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Училище за всички 
Милена Николова,  

Програмен координатор 

 
  Няколко дни след Деня на народните бу-
дители излиза вторият брой на нашия бюле-
тин „Училището като център в общността“. 
Споменавайки Деня на народните будители, 
не можем да останем безразлични към раз-
горялата се за поредна година полемика да-
ли е редно да празнуваме Хелоуийн и не 
пренебрегваме ли родния празник – Денят 
на народните будители, заради западни тра-
диции. Уверени сме, че и двата празника 
имат място в нашите училища и в семейни-
те ни празнични календари. В духа на моде-
ла на общностните училища, всичко, което 
кара хората да усетят чувство за принад-
лежност, да планират и реализират някаква 
дейност заедно, дава им споделена радост и 
кара въображението им да работи, заслужа-
ва да се отбележи. В забързаното съвремие 
имаме дефицит на заедност, на споделено 
време, забавление, човешки контакт и ав-
тентична радост, така че всичко, което може 
да ни сплоти, да ни подтикне към разказва-
не на истории и споделяне на общо минало, 
е важно. Именно това е голямото предизви-
кателство към училищата, работещи по мо-
дела „Училището като център в общността“ 
– да извлекат, да провидят онази искра, коя-

то ще запали ентусиазма на повече хора от 
общността и ще ги мотивира да допри-
насят с нещо всеки ден, за да живеят 

Бюлетин „Училището като център в общността“, 
Национална мрежа за децата, брой 2,  
Октомври 2015 г. 

всички по-добре.  
 
  През изминалия месец се случиха много въл-
нуващи неща около включилите се в модела 
училища, като може би най-важното от тях 
беше обучението на международния експерт 
Крис Джоунс за стандартите, към които общ-
ностните училища се придържат. Тринадесет-
те училища също така получиха възможност 
да се вдъхновят от опита си, като обмениха 
идеи за добри практики по време на формал-
ни презентации и на неформално съвместно 
прекарано време. Представителите на учили-
щата, присъстващи на обучението, дадоха 
пример за създаване на общност и споделяне 
на ценности, идеи и цели.  
 
  Нашите училища започват стремително но-
вата учебна година – с нови идеи, смели пла-
нове, обучителни визити и интересни актив-
ности. За част от тях ще ви разкажем в този 
брой. Имаме и двама представители на учи-
лищните екипи, които взеха участие в между-
народни инициативи – педагогическият съ-
ветник Неделчо Неделчев от СОУ „Бачо 
Киро“ в гр. Павликени е номиниран за светов-
ната награда „Учител на годината“, а Веса Ба-
рова – директор на СОУ „Нешо Бончев“ в гр. 
Панагюрище посети САЩ по програмата 
„Академия за училищни лидери“. Интервюта 
с Неделчо и Веси очаквайте в следващия брой 
на бюлетина.  
 

Приятно четене!  



 

2 

Новини от света на                  
образованието 

МОН публикува първите три от очакваните 
общо 19 държавни образователни стандарти  
 
  Министерство на образованието и науката пуб-
ликува на своята Интернет страница проектите на 
първите три държавни образователни стандарти, 
които следва да бъдат неразделна част от новоп-
риетия Закон за предучилищното и училищно об-
разование. Това са стандартите за:  
 Общообразователна подготовка;  
 Учебния план;  
 Познавателните книжки, учебниците и учеб-

ните помагала.  
 

Проектите можете да намерите тук:                
http://www.mon.bg/?
go=page&pageId=381&subpageId=63 
 
  Срокът за изпращане на становища е 09 ноемв-
ри. МОН предвижда да публикува редактираните 
на базата на общественото обсъждане стандарти в 
Държавен вестник на 13ти ноември.  
Основните нови неща в стандартите са следните:  
 Увеличаване на учебната година с една седми-

ци за учениците от 1-ви клас и с две седмици 
за учениците от 4-ти и 7-ми клас; 

 Въвеждане на предмет Гражданско образова-
ние в горен курс – 9-12ти клас по 1 път сед-
мично;  

 2 часа физическо възпитание и спорт/седмица;  
 Въвеждане на предмет „Компютърно модели-

ране“ от 3-4ти клас;  
 Предметът „Бит и технологии“ ще се нарича 

„Технологии и предприемачество“.  
 
