
1 

Здравейте и с третия пореден брой на бюлетина 

„Училището като център в общността“! 

В навечерието на празниците, които ни очакват и по 

традиция обединяват целия християнски свят, вече се 

усеща Коледният дух. Традициите и празниците са 

едни от основните белези, които ни карат да се 

чувстваме общност, изграждат ни обща идентичност и 

чувство за принадлежност към останалите. Коледа е 

време за заслужена почивка и моменти за най-близките 

ни хора, но и за равносметка и размисъл – какво се 

случи през изминалата година, как то ни промени и 

какво ни предстои през новата 2016 г.  

Не можем да не отчетем случилото се през 2015 г. в 

рамките на Европа и света – атентатите във Франция в 

началото и в края на годината, все по-голямата криза 

на идентичност в Европа, девалвация на общоприетите 

европейски демократични ценности. В периоди на 

такива кризи си задаваме все повече въпроси за това 

кои сме, кое ни държи заедно и какви са общностите, 

които изграждаме.  

В образователната сфера през 2015 г. в България също 

се случиха значими промени на ниво политики – 

Парламентът прие нов закон за предучилищно и 

училищно образование, в процес на изработка сме на 

 образователните стандарти към него и не спираме да 

дебатираме каква е целта на образованието всъщност и 

от какви хора и професионалисти ще се нуждае светът 

и обществото ни през 21ви век.  

В такова време на промени и разломи това, което се 

случва в нашите 13 училища, работещи по модела 

„Училището като център в общността“, ни носи радост 
и вяра, че промяната може да бъде положителна и че 

кризите са всъщност възможност да се вгледаме в това 

кои сме и какво правим и да стъпим на нов път – с 

повече смисъл и усещане за заедност.  

В този брой на бюлетина ще прочетете за различни 

инициативи, които се случват в училищата в посока 

изграждане на общност и ще можете да споделите 

успехите им.  

Екипът на Национална мрежа за децата пожелава 

Светли празници, топлина и споделени моменти и нека 

посрещнем новата 2016 г. с още повече мечти и 

надежда! 

Приятно четене!  

Милена Николова, 

Програмен Координатор 

Брой 3 03.12.2015 
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отправи поздрав с красива народна 

песен.  

На заседанието беше проведена дискусия 

на тема „Толерантни ли сме в училище?", 

както и представяне на новите проекти в 

СОУ „Бачо Киро": „Насилието в 

романтичните приятелства" и „Всеки 

ученик ще бъде отличник". В свободен 

разговор бяха обсъдени мерките и 

инициативите, за подобряване на 

работата на училището през новата 

учебна година.  

На 16.11.2015 г. се проведе поредното 

заседание на Родителски клуб, кaто за 

пръв път това се случи в новия училищен 

център за работа с родители – 

“Работилница за идеи”, създаден по 

проект на Национална мрежа за децата с 

финансиране на Фондация "Мот".  

В присъствието на родители, ученици и 

учители, директорът г-жа Стефанова 

поздрави всички, които помогнаха той да 

стане факт. Вокалната група, под 

ръководството на г-н Сава Матеев, 

“ РАБОТИЛНИЦА  ЗА  ИДЕИ ”  В  СОУ  “ БАЧО  КИРО ” ,  ПАВЛИКЕНИ  

Йорданка Георгиева (родител): 
“ Присъствах на откриването му и без да звучи пресилено и нескромно мога да кажа, 
че бях очарована - от обстановката и от г- н Неделчев. Дава се възможност на 
родителите да вземат участие в управлението на училището, да поставят 
проблемите, за които може би дори и не се подозира, че съществуват. Въпрос на 
гледна точка и възможност е вече как ние, родителите, ще оползотворим тази 
възможност. Разбрала съм за себе си, че безразличието в родителя към 
институцията, в която собственото му дете израства и се изгражда като човек , се 
отразява като начин на поведение в самото дете. “ 



3 

Друга дейност, насочена към включването на 

родители и фокус върху развитието на 

учениците, е “Професията на мама и на 

татко”. В нея взимат участие всички 4-ти 

класове, като родители  гостуват в 

определени часове и разказват за своята 

професия. През ноември 4а клас с класен 

ръководител Мария Добрева преживяха 

наистина вълнуващо  приключение, 

посещавайки фирма за превоз на един от 

родителите. 

