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ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН 
на СНЦ „Местна инициативна група – Тунджа“
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Вече втора година училището изпълнява 
дейност 1 «Академия за родители». Тя цели да  
се повиши родителският капацитет, като се 
създаде зона за интеркултурна комуникация и 
неформално общуване между родители учени-
ци и учители. 

Родителите  се мотивират да подкрепят 
по - активно децата си в учебния процес и по 
този начин да се осъществява превенция на 
ранното им отпадане от училище.  Дейност-
та допринася за привличане на родителите 
към училищния живот, като се  засилва  роля-
та им при подготовката и участието на уче-
ниците в училище. Участниците в „Академия 
за родители“ предлагат идеи за организиране 
на извънкласни дейности и различни извънучи-
лищни мероприятия. По този начин се изграж-
да  доверие и се подобрява   партньорството 
между училището и семейството. 

Родителите са  привлечени като съмишле-
ници и участници в училищните инициативи за 
преодоляване на напрежението в комуникацията  
ученици-родители-учители; изграждане на уме-
ния за работа в екип между родители и учители; 
превръщането им  в активен участник и парт-
ньор на училището в образователният процес; 

Академията за подители работи за привличане 
и задържане на учениците в училище, повишаване 
на качеството на образование и намаляване броя 

ДЕТСКИ УСМИВКИ  И РАДОСТ НОСИ ПРОЕКТ „УЧИЛИЩЕ В ДЕЙСТВИЕ”  
НА ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“- СЕЛО ВЕСЕЛИНОВО ПО ПРОЦЕДУРА 
BG05M2OP001-3.014 МИГ ТУНДЖА – МЯРКА 3.9. “ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН 
ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА”, 

ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 
ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“
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на неизвинените отсъствия. Чрез дейността 
училището  се „отвори” към родителската сре-
да, така че родителите да участват реално във 
вземането на решения. Това превърна училището 
в център на родителската общност. Участието 
на родителите в дейности, организирани от учи-
лището–отворени врати, празници, тържества, 
състезания,изнесени обучения допринесе за изди-
гане имиджа на училището.

Чрез осъществяването на дейността е  по-
стигнато насърчаване на общуването и съв-
местните изяви между ученици,родители,учители 
и доброволци от маргинализираните общности.

Чрез Дейност  2 «Природата - наш дом» в  
ОУ «Св. Св. Кирил и Методиий“ с.Веселиново 
и НУ «Васил Левски» с. Завой  са  създадени   
еко клубове «Природата - наш дом». Дейност-
ите в клубовете са  насочени към глобалните 
и специфични екологични проблеми на училище-
то, селото и общината. 

Реализирането на дейността   води до 
промяна на  отношението на учениците към 
природата,  повишава  теоретичното и прак-
тическо равнище на знанията им по въпроси-
те, свързани с опазването на околната среда, 
нейното почистване, превръщането на дома, 
улицата, училището, селото - в уютно и при-
влекателно място за живот.

Екологичното и здравното образование зае-
мат приоритетно място в българското учили-
ще днес чрез дейността  се формира екологич-
ната култура у младото поколение, която води  
до отговорно отношение към околната среда и 
уважение към природата. Дейността  включва 
изграждане на ботанически градини / засаж-
дане на цветя,билки,зеленчуци/, засаждане на 
храсти и дръвчета, поддържане на тревните 
площи и двора на училището, еко правила за 
опазване и подобряване на екологичната среда 
в училище,изработване на еко табла, изгражда-
нето на екокътове от учениците, изработване-
то на презентации за дейността на клубовете 
с цел изграждане на умения за работа в екип и 
повишаване на компютърните им компетенции. 

При организирането на екологични акции  
са  привлечени и родители, което  има огро-
мен възпитателен ефект в изграждане на еко-
логично съзнание, като част от културата 
на личността на ученика и на родителската 
общност. Участието на родители в «Академия 
за родители», осигурява  устойчивост на дей-
ността и надграждане на заложените цели. 