  Национална мрежа за децата ще излезе със ста-
новище по темата в определените за това срокове, 
като ще обърнем основно внимание на неаргу-
ментираното удължаване на учебната година, 
липсата на оценка на ефективността на целоднев-
ното обучение и ще настояваме отново за премах-
ване на двусменния режим в училище. Ще обър-
нем специално внимание и на учебната програма, 
която по същество и концептуално остава същата, 
въпреки залегналата в Закона връзка с ключовите 
компетентности, определени в Европейската ква-
лификационна рамка.  
 
 

 
Девет нови операции ще стартират по ОП 
„Наука и образование за интелигентен растеж“  
 
  Комитетът за наблюдение към ОП „Наука и об-
разование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 
разгледа и одобри девет нови операции на есен-
ното си заседание на 22-23 октомври в София. 
Общата стойност на операциите е 424.5 млн. лв., 
като основната част от средствата ще бъдат из-
ползвани за научно-изследователска и развойна 
дейност в България.  
 
  Сред одобрените операции в сферата на средно-
то образование са:  
 
 „Квалификация и преквалификация на педаго-

гическите специалисти“, където с бюджет от 
20 млн. лв. ще бъдат обучени 17 000 учители и 
възпитатели.  

 „Ограмотяване на възрастни“ с бюджет 25 

млн. лева; 

 „Квалификация на педагогическите специа-

листи за работа в мултикултурна среда“ с бю-

джет 5 млн. лева; 

 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до вис-

ше образование“ с бюджет 6,5 млн. лева. 

 

  Комитетът прие и актуализирана Индикативна 

работна програма. Според нея дългоочакваният 

проект „Твоят час” (продължение на проект УС-

ПЕХ, който ще бъде реализиран във всички жела-

ещи училища, вкл. в средищните) ще бъде пода-

ден от МОН на 8 януари 2016 г.  

http://www.mon.bg/?go=page&pageId=381&subpageId=63
http://www.mon.bg/?go=page&pageId=381&subpageId=63
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Предстоящо през ноември  

1-19 ноември са дните на ненасилие в училище. 
  Насилието над деца и младежи продължава да бъде световен феномен, който нарушава правата на де-
цата, възпрепятства тяхното нормално развитие и за съжаление може да се наблюдава навсякъде– от 
дома до съдебната система. Кампанията цели чрез различни инициативи в периода да обърне внимани-
ето към проблема и възможностите за разрешаването му. В България все повече ученици се включват в 
инициативата с различни дейности– създаване на табла, разпространяване на информационни материа-
ли, участие във форум театър/психодрама и пр. 
  Според данни на ООН от проучване на база 106 държави: 
 20% от децата на възраст между 13 и 15 години признават, че върху тях е било употребено насилие 

от техни съученици през последните няколко месеца. 
 Над 1 от 3 момичета и над 1 от 5 момчета ще бъде упражнено сексуално насилие, преди да навър-

шат 18 години. 
 Всяка година над 1 милион деца са отвличани, продавани или склонявани към проституция. 
 
Седмица на бащата 9-15 ноември. 
  „Седмица на Бащата 2015“ продължава инициативата, започната през 2014 г. от партньорите ни в асо-
циация „Родители“, работещи по Национална кампания „Да бъдеш Баща“. И тази година през втората 
седмица на ноември общественото внимание се приковава към важността на бащите и значимите мъже 
за живота на децата. Активното и подкрепящо участие на бащата играе решаваща роля за пълноценно-
то развитие на личността на всяко дете. Надсловът на Седмицата на Бащата през 2015 г. е „Баща за 
пример“. Всеки баща или важен за детето мъж е пример, през който детето изгражда представата си за 
света. Седмицата на Бащата предоставя още повече възможности за бащите и децата да бъдат заедно, 
да откриват света и да споделят своята гледна точка и опит. Нека растем заедно с децата си и не забра-
вяме, че ежедневно те учат от нас, защото най-голямата ти сила е да бъдеш баща! Повече информация 
за кампанията, както и как да се включите в нея, ще откриете тук: http://mencare.bg/category/uchiteli/ 