Като част от дейностите за развитие на 

общостния модел в училище - “Довери ми 

се” бяха проведени  спортни игри с 

участието на ученици и родители. 

Напреварата между 1б и 1в беше наистина 

оспорвана, но малчуганите разбраха, че си е 

заслужавало, когато получиха заслужена 

почерпка, а за смелите родители бяха 

подготвени грамоти.  

  

Нашите приятели от Панагюрище 

целеустремено работят за “отваряне” на 

училището към общността. Една от добрите 

практики, които прилагат са „Интерактивни 

срещи с родители”. Такива се проведоха във 

всички първи, пети и осми класове, като за 

осмите се обръща внимание на темата „ Как 

да избегнем  „ войната” с  детето 

тийнейджър?”. За петите класове ни гостува 

Атанас Кузманов, координатор по модела 

“Училището като център в общността”. 

Родителите бяха запознати с целите на  

модела, а след това се обсъждаха теми, 

касаещи родителската общност, споделиха 

опит при възпитаването на децата си и др. 

Добрите връзки с местни предприемачи, 

направиха възможно и посещението на 

местна ферма за калифорнийски червеи, към 

момента едно от най–печелившите аграрни 

занимания в България. Като част от 

дейността “Да бъдем по-предприемчиви”, 

учениците от 1-ви клас с класен ръководител 

г-жа Мария Раленкова, както и техни 

родители, изкараха един по–различен ден в 

запознаване  с  особеностите  при 

отглеждането на калифорнийския червей и 

бизнес възможностите, които той предлага. 

СОУ  “ НЕШО  БОНЧЕВ ” ,  ПАНАГЮРИЩЕ– АКТИВНА  РАБОТА  С  РОДИТЕЛИ  И  

РАЗВИТИЕ  НА  ПОТЕНЦИАЛА  НА  ВСЕКИ  УЧЕНИК  
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“ Днес, във времето на модерните 

технологии, книгата спасява човешкото. Тя 

е оазис в пустинята на бездуховността 

около нас, светлината, разпръскваща 

мрака” 

За да улесним достъпа на учениците до 

книгите, създадохме мобилни библиотеки, 

разположени в коридорите на училището.  

Децата с радост участват в акцията за 

обогатяване на мобилните библиотечни 

кътове „ Книжка от мен”.  

За 16 ноември– Деня на толерантността, 

учениците бяха подготвили послания за 

възрастните. Толерантност означава 

уважение, приемане и разбиране на 

многообразие от култури в нашия свят, на 

всички форми на самоизява и проява на 

индивидуалност. Това беше написано и 

споделени с минувачите край училището. 

През ноември учителите имаха 
възможност за няколко допълнителни 
обучения. На 2 ноември 
педагогическият екип премина 
обучение на тема "Доброволчески 
мениджмънт" с любезното съдействие 
и вещо ръководство на г-жа Юлия 
Андонова - модератор по модела 
"Училището като център в 
общността".  
Много емоции, нови знания, екипна и 
проектна работа бяха само някои от 
акцентите в обучението. Гост на 
събитието бе и г-н Стефан Лазаров - 
координатор на проекта от НМД. 
Наученото предстои да приложим в 
пряката ни работа с родители, ученици 
и партньори.  

  
“Силата на училищната общност”- 
първи модул, бе темата на следващото 
обучение за учители и родители. То се 
проведе в китното градче Медвен. Г-н 
Ат. Кузманов и г-жа К. Кючукова, 
представители на фондация  
“Кузманов”, представиха различни 
подходи за успешна комуникация с 
родителите и изграждане на доверие.  
Разискваха се различни ситуации и 
казуси от практиката, обсъдиха се нови 
идеи и предложения и се състави план 
за бъдещи съвместни дейности. 
 