За пълноценното функциониране на клубове-
те във двете училища се създава  по една «Зе-
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лена класна стая», която ще създаде по-бла-
гоприятни условия за устойчиво развитие на 
личността в контекста на адаптиране към 
стиловете на живот и практики. «Зелената 
класна стая»  е удобно място за практически 
упражнения, изработване на предмети от при-
родни материали, реализиране на мини проек-
ти, свързани с изучаване и опазване на залесе-
ните растителните видове в района на учи-
лището,за провеждане на летните училища за 
децата от ППГ, екосъстезания, еко кампании и 
други форуми.

„Зелената класна стая»  спомага на учи-
телите да проведат образователни уроци с 
учениците на открито. Да съчетаят съвре-
менните компютърни интереси на ученици-
те със зелената атмосфера в училищните 
дворове на двете училища. Създадени са  ус-
ловия  чрез екологичното възпитание и еко-
туризъмда се формира активна гражданска 
позиция.

Тази дейност подобрява физическото и 
психическото здраве на учениците и като  

спомога за тяхното интелектуално разви-
тие чрез стимулиране на природосъобраз-
ния начин на живот.Опазването на околната 
среда е приоритет в работата на учебните 
заведения  като институция.Създадените 
«Зелени класни стаи» се  използват  не само 
от участниците в еко клубовете, а и от ос-
таналите 250 деца и ученици от двете учи-
лища.

Сред любимите занимания е дейност 
3 „Лятна детска Академия“. Заниманията 
включват дейности с образователни елемен-
ти, комбинирани с интерактивни методи и 
игри, състезания и други творчески и позна-
вателни дейности. Участват  деца, на които 
предстои да бъдат ученици  и се обучават 
от педагог и подкрепят от образователен 
медиатор. 

Целта  е децата да развият и придобият 
навици и умения за запознаване с учебната 
среда, да се провокира и увеличи тяхната го-
товност и мотивация за равен старт в учили-
ще за постъпването в 1 клас. 

По летните академии се работи и с роди-
телите на децата, за да се постигне по-ви-
сока активност при записването на децата в 
училище  игри и дейности, обогатяващи позна-
нията на децата за обкръжаващия свят; пре-
доставяне дейности за подобряване на преду-
чилищната подготовка като: преодоляване на 
затруднения в изучаването на български език 
и комуникативността, социализацията и др., 
осигуряване на възможност за равен старт в 
първи клас. 
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В летните детски академии образовател-
ните елементи се комбинират с игри и дей-
ности, допълващи и обогатяващи знанията 
и уменията на децата, с оглед повишаване 
на училищната им готовност като базови 
познания и умения и психологическа нагла-
са. В рамките на летните детски академии  
се провеждат дейности за формирането на 
положителни нагласи към ученето като цен-
ност и за изграждането на умения за актив-
но и самостоятелно учене, на умения за ра-
бота в екип и в група, на умения за решаване 
на проблеми и на умения за критично мислене.

Осъществява се   допълнителна подготов-
ка за преодоляването на затрудненията в изу-
чаването на български език. Програмата за 
работа с децата в летните детски академии  
включва допълнителни занимания / ситуации 
по образователните направления БЕЛ, мате-
матика, социален свят и др./, в съответствие 
със стандартите на предучилищната подго-
товка. Организират се и се провеждат  със-

тезания, викторини, културни и развлекател-
ни мероприятия по време на заложените дей-
ности в летните детски академии. 

„В света на информационните технологии – 
Бъдеще за всеки!“ така е наречена Дейност 4 
по проекта.  Тя учи децата ,че  новите техноло-
гии са неизменна част от обществения живот 
и по този начин стават необходими и в съвре-
менното обучение. Правилното използване на 
съвременни образователни технологии повиша-
ва ефективността на преподаването и учене-
то. За тази цел обаче, е необходимо използване 
на нови педагогически подходи, които позволя-
ват съвместна работа, общуване и мобилност. 

Такива обучаващи технологии включват 
виртуални светове, интерактивни мултиме-
дийни технологии, безжични технологии и из-
ползване на мобилни устройства. Компютър-
ните образователни технологии могат да се 
използват в обучението, когато са на лице 
предимствата от тяхното използване в срав-
нение с традиционните подходи.