 
Конференция „Качествено образование за всяко дете“ 

  На 13 и 14 ноември 2015 г. в хотел „Маринела“ ще се проведе годишната конференция „Качествено 
образование за всяко дете“. Конференцията се организира от „Заедно в час“ с партньорството на Евро-
пейската комисия, Световната банка в България и списание Форбс. Участието в конференцията е безп-
латно. Конференцията ще фокусира вниманието на международни и български образователни експер-
ти, лидери в правителствения и гражданския сектор, учители и училищните директори върху ключови-
те иновации и подобрения, необходими за подобряването на  и разширяването на достъпа до образова-
ние. Някои от основните теми, които ще бъдат засегнати на конференцията са: постигане на споделена 
визия за промяна на българското образование; опитът на Полша в реформите в сферата на образовани-
ето; опитът на Бразилия в насърчаване на новаторството в образованието и пр. Регистрацията за конфе-
ренцията все още е възможна: http://zaednovchas.bg/conference/#1445520543526-1aaaf85f-ba27 

Номинации в конкурса Доброволческа инициатива 2015  
  На 10 ноември изтича срокът за номиниране на най-добрите и интересните доброволчески инициати-
ви, реализирани от малки и големи, местни и регионални организации в националния конкурс 
„Доброволческа инициатива 2015“. Конкурсът беше обявен от „Фондация Лале“ и „Национален Али-
анс за Работа с Доброволци“.  
  Най-добрите инициативи ще бъдат определени на основа на резултатите, значението за хората в общ-
ността, значението на инициативата за развитието на екипа на организацията и доброволците и финан-
совата ефективност. Отличените организации ще получат сертификат и материална награда под форма-
та на инвестиция в развитието на доброволците и екипа на организацията. Тържествената церемония за 
обявяване и връчване на наградите ще се състои на 2 декември 2015 година. Очакваме да изпратите 
формуляра на office@navabg.com  

http://mencare.bg/
http://mencare.bg/category/uchiteli/
http://zaednovchas.bg/conference/#1445520543526-1aaaf85f-ba27
http://www.tulipfoundation.net/bg/news/voluntary-initiative-2015-452/
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Обучение „Училището като 
център в общността“  

  През октомври в София се проведе второто 
тридневно обучение за директори и училищни 
лидери за работа с модела „Училището като цен-
тър в общността“. На него присъстваха предста-
вители на 12 училища. Обучението бе организи-
рано от Национална мрежа за децата (НМД), коя-
то с финансовата помощ на фондация “Чарлз 
Стюърт Мот” от 2014 г. прилага успешно идеята 
за общностно училище в 13 български училища, 
разположени в цялата страна. Обучението беше 
водено от Крис Джоунс - дългогодишен специа-
лист в сферата на образованието, имаща опит в 
прилагането на модела в над 16 държави от целия 
свят- сред които и България. Самата тя дефинира 
разликата между училището и общностното учи-
лище с факта, че второто поставя детето и негови-
те потребности в центъра, но както знаем едно 
дете не расте във вакуум, а сред своето семейство, 
приятели и съседи. За това общностните училища 
увеличават многократно целевата си група като 
разпределят вниманието си върху цялостното об-
кръжение на един ученик. От друга страна, в тези 
училища много ясно се осъзнава, че училището 
разполага с ресурс (сграда, двор, персонал), който 
може да бъде използван и принадлежи на цялата 
общност. Тава се случва чрез предлагането на 
множество извънкласни дейности, курсове и обу-
чения за родителите, както и партньорства с мест-
ния бизнес и неправителствени организации. 
 