УЧЕНЕ  ЗА  УЧЕНИЦИ  И  УЧИТЕЛИ  В  ОУ  “ ДИМИТЪР  ПЕТРОВ ” ,  СЛИВЕН  
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 Учениците от първи клас ОУ „Добри 
Войников” село Победа, община 
Добричка, с класен ръководител 
Тодорка Василева и възпитател  
Снежана Йовева,  участваха  в  
съвместни игри  заедно  с  децата  от  
ЦДГ „Надежда” град  Добрич, към 
фондация  „Ръка за помощ”. Децата от 
детската градина и първокласниците се 
забавляваха с интересни игри. Те 
танцуваха, като определяха цветовете, 
играха с цветни топчета и разпознаваха 
цвета им, поставяйки ги  в кошчета. С 
малки животни за театър на пръсти 
показаха различни емоционални 
състояния като: радост, тъга, сълзи, 
удовлетвореност. Те сами се убедиха, 
че думата игра наистина е вълшебна! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

На 09.11.15 г. учениците от клуб " Малки 
предприемачи" имаха един по- различен час. 
На гости им беше Зилке Христов - немска 
гражданка и начален учител, която живее в 
България. Тя ще бъде консултант по 
следващата тема по предприемачество.  
По време на часа децата и Зилке се запознаха 
чрез игра. После, разделени на групи, 
разглеждаха немски книжки с приказки, 
букви, гледаха снимки от живота на 
немските ученици. От своя страна, малките 
предприемачи показаха на гостенката как си 
почиват, когато са изморени и я поздравиха с 
две песни. После под ръководството на Зилке 
изиграха много интересна игра, свързана с 
математиката. Накрая всички си хапнаха 
немски и български бонбони и си обещаха да 
се видят отново. 

ПЪТУВАНИЯ  И  ГОСТИ  В  ОУ  “ ДОБРИ  ВОЙНИКОВ ” ,  С .  ПОБЕДА  

На 23.11.15 г. ОУ „Добри Войников“ отбеляза 
своя патронен празник - 166 г. от рождението на 
писателя. С екскурзия до с. Красен и съвместен 
концерт с местното ОУ „Йордан Йовков“. 
Учители, родители и ученици разгледаха музея, 
посветен на делото и живота на Йовков и 
училището, където е работил известният 
писател. 
След това в читалището на селото двете 
училища отпразнуваха своите патронни 
празници. ОУ „Добри Войников“ се представи с 
рецитал, танци, изпълнения на песни от 
училищната вокална група и свирене с детски 
музикални инструменти. Гост на тържеството 
бе внукът на Йовков. 
Всички се прибраха удовлетворени от 
екскурзията и новите преживявания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

През ноември се проведе и изнесено,  съвместно 
обучение на учителите от ОУ „Добри 
Войников“, ЦДГ „Детелина“ и ЦДГ в с. 
Котленци. Темите бяха „Работа с родители и 
въвличането им в живота на детската градина и 
училището“ и „Агресия и насилие – управление 
на емоции“. Обучението бе ръководено от  
Албена Бонева и Калина Димитрова от 
фондация „Ръка за помощ“. 
Учителите научиха много игри и практически 
методи, които да прилагат в работата си с 
децата. Обучението протече изключително 
забавно и  приятно. Всички си тръгнаха с 
увереност, че наученото ще бъде полезно в 
бъдещата педагогическа работа. 
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 На 21 ноември, Ден на християнското 
семейство, в СОУ„Васил Левски”-
гр.Вълчи дол се проведоха два 
практически семинара с родители. Те 
са част от заложените дейности по  
проект „ Заедно постигаме повече”, 
който училището изпълнява от месец 
юли 2015 г. Проектното предложение 
се финансира от Национална мрежа за 
децата и е част от работата по модела 
„Училището като център в общността”. 
Двата тренинга по актуални теми - 
„Семейното възпитание” и 
„Общуването с тийнейджър” бяха 
насочени съответно към родители на 
първокласници и към родители на 
ученици от прогимназиален етап. 
Лектор  бе  Генадий Матвеев, 
педагогически съветник в 26 СОУ 
”Йордан Йовков”- гр.София, което е 
едно от 13-те училища, включени в 
проекта. Той си бе поставил трудната 
задача не да поучава, а да предизвика 
размисъл у родителите и на практика 
да ги насочи към това, как биха могли 
да се справят с един или друг  
ученически проблем.  