Това са случаите, когато се внасят положи-
телни промени в съдържанието и организация-
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та на учебния процес, улеснява се формирането 
на умения и взаимоотношения, развиването на 
мисленето и познавателните способности у 
обучаемите и облекчаването работата на пре-
подавателя. По този начин се увеличават ме-
тодите на обучение като например решаване 
на учебни задачи с помощта на дидактически 
софтуерен продукт, справяне с еднакви по тип 
задачи чрез интерактивна мултимедия с въз-
можности за различен начин за изпълнение.

  Дейността допринася  за интеграцията и 
личностното развитие на учениците от ром-
ските общности в с. Веселиново, с. Могила, 
с. Чарган и с. Завой. Чрез използването на ди-
дактически софтуерен продукт в обучението 
се реализират основни дидактически принци-
пи като активност, гъвкавост, достъпност, 
нагледност, последователност, системност, 
свързване на теорията с практиката, въз-
можност за индивидуален подход и др. Така 
се подобрява нагледността и се предоставя 
възможност за по-добро възприемане, усво-
яване и приложение на знанията придобити 
по тази дейност. Всяко дете има творчески 
потенциал, независимо към каква етническа 
общност принадлежи. Учителят има ролята да 
разпознае този талант у тях, да го насърчи и 
да го насочи към положително развитие. 

Продължава изпълнението и на Дейност 5: 

«Кукери, коледари и тракийския фолклор» . По 
нея вече е осъществен подбор на участници-
те в „Танцовите работилници” . «Танцовата 
работилница» осмисли свободното време на 
учениците и ги мотивира за по-активно учас-
тие в образователния процес. 

Тя  допринася за съхраняване на културната 
им идентичност. Активни участници и парт-
ньори в дейността са родителите. В рамките 
на дейността са създадени коледарска куда, 
танцова трупа и кукерска група. Участниците  
разучават най - малко 2 танца. Пресъздават се  
традиции и обичаи, с цел изграждане у учени-
ците на нравствени и естетически ценности. 
Ръководители на „ Танцовата работилница са  
г-жа Пенка Динева и г-н Петър Димитров – хо-
реограф. На занятията на „Танцовата работил-
ница“ са канени и родители, които да разказ-
ват за начина, по който отбелязват различни 
празници и обичаи. Участниците в работилни-
цата  участват  в училищни, селски, общински 
празници и фестивали на територията на МИГ 
-Тунджа». Тези участия дават възможност уче-
ниците да се срещнат със свои връстници от 
други села, градове и държави, да общуват с 
тях, да обменят идеи, което ги мотивира да се 
развиват, да научават нови неща,  стимулира  
ги да продължат своето образование.  У тях се 
възпитава на  дух толерантност и разбиране 
за богатството на фолклора и културата на 
другите етноси. В края на дейността децата и 
учениците ще демонстрират знания и умения, 
които са придобили по време на работата им в 
работилниците пред по-широка публика.
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Вече втора година училище „Св. Паисий Хилен-
дарски“ с. Скалица  работи по проект: „С надеж-
да за бъдеще“ по процедура BG05M2OP001-3.014 
МИГ Тунджа – мярка 3.9 „Осигуряване на равен 
достъп до качествено образование в малките 
населени места“, финансиран от Оперативна 
програма „Наука и образование за интелиген-
тен растеж” 2014-2020 г. 

По Дейност 2 – Подобряване на достъпа и 
повишаване на мотивацията на учениците за 

включване в системата на професионалното 
образование, чрез провеждане на информа-
ционни кампании, осигуряване на учебно - ди-
дактически пособия и учебници, създаване на 
интерактивен кабинет по практика и подо-
бряване на материално-битовите условия се 
проведоха поредица  „Отворени врати“ в СУ с. 
Скалица.