  През първия ден, обучаваните имаха възмож-
ност да споделят помежду си, да обсъдят и да 
търсят начин за приложение именно на такива 
добри практики, отварящи българските училища 
към общността. Фокус беше поставен върху цен-
ностните ни различия и как по-пълното им разби-
ране благоприятства преодоляването на стереоти-

пите и предразсъдъците, водещи до дискримина-
ция. 
 
  Вторият ден беше посветен на деветте стандарта 
за качество, по които всяко от 13-те училища се 
самооценява. На база самооценката всяко от тях 
много по-пълно може да дефинира своите силни и 
слаби и страни и да направи информиран избор за 
бъдещото си стратегическо развитие. Особено 
внимание бе обърнато на двата стандарта, чието 
приложение се оказва най-трудно - „Училищното 
лидерство“ и „Включване на родителите“. 
 

 
  Третият ден приключи с приповдигнато настрое-
ние. Макар и изморени, всеки от участниците си 
тръгна с чернова на „план за действие“. Инстру-
мент, в който бяха отбелязани следващите стъпки 
за промяна, екипът, който ще се заеме с тях, 
включително и очакваните резултати и доказател-
ствата, които трябва да се съберат, за да сме си-
гурни в постигнатия успех! 
 
  Сблъсквайки се с идентични проблеми, училищ-
ните екипи все по- силно осъзнават нуждата и 
търсят достъп до подобни обучения, позволяващи 

им да развият по-пълно потенциала на поверените 
им училища и да извлекат максимума от условия-
та, в които е поставена образователната ни систе-

ма. Не по-малко важен е и фактът, че всички 
участници високо оцениха възможността да кому-
никират помежду си и да споделят предизвика-

телствата, пред които се изправят ежедневно и 
добрите практики от опита си, чрез които ги прео-
доляват. 
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 ОУ „Добри Войников“               
с. Победа, община Добрич 

Открит урок по предприемачество 
 

На 19.10.2015 г. с  група от втори и трети клас 
на ОУ „Добри Войников“ се проведе открит 
урок по програмите  за предприемачество на 
„Джуниър Ачийвмънт”. Урокът бе част от ини-
циативата “Малки предприемачи“, включваща 
ученици от 2-ри и 3-ти клас и техните родите-
ли, с цел децата да се запознаят с различните 
професии, да научат как със своите действия, 
личен опит и знания могат да бъдат полезни, 
как тяхното семейство да стане по-добро, а 
класната им стая – по-чиста.   
На урока присъства директорът на училището  
г-жа Галина Тошкова. Глобалната тема, по коя-
то работиха, бе „Нашето семейство“. Ученици-
те показаха , че знаят какво означават понятия-
та „доброволец“ и „семейство“, по какво се 
различават семействата и необходимостта от 
взаимопомощ на техните членове. Работиха по 
плакат за класната стая, показващ живота  на 
хората в един квартал, а в своите дневничета 
Джуниър изрязваха и лепиха картинки от ра-
ботните листи към темата. Разбраха, че първи-
те учители на всяко дете са неговите родители, 
а то се учи и в училище, и вкъщи. Затова е 
много важно всеки ден да се ходи на училище. 
Темата ще завърши с изработването на постер 

„Семейства“ от учениците, с помощта на Ста-

нислава Костова – ръководител на групата. 

 
Кукурузени усмивки 2015 

 
С помощта на Национална мрежа за децата, уче-
ници и учители посетиха село Селановци. Визи-
тата бе с цел обмяна на опит в работата с учени-
ци със специални образователни потребности и 
включване на родителите като партньори. Про-
веде се среща с екипа на ОУ ” Н.Й. Вапцаров”- 
с. Селановци, обучен за работа по горните две 
теми. Споделиха се  методи и практически опит 
в тази насока. Представени бяха и добри практи-
ки за осмисляне на свободното време на учени-
ците и методи за привличане на родителите в 
тях. 
 