ПРАКТИЧЕСКИ  СЕМИНАР  С  РОДИТЕЛИ  В  СОУ  “ ВАСИЛ  ЛЕВСКИ ” ,  ВЪЛЧИ  ДОЛ  

Родителите се включваха активно, 
говореха свободно, споделяха родителски 
опит. В попълнените от тях анкети 
споделят своето удовлетворение от 
включването в тренингите и изразяват 
желание за участие в други форми на 
обучение за повишаване на родителския 
капацитет. 
През месец декември изпълнението на 
проекта продължава със следващата 
планирана дейност „Спортен празник – 
деца и родители”, който ще се проведе в 
навечерието на Коледа. 

БЪЛГАРСКИ  ПОЩИ  ОБЯВАТ  ПОРЕДНИЯ  КОНКУРС  ЗА  НАЙ -КРАСИВО  
ПИСМО  ДО  ДЯДО  КОЛЕДА  
В дните преди Коледните и Новогодишните празници в мрежата на пощенския оператор 

постъпват хиляди детски писма до приказния белобрад старец от Лапландия. 

Благодарение на доброто сътрудничество между Български пощи и помощниците на най-

любимия дядо в света е възможен и конкурсът „Най-красиво писмо до Дядо Коледа”. 

Условието за участие в него е писмото не само да бъде адресирано до Дядо 
Коледа, но и да носи написан според правилата за адресиране точен адрес на 
подателя, както и да бъде таксувано по цени за вътрешни кореспондентски 
пратки. 
Голямата награда за всеки участник е личен отговор от стареца с червения кожух, в който 

винаги присъства мотото: „Който пише правилно адреса свой, получава отговора 

мой”. Най-красивите писма получават и допълнителни награди от „Български пощи” ЕАД. 

Кандидатите за участие в конкурса могат да изпращат своите послания написани на ръка 

или на компютър, придружени с рисунки, стихчета и т.н. 

Крайният срок за подаване на писмата в мрежата на „Български пощи” е  
7 декември 2015 година! 
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Младежки информационно-консултантски 
център «Витоша»  проведе в 26 СОУ 
„Йордан Йовков“  форум Ключе, посветен на 
училището, за което мечтаем! Мечтано 
училище, което да включва възможности за 
изучаване на предмети в областта на 
гражданското, здравното и интеркултурното 
образование. Предмети, които да залегнат 
като основни в програмата, не само в 
рамките на извънкласни и неформални 
форми на обучение, но и да насърчават 
младите хора към по-активно включване в 
тях. 

В събитието участваха ученици от 
гимназиален курс,  учители, млади хора 
от район „Витоша“, заинтересовани 
преподават ели  и  експерти  в 
образованието, както и специални гости. 
Въведението в темата беше направено от 
Анастасия Гоцева, ръководител на 
Дирекцич “Младежки политики” в 
Министерство на младежта и спорта. 
След това гост-лекторите Станислав 
Додов (на свободна практика), Николета 
Попкостадинова (журналист и активист) 
и Борислав Кирилов (икономист и един 
от създателите и треньорите в спортния 
клуб по бразилско джу джицу)  разказаха 
повече за идеите си за интерактивно 
обучение в училище, насочено към 
придобиване на знания и умения за 
водене на активен и здравословен начин 
на живот на младите хора. Те дадоха 
отговори на въпроси като този– Защо е  

СРЕЩА– ДИСКУСИЯ  ЗА  МЕЧТАНОТО  УЧИЛИЩЕ  В  2 6  СОУ  “ ЙОРДАН  ЙОВКОВ ”  

важно системно здравно образование и 
насърчаването на гражданска активност на 
младите хора?  

В активна творческа атмосфера заедно 

помечтахме за училище, което да дава 

възможности за формиране и отстояване на 

гражданска позиция. Училище, което да учи 

на вземане на информирани, отговорни 

решения и пълноценно общуване. Училище, 

което да създава навици за добра хигиена и 

да говори открито за безопасен секс. 

Училище, което да изгражда жизненоважни 

знания и умения, които да бъдат стабилна 

основа за емоционалното и физическо 

израстване на младите хора. Но това не са 

само мечти! Младите хора в България 

заслужават да получат тази възможност да 

учат в училище, което ги подготвя за 

тяхната успешна реализация в бъдеще. 