 В училището гостуваха седмокласници-
те от ОУ „Св. П. Хилендарски“ с. Роза, като 
целта беше да се запознаят отблизо с про-
фесионалната подготовка в училището и 
професията „Лозаровинар“. Учениците от 
гимназиален курс заедно със своите учите-
ли в професионалната паралелка „Лозарови-
нар“ на СУ „ Св. П. Хилендарски“ разказаха 
и представиха своята бъдеща професия и 
подготовката за нея. На гостуващите уче-
ници беше представена и подобрената ма-
териална база и изградения нов интерак-
тивен кабинет, както и закупените по про-
ект „С надежда за бъдеще“, по процедура 
BG05M2OP001-3.014 МИГ Тунджа – мярка 3.9 
„Осигуряване на равен достъп до качестве-
но образование в малките населени места“, 
финансиран от Оперативна програма „Нау-
ка и образование за интелигентен растеж” 
2014-2020 г. нови лабораторни съдове и ди-
дактични материали.

„С НАДЕЖДА ЗА БЪДЕЩЕ“  УЧИЛИЩЕ  „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ - 
С. СКАЛИЦА  ОБУЧАВА И ИНФОРМИРА
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Визитата протече и със запознанства на 
настоящия седми клас в СУ с. Скалица, като 
заедно имаха възможност да посетят и „Ле-
чебните камъни“ в местността „Баира“ в се-
лото и да присъстват на открит урок по Гео-
графия и икономика.

Тази инициатива е част от информацион-
на кампания, посветена на професионално-
то ориентиране на учениците по настоящия 
проект.

По дейност  „Мобилно училище” се  прове-
доха серия от обучения за родители и бъдещи 
родители по проект „С надежда за бъдеще“ на 
СУ с. Скалица и партньори ОУ с. Бояджик и с. 
Ботево, финансиран по ОП НОИР, по дейност 4 
„Работа с родители с дейности „Мобилно учи-
лище“ и мега-събития „Заедно можем“ в под-
дейност „Мобилно училище“.

 Родителите на ученици от селата Голям 
Манастир, Генерал Тошево, Ботево и Боя-
джик, имаха възможност да разговарят с 
психолога Антоанета Маркова по темите 

за отговорното родителство, взаимоотно-
шенията учител-родител-ученик, ролята на 
родителя за образователния процес и други. 
Срещите се проведоха за родителите от 
Голям Манастир и Генерал Тошево в чита-
лището на с. Голям Манастир Те преминаха 
при голям интерес и активност от страна 
на участниците. На срещата в читалището 
на с. Миладиновци присъстваха родители и 
близки на ученици от селата Миладиновци и 
Крумово. 

  Темата на срещата отново бе „Отговорно-
то родителство и ролята на родителя в обра-
зователния процес“, като се даде възможност 
на родители и близки в непринудена обстанов-
ка за тях с външен специалист – психолог да 
говорят и обсъждат теми, които ги вълнуват 
и имат отношение към грижата и образова-
нието на децата.

Истинска радост сред учащите предизви-
ка дейност Дейност 3 „Лятно школо“ .По нея 
в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ с.Скалица се 
проведоха спортни дейности „Лятно школо“ по 
проект „С надежда за бъдеще“, по процедура 
BG05M2OP001-3.014 МИГ Тунджа – мярка 3.9 
„Осигуряване на равен достъп до качествено 
образование в малките населени места“, фи-
нансиран от Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж” 2014-
2020 г.
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В дейностите взеха участие ученици от чет-
върти до шести клас. Те се забавляваха и отма-
ряха с футбол, баскетбол, тенис на маса, колое-
здене и други избрани от тях спортни игри.

През предишната година по Дейност 3 на 
проект “ С надежда за бъдеще“ за изграждане 

на кътове „Ученическо междучасие“  ученици-
те имаха възможност да разнообразят физи-
ческата си активност използвайки новоизгра-
дените фитнес съоръжения в двора на учили-
щето, като уредите са осигурени по проекта. 

Благодарение на проект „С надежда за бъ-
деще“, по процедура BG05M2OP001-3.014 МИГ 
Тунджа – мярка 3.9 „Осигуряване на равен дос-
тъп до качествено образование в малките 
населени места“, финансиран от Оперативна 
програма „Наука и образование за интелиген-
тен растеж” 2014-2020 г. бяха закупени нови 
лабораторни съдове и дидактични материали. 
Беше подобрена  и материалната  база на учи-
лището  и изграден нов интерактивен каби-
нет. Проектът допринася и за информационна 
кампания, посветена на професионалното ори-
ентиране на учениците. 