Учениците от своя страна взеха участие в         
„X Юбилеен фестивал Кукурузени усмивки 
2015”. Учениците и училищния екип  се запоз-
наха с фолклорните носии, обичаи, танци на Се-
верозападна България. Включиха се в провежда-
ните мероприятия с изпълнения на танцов със-
тав „Хоп-троп“ към училището с ръководител 
Донка Вълчева и представянето на автентичен 
обичай „Пеперуда“ с ръководител Тодорка Ата-
насова. Изявите бяха бурно аплодирани от пуб-
ликата и за тях участниците получиха заслужени 
грамоти. 
Децата имаха и възможността да разгледат про-

дукция. представена от медари, билкари, зър-

нопроизводители, животновъди от цялата страна 

и да научат чрез преживяване нови неща за зе-

меделието и животновъдството. 



 

6 

ОУ „Димитър Петров“ 
град Сливен 

Октомврийски  емоции в общността  
 

Педагогическият колектив при ОУ ,, Ди-
митър Петров“ стартира месеца с официална це-
ремония по сключване на споразумение  ,, Учили-
ще - семейство“ в художествена галерия  Сирак 
Скитник“-  Сливен. На нея присъстваха родители, 
учители, медии, партньори и г-жа Юлия Андоно-
ва - модератор  по модела „ Училището като цен-
тър в общността”. Първото по рода си, събитието 
спомогна за опознаване на  членовете на родител-
ската общност. Положителни емоции създадоха  
добрите  думи на доверие, пожеланията за успеш-
но сътрудничество, изненадите и, разбира се, 
кръшните български хора. 

За да се стимулира желанието и интересът на де-
цата за четене, започна изграждането и оборудва-
нето на мобилни библиотечни кътове. С инициа-
тивата „Книжка от мен" семействата ще подпо-
могнат за обогатяване на библиотеката, а това от 
своя страна ще спомогне за създаване и развитие 
на навици за четене, любов към книгата, любозна-
телност и жажда за знания. Така учители и роди-
тели заедно се борят за изграждане на общество 
от знаещи и можещи хора.  

 

 

 

 

 

 

 

В навечерието на празника на град Сливен 
- 26 октомври Димитровден, Община Сливен, и  
Художествена галерия „Димитър Добрович”, ор-
ганизираха  за 21-ви път традиционния конкурс за 
детска рисунка „Аз и моят град”. Габриел Радев 
ученик от 2 „в” клас на ОУ ,, Димитър Петров“,  
завоюва 1- во място във втора възрастова група.  
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      СОУ „Бачо Киро”  
            Павликени 

Работилница за идеи е една прекрасна идея на 

училищната общност на СОУ „Бачо Киро“. От 

изоставена, тъжна и никому ненужна сграда в 

двора на училището, с усилията на родители, 

учители, ученици и училищен персонал, започва 

да се изпълва с живот, цвят и идеи. Много усилия 

бяха нужни, за да поставим началото на тази ини-

циатива и да започнем да вървим по дългия път 

към създаването на творчески кът за всички уче-

ници. Снимките, които предлагаме на вашето 

внимание, показват етапите от този път и много-

то постигнати малки победи. Отново благодарим 

на Национална мрежа на децата, че ни показа пъ-

тя на общностните училища!  

Педагогическият съветник в СОУ „Бачо Киро” в 
Павликени Неделчо Неделчев ще се бори за све-
товната награда „Учител на годината”. Педаго-
гът е номиниран от Центъра за етнически диалог 
и толерантност „Амалипе” за работата си с деца 
с увреждания и с деца от ромски произход. Той 
също така е разработил специална програма за 
училищни лидери. Печели проекти и провежда 
обучения и консултации за развитие на общност-
та на хората с увреждания. 

Неделчо Неделчев е завършил е ВТУ „Св. св. 
Кирил и Методий”. Той е магистър по психоло-
гия. Има няколко специализации, още една ма-
гистратура по „Интеркултурно и екологично уп-
равление на училищата” от университета „Cà 
Foscari” във Венеция. 