В срещата-дискусия участваха и млади 
доброволци от Испания, Полша, Германия и 
Армения. 
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В: Първо, поздравления за номинацията! Знаем, 
че си номиниран от център „ Амалипе“ за 
международната награда „ Учител на 
годината“, но за какво конкретно? 
 
Номинацията ми е вследствие от работата ми по 
отношение на създаване на положителен 
психоклимат в училище, превенция на 
негативните явления и работата с ученици от 
маргинализираните групи – социално слаби, 
малцинства и деца със специални образователни 
потребности.  
 
В: Разкажи ни кои са най-големите 
предизвикателства в работата ти като 
педагогически съветник? 
 
Работата ми като педагогически съветник е 
изключително интересна и поради факта, че 
всички случаи, по които работя, са уникални. 
Най-големите предизвикателства са свързани 
със задържането на учениците в риск от 
отпадане, работата с ученици, които имат 
социално-психологически проблеми, дефицити 
на определени умения и други. Истината е, че 
работата на педагогическия съветник силно се 
подценява и този, който се заеме с нея, трябва да 
приеме този факт и да продължава да работи в 
името на децата, независимо от всичко.  
 
В: А кои са най-големите успехи, които ти 
самият си отчиташ? 
 
В училище успехът не се измерва с дадените 
награди във връзка с 24 май, например. Моите 
успехи се измерват с пресъхналите детски сълзи, 
с това, че младите хора продължават да идват на 
училище, с това, че не им се подиграват заради 
външност или увреждане. Моята награда са 
усмивките на лицата на децата, които често пъти 
намират в училище това, което не получават 
дори вкъщи. Намаляването на тревожността в 
училище, системата за реакция в случай на 
агресивни  прояви ,  повишаването  на 
чувствителността по проблемите на децата, са 
най-големите успехи, с които всички ние се 
гордеем днес. 
 
В: С какво ти помага в работата и в 
личностното развитие проектът „Училището 
като център в общността“? 
 

ИНТЕРВЮ  С  НЕДЕЛЧО  НЕДЕЛЧЕВ–  ПЕДАГОГИЧЕСКИ  СЪВЕТНИК   

Работата по проекта ми помага да преодолея 
стремежа да се справям самостоятелно с 
проблемите, които поднася работата ни ежедневно. 
Разбрах, че трябва в повечето дейности да 
разчитаме на родителите и на общността.  
 
В: Би ли препоръчал на други училища и защо да 
започнат да прилагат модела „Училище като 
център в общността“? 
 
Абсолютно ще го препоръчам, защото това е начин 
родителите да станат реална част от училищния 
живот. Нещо, което много учители и училищни 
администратори мечтаят – училището да стане дом 
на местната общност, място за активен живот, 
където учениците да усвояват и развиват своите 
академични  и социални умения. Това няма да се 
случи, ако училището като субект е изолирано в 
своята образователна функция. Постигаме много 
успехи с нашите деца, но бихме желали всички 
заинтересовани да бъдат част от тези успехи. 
 
В: Ако спечелиш наградата, за какво ще използваш 
паричните средства?  
 
Наградата от един милион долара, съгласно 
регламента на конкурса, ще бъде изразходвана за 
благотворителност. Моята мечта е дългосрочна 
програма за предоставяне на стипендии за 
талантливи ученици, примерно в областта на 
гражданското образование. Не трябва само да 
казваме, че младите трябва да променят света ни, а 
да ги научим как да го правят и да им дадем 
възможност. Младите хора на България трябва да 
научат как го правят хората по света, да се върнат 
тук и да бъдат полезни. Имаме нужда от 
възраждане на ценности като толерантност, 
уважение и доброволчеството и то като разбиране 
за обществен дълг към Родината и общността.   

 

В: Как виждаш да се развива образованието в 

България в следващите 50 години? Помечтай!  

