционалното 
преживяване на участниците в срещата, при вида на чудесните 
облекла, дело на наши ученици, с които те дефилираха на 
импровизирани сцени – например, в центъра на селото, пред 
сградата на читалището. 
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В последвалият разговор бе направен разбор на направеното, имаше 
въпроси и отговори. 
Снимки от събитието: 
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Съгласно условията на Иновации в действие, ние трябваше да 
бъдем домакини на едно иновативно и едно неиновативно училище, 
а да върнем визита само на иновативно.  
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Така на 9 декември 2019 година, по покана на Екипа от СУ 
„Хан Исперих“ – Нови пазар, ние им гостувахме: 
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Тръгнахме си изключително доволни от срещата. 
Слушахме, гледахме, дискутирахме, разгледахме 
чудесните кътове в някои от класните стаи, малко 
завидяхме, но и се мотивирахме - ние също да създадем 
подобни.... Такива срещи трябва да се случват по-често и 
не само защото са включени в План за дейности на 
Иновативните училища. Споделените иновативни идеи и 
тяхната реализация са от полза, и за двете училища. Макар 
различни по теми и направление, целта на иновациите ни 
е една - обучението и възпитанието на нашите деца да се 
реализира по интересен, атрактивен, съобразен с бързо 
развиващите се нови технологии начин. Смартфон, таблет, 
компютър, електронни ресурси, връзка с Интернет - 
препоръчителни за часа. Урокът не се ограничава в 
задължителните: план, лекция на преподавател, проверка 
какво е запомнено... Урокът и класната стая се превръщат 
в тема за проучване и изследователско студио. Защо да 
прибираме телефоните, по-скоро ние казваме - извадете 
телефоните, проверете връзката си с Интернет, часът 
започва.... Звучи почти невероятно, но и в двете училища 
първите стъпки са направени в тази посока. Работата ни 
трябва да продължи и след приключване на проекта, 
защото ние вече виждаме ползата и резултатите от нея.   
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За финал: 

В едно изследване на Университетското издателство – 
Пловдив: „Перспективи в образованието“, където са описани и 
добри практики, в глава: МОДЕЛИ ЗА БИЛИНГВИАЛНО 
ОБУЧЕНИЕ, ИЗПОЛЗВАНИ В БЪЛГАРИЯ ПРИ УЧЕНИЦИ С 
ДОМИНИРАЩ МАЙЧИН РОМСКИ И ТУРСКИ ЕЗИК, доц. д-р 
Румяна Танкова,  пише, в резюме: 
„Описани са основните модели на обучение в билингвиална 
среда, използвани в световната училищна практика. 
Проследена е проекцията на тези модели в българското 
образователно пространство. Анализирани са 
експериментални образователни програми, които 
представляват многообразие от опити да се намери 
подходящ модел за овладява-не на българския език от деца с 
ромски и с турски произход, които доминиращо си служат със 
своя майчин език.“ 
 Оказва се, че тези опити не са дали желаният резултат, 
още повече – става дума за ученици, предимно в начален етап. 
Има какво да се вземе от добрите практики, но за нас това не е 
достатъчно. Възрастта на учениците ни, участващи н 
иновацията е 15-16 години. Връстниците им в страната са на 
далеч по-високо интелектуално ниво, предвид средата, в която 
живеят и учат. 
 Нашият Екип учители, работещи в билингвиална среда, 
най-добре могат да преценят, на място и според 
индивидуалните дефицити на всяко дете, с какво да започнат и 
как да продължат. 
 Четене на текстове, буквар когато трябва, преписване на 
текстове, диктовка на същите, картинни ребуси, буквени 
ребуси, занимателни задачи, използване на смартфоните като 
средство за решаване на тестове, търсене на информация в 
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Интернет, тълкуване на думи с онлайн тълковен речник, четене 
на онлайн книги….  
 За година и половина ръстът от 4% писмена, 
пунктуационна и езикова грамотност, за някои е само 
едноцифрено число, но за нас е награда за положен труд и 
мотивация да продължим да работим в тази насока и с още 
нови идеи, дори и след приключване на проекта. Защото ние 
сме тези, които трябва и дават равен шанс на всяко дете за 
бъдещата му реализация.  
 

Ние сме тези, които изграждаме бъдещата личност и 
всяко дете на България заслужава това право! 
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м. декември, 2019 г. 

с. Никола Козлево 
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Издава се от СУ „Цанко Бакалов Церковски“, с. Никола 
Козлево, с подкрепата на МОН – Иновативни училища – 
Иновации в действие. 

Ръководител на проекта: Катилиян Костадинов 

Председател на Екипа: Емилия Минчева 

Автор: Силвия Георгиева – Координатор на проекта 

СУ „Цанко Бакалов Церковски“, с. Никола Козлево, област 
Варна, ул. +Гроздан Узунов“, № 5, тел.: 05328-2188 