Бил е вече учител на годината на област Велико 
Търново, има няколко национални и междуна-
родни награди, множество публикации в сферата 
на образованието и обучението. 

Световната награда за учители е аналог на Нобе-
ловата награда, но за образование. Призът е 1 
млн. долара, но те обикновено служат за финан-
сирането на образователни каузи и за благотво-
рителност. Световната награда е учредена от 
фондация „Варки”, за да подчертае важността на 
учителската професия. 
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ОУ „Неофит Рилски”,  
с. Дерманци  

Дейности на клуба по танци през октомври  
На 1-ви октомври - Денят на пенсионера, част от 

момичетата, участващи в клуба по танци към 

ОУ ,,Неофит Рилски‘‘, взеха участие в празненст-

вото на възрастните хора. Тържеството се състоя 

в ресторанта на с. Дерманци, като там децата иг-

раха хора, усвоени през летните занимания на 

клуба. Дерманчани бяха поздравени с хората: 

Ширто, Шира и танцови стъпки по Майкъл 

Джексън. 

На 9 октомври 2015 г. се състоя традиционен па-

наир на с. Дерманци, като танцовите групи бяха 

поканени да открият тържествената програма с 

два танца: модерен танц на песента на Otiliа – 

Bilionera, а другия на песента „Пусто му лудо и 

младо“ в изпълнение  на Устата. Чрез своето 

участие децата успяха да предадат много емоции 

на цялата публика. 

Обучения 
През септември всички учители от екипа на ОУ 

„Неофит Рилски” заедно с модератора по модела 

на Национална мрежа за децата - Антония Смо-

кова, се включиха в обучение на тема 

„Изграждане и укрепване на училищна общност“, 

организирано от „Асоцация Родители”, също 

член на Мрежата. В продължение на 3 дни учите-

лите обсъждаха, дискутираха и разрешаваха в 

групи казуси, свързани с предизвикателствата 

при привличането на родителите и местната общ-

ност, като активни участници в училищния живот 

и партньори на учителския екип. Всички участни-

ци си тръгнаха със сертификат и добри впечатле-

ния.  

 
Работа с родители 
През учебната 2015/2016 ОУ „Неофит Рилски” 
за първа година организира „Училище за роди-
тели”. Инициативата ще включва серия от съ-
бития: срещи с гост-лектори, дискусии, тема-
тични родителски срещи, както и курсове за 
развиване на различни умения, отговарящи на 
нуждите на родителите и значимите други за 
учениците.  
За стартирането на „Училище за родители” на 

14.10 родителите бяха поканени на една по-

различна родителска среща, където те имаха 

възможност да дадат своето мнение и идеи за 

това какви теми да бъдат включени в 

„Училището за родители”. По време на роди-

телската среща, родители, учители и представи-

тели на ученическия съвет дискутираха в малки 

групи и презентираха пред останалите своите 

идеи за „Училище за родители”. 
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26 СОУ „Йордан Йовков“ 
София 

Срещи с баща-алпинист  
 
Срещи с бащи, които представят своите професия 
или хоби, стават традиции в  26  СОУ „Йордан 
Йовков”. Няколко пъти  учениците  и учителите 
от нашето училище се срещнаха с Боян Петров, 
който през 2014 година демонстрира уникално 
постижение за българския алпинизъм.  На 31 юли 
2014 г. бащата на нашия ученик Явор Петров от 4 
б клас става първият българин, изкачил един от 
най-непристъпните върхове на света – К2 /8611/- 
и то без кислородна маска! С това той поставя 
световен рекорд за най-кратко последователно 
изкачване на двата съседни осемхилядника в Ка-
ракорум, тъй като само 8 дни по-рано изкачва и 
Броуд Пик /8047 м/, отново без допълнителен 
кислород. Преди това на 20 май 2014 г. изкачва 
още един осемхилядник- Кандчендзьонга /8586 м/ 
в Непал. На 30 септември 2015 г. той изкачва и 
връх Манаслу. 