 

Това, което искам да се случи в българското 

училище и то да бъде отличителен негов белег, е 

спокойствието. Училище, в което проблемите се 

решават без напрежение, правилата се спазват от 

всички, съществува толерантност към всички, 

младите хора знаят как и участват във вземането на 

решения по въпросите, които ги засягат на 

училищно и местно ниво.  
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В: Г-жо Барова, завръщате се наскоро от 

пътуване в САЩ по програма на фондация 

„Америка за България“ за училищни лидери. 

Моля, споделете кое беше най-вдъхновяващото, 

което видяхте в тяхната образователна 

система. 

Директорите по програмата имахме възможност 

да разгледаме няколко училища, като едно от 

тях беше частно, а останалите - обществени. 

Тази забележка е важна. Показаха ни едни от 

най-добрите обществени училища, така че 

наистина можем да се поучим от техния най-

добър опит и приложим голяма част от видяното 

и споделеното. На първо място ми направи 

впечатление свободата, която имат учителите и 

училищните директори по отношение учебния 

план, избора на учебно съдържание и методи за 

преподаване. Успехите, които постигат 

учителите, са резултат на тази свобода, съчетана 

с голяма отговорност по отношение резултатите 

на учениците. 

На второ място, все повече разбирам, че е 

възможно и трябва да променим подхода си: да 

работим не просто за знания, а за развитие 

уменията на учениците. За тези умения, които 

ще им помогнат да се ориентират и адаптират 

успешно, както се казва, „за неизвестностите на 

21-ви век“. Става въпрос за социокултурните 

умения - т.нар “меки” умения, а също и за 

развитието на критичното мислене, медийната 

грамотност, уменията за решаване на проблеми 

и пр. В тези училища се работи  като се поставя 

актуален проблем и значим за учениците проект, 

след което материалът, който се преподава, е в 

светлината на решаването на тези проблеми и 

осъществяването на тези проекти.  

Самата обстановка в училищата предполага 

активно участие и пълна ангажираност на 

учениците в дейностите, свързани с тяхното 

образование и възпитание. Има възможност за 

голяма мобилност, бърза промяна в 

разположението на учебните маси, групиране за 

различен брой работни места и възможност за 

екипна работа. Залага се изключително на 

интерактивните методи. Преподаването е такова, 

че дава по-скоро възможност на ученика да 

търси, да открива и да се чувства като 

изследовател, по-малко като обучаем. Разбира 

се, не липсват контролни, тестове и др. вид 

изпитвания.  

ИНТЕРВЮ  С  ВЕСА  БАРОВА–  ДИРЕКТОР  СОУ  “ НЕШО  БОНЧЕВ ” ,  ПАНАГЮРИЩЕ  

(Проектите са образователни, включват 

прилагането на знания и умения от почти всичките 

изучавани учебни дисциплини и се изпълняват в 

рамките на 2 до 3 месеца). 

 

В: В описанието на програмата „Академия за 

училищни лидери“ е споменато, че един от 

акцентите е създаване на професионална учебна 

общност. Какво включва това като концепция и 

как може да се приложи в българските училища? 

 

Във всичките училища това е основният начин за 

взаимодействие на учителите. Те са обединени в 

професионални учебни общности  (ПУО) – екипи 

от учители, които преподават в един и същи клас. 

Те заедно планират своите урочни дейности, като 

прилагат интердисциплинарния подход, стремейки 

се да покажат връзката между науките, 

практическото приложение на наученото от един 

предмет в друг, за приложението му в живота и за 

осъществяването целите на проекта, който се 

работи в дадения момент. Учителите от ПУО 

споделят, помагат си и заедно разработват част от 

дейностите си, включително провеждат съвместно и 

едновременно някои от тях. Този тип общности са 

т.нар. хоризонтални ПУО. В някои от училищата 

съществуват вертикални общности. В тях  работят 

учителите от една учебна дисциплина, които 

преподават в различни етапи и класове. Те имат за 

задача да проследят възможностите за развитието, 

надграждането на знанията и уменията на 

учениците, за постепенно подобряване на работата 

по съответния предмет през годините, избягване на 

допуснати грешки в предишни години. Колегите от 

САЩ са убедени във високата ефективност на този 

тип взаимодействие. То е доказало своята 

ефикасност във времето и не подлежи на съмнение 

или отричане. 

 

В: Какво друго от видяното в американските 

училища Ви се струва приложимо и полезно за 

нашия контекст? 