В училището   работи туристически  клуб 
„Робинзон”. Боян Петров често се среща с члено-
вете на клуба, а  неговият син  Явор изкачва вър-
ховете заедно с други деца от клуба. 

 
В последната срещата с бащата-алпинист 

участваха около 100 деца от трети, четвърти и ос-
ми класове. След  атрактивно представяне на не-
говата история за алпинистки подвизи през пос-
ледните две години Боян Петров бе заобиколен от 
момичетата и момчетата и засипан с многобройни 
въпроси, на които той отговори с голямо удоволс-
твие. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83
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Вместо финал– интервю  
с Мария Пеева, 

логопед, психолог и координатор по модела в ОУ „Васил Левски“, Правец 

Защо се включихте в проекта? 
Решението ни за включване в проекта бе взето още с прочитане на поканата. Години наред нашето 
училище споделя ценностите на приобщаващото образование и факта, че училището е не само инсти-
туция, а развиващ се организъм, който е такъв, каквито са хората в него и свързани с него. Много близ-
ко на нашия училищен живот звучеше предложението и ние решихме, че чрез този проект ще намерим 
съмишленици, ще формулираме и определим по-точно себе си и ще изградим стратегия за следващите 
години. 
 
Какъв отзвук очаквате от общността? 
Не мисля, че общността ще се припознае напълно с проекта или след една година ще можем със сигур-
ност да кажем, че хората са харесали или не нашия проект. Ако чрез проекта, следвайки наученото и 
насоките за развитие на стандартите, успеем да привлечем още повече партньори в училище, ресурси – 
човешки и материални, родителите да организират и участват в инициативи в училище, децата да се 
чувстват значими и различни като наши ученици, то тогава проектът за нас ще е имал наистина добър 
отзвук сред общността. 
 
Какво Ви радва в работата ви? 
Мен лично като професионалист ме радва фактът, че мога да общувам с различни деца, да ги изучавам, 
наблюдавам, да откривам различните начини, по които те ни се разкриват или се учат. Аз работя глав-
но с ученици с трудности в общуването, било чрез устната или писмена реч. Това ми дава предимство 
да познавам развитието на децата, образно казано, на различни писти. И се чувствам много доволна, 
когато открия и се озова на същата писта с детето и продължим заедно напред. 
 
Как въвличате/ възнамерявате да въвлечете ученици, родители и трети страни в проекта? 
Опитът ни показва, че най-мотивиращият и ефективен начин е чрез различни дейности. Сега имаме 
добър инструмент „9-те стандарта”, през който да мислим и планираме нашата дейност. Имаме идеи за 
нови инициативи, съвместно с родители, местен бизнес, общественици, граждани, партньорски орга-
низации. Активно използваме електронните и др. медии за огласяване и отразяване на мероприятията. 
Интересуваме се и критично анализираме коментарите към новините. С нашия минипроект „Да се съ-
берем около тенис масата” също възнамеряваме да привлечем родители и граждани в училище и пок-
рай играта да ги въвлечем и в други въпроси, касаещи училищния живот и развитие. 
 
Какво очаквате да се промени във вашето училище или вече се е променило? 
Промяната е в това, че покрай проекта получиха възможност за изява новопостъпили, млади колеги. 
Чрез тяхното участие в екипа и реализирането на дейностите по картографиране на ресурсите, визията, 
логото на училището, те доброволно и с ентусиазъм работят не за промяната, а за разноликостта на на-
шето училище. Плануването на дейности по стандартите, изработването на стратегия според реалната 
оценка на ситуацията и нуждите на училището ни, всичко това ни променя да бъдем по-конкретни, по-
адекватни и целеполагащи. Това е нов модел, нов стил на работа, който в момента може да няма толко-
ва видими резултати, но е добър залог за развитие и растеж. 
Очакваме да се случи това – нашето училище, което и в момента е център на общността, да се научи да 
го оценява, показва и развива, чрез видими и разбираеми за всички средства. 
 
 
Какво се промени във вас като професионалист?  
Откривам все повече съвпадения между моите стремежи и реализацията им. 