 

Със сигурност професионалните учебни общности 

са абсолютно приложими. От тях има належаща 

необходимост и бих казала, че сме закъснели с 

подобна организация.  

За повишена интерактивност на преподаването в 

нашите училища също сме подготвени и спокойно 

можем да изискваме от нашите учители. 

Информацията е навсякъде около нас, 

съвременните ученици имат възможност отвсякъде 
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да получат знания, така че отдавна учителят не е 

в ролята на даващ знания. Той е организатор, 

той подкрепя и помага, ръководи 

взаимодействието на екипите и отделните 

ученици. Ако един учител не го разбира и още 

не е подготвен за този преход, що за учител е 

той.  

Трябва да работим за промяна на материалната 

среда в училище. Разпределението и видът, 

подредбата на мебелите, също могат да се 

променят. Смятам на първо време, че дори и с 

наличните, можем да организираме така 

кабинетите и стаите в училище, че да осигурим 

подходяща обстановка за екипна работа, за 

прилагане на изследователски подход и повече 

интерактивност.  

Аз мисля, че духът на новия закон за 

предучилищното и училищно образование е 

точно в тази посока и времето вече го иска от 

нас. 

 

В: СОУ „Нешо Бончев“ в гр. Панагюрище, 

което Вие управлявате, е едно от училищата, 

които прилагат модела „Училището като 

център в общността“ в България. Моля, 

споделете какви ползи виждате от модела за 

Вашето училище, за учениците, учителите и 

общността? 

 

Работата по този проект първо ме срещна с 

великолепни хора, с прекрасни колеги и имах 

възможност да се чувствам сред съмишленици. 

И сега мисля, както и в началото, че постигането 

на този модел иска от нас упорита и 

продължителна работа. Нашето общество е 

много динамично, а промяната в ценностите не 

става от днес за утре.  С този проект ние 

поставихме основите и станахме общност от 

училища, изповядващи сходни ценности, 

маркирахме пътя и набелязахме посоката.  Вече 

вървим и работим за промяната с малки, но 

сигурни стъпки. Вече променяме мисленето на 

учителите и на част от родителите. Създаваме 

доверие и все повече привърженици. Ние 

работим за най-съществената промяна – на 

нагласите, на ценностите, на мисленето. За 

нашето училище смятам, че най-важното е, че 

започнахме да променяме своето мислене ние, 

учителите, започнахме да вярваме, че от нас 

зависи да има по-отговорно общество. Когато 

човек вярва, той може да вдъхновява и променя. 

На пръв поглед част от дейностите ни са същите, 

ИНТЕРВЮ  С  ВЕСА  БАРОВА–  ДИРЕКТОР  СОУ  “ НЕШО  БОНЧЕВ ” ,  ПАНАГЮРИЩЕ  

но търсените резултати, вдъхновението на 

организаторите, е различно. Вече търсим доверието, 

съдействието, общите интереси с родителите и 

общността. Търсим и намираме по-активно и по-

успешно. Дали ни вярват и дали ни се доверяват 

повечето наши родители, не смея да твърдя все 

още. За такава промяна ми се иска да имам повече и 

по-сигурни доказателства.  
 

В: Бихте ли препоръчали и на други училища да се 

отворят към общността и в същото време да 

използват нейните ресурси? Защо? 

 

Да. Защо? Заради всичко, което казах, отговаряйки 

на предишния въпрос. Учителят, ако все още се 

чувства такъв, е деен човек - малко идеалист, малко 

практик и много вдъхновител. Ако се е отдал на 

мрънкане и недоволство, то е само временно. Ако е 

продължило дълго време, значи няма вече учител, а 

само човек на тази длъжност. В тази общност от 

училища ние повярвахме, че можем да променим 

нагласите, мнението на семейството и на 

обществото за учителя, за образованието като цяло, 

за човешките ценности. Виждаме, че промяната 

вече започва да се случва. Имаме се един друг, 

имаме своите привърженици и вече действащи 

партньори. Нуждаем се от още съмишленици, 

защото заедно винаги можем повече. А когато 

работещите за една кауза сме повече, тогава сме 

успешни.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


