
Училище за всички 
Мисли глобал-

но, действай ло-

кално!  

 
В края на месец септември, след 

началото на новата учебна година, 

излиза и първият брой на бюлети-

на на общностните училища, ра-

ботещи по модела „Училище като 

център в общността“. Според то-

зи модел, училището реализира 

потенциала си на институция с 

признат във времето авторитет, за 

да допринесе не само за акаде-

мичните резултати на учениците 

си, а и да участва активно в живо-

та на общността и да спомогне за 

преодоляването на предизвика-

телствата на локално ниво.  

В момента 13 училища от цялата 

страна работят по този модел и 

реализират различни дейности, с 

които да отворят ресурсите на 

училището за нуждите не само на 

учениците, а и на цялата общност.  

В същото време, те привличат и 

използват капацитета на родите-

лите, местните бизнес и неправи-

телствени организации, община-

та, читалището, детската  

Подготвително лятно училище за 

първолаци във Вълчи дол 

Подготвително лятно училище за бъдещите пър-

вокласници по проект „Заедно постигаме повече се ор-

ганизира за първи път в СОУ „Васил Левски“. Целта бe 

да се осъществи по-плавен преход от детската градина 

към училището, по-безболезнено адаптиране, взаимно 

опознаване: учител-ученици, учител-родители, подпо-

магане на родителите във възпитанието на децата. 

Летните занимания се проведоха през месеците 

юли и август. През месец юли се организира родителска 

среща - „Да се запознаем“. Изпратени бяха писма до 

бъдещите първокласници. Дейностите с децата бяха под 

надслов „Аз уча, творя, играя.“. Малчуганите се запоз-

наха с училището.  

Бюлетин „Училището като център в общността“, 

Национална мрежа за децата, брой 1,  

септември 2015 г. 



градина, различни клубове по интереси 

и др., за да подобрят условията за учене 

и развитие на своите ученици.  

Макар и българското образование да е 

изправено пред редица предизвикателс-

тва, ние в Национална мрежа за децата 

знаем, че във всички училища има хора, 

които ежедневно надскачат себе си и 

вършат много повече от преките си за-

дължения, за да осигурят на своите уче-

ници не само по-добър успех в учили-

ще, но и по-добър и осмислен живот. 

Всеки ден се убеждаваме, че и в 13-те 

училища, които работят по модела за 

включване на общността, тези хора са 

мнозинство и те заразяват с примера си 

още и още свои колеги. Всички тези 

училища се справят със същите труд-

ности, с каквито и всички останали – 

приобщаване на деца със специални 

нужди, интеграция на ученици от раз-

лични етноси, привличане към училищ-

ния живот на родителите и семействата, 

образование и задържане в училище на 

ученици, чиито родители живеят и рабо-

тят в чужбина, работа с ученици в риск 

от отпадане и др.  

Това, което ги отличава и което искаме 

да ви покажем в този първи бюлетин, са 

усилията им да подкрепят развитието на 

всяко дете не само чрез чисто академич-

ни дейности, а и с насърчаване включва-

нето на всички заинтересовани страни 

от местната общност в съвместни ини-

циативи и партньорства в интерес на из-

граждането на децата и младите хора ка-

то отговорни, свободни и щастливи 

граждани.  

Приятно четене! 
 

Милена Николова 

Програмен координатор в Национална мрежа 

за децата   

Под форма-

та на игри се пото-

пиха в тайния свят 

на буквите и чис-

лата. Най-забавни 

бяха творческите 

игри, свързани с 

рисуване, аплики-

ране, работа с при-

родни материали, 

игрите сред приро-

дата. Изявиха се и 

като добри кули-

нари при подготовката на сандвичи. Децата по-

сещаваха с желание летните занимания, опоз-

нахме се взаимно, създадоха  нови приятелства. 

В същото време бе организиран и тре-

нинг с родители - „У дома има първокласник“. 

Родителите се запознаха с някои психо-

физически особености на децата. Проведен бе 

експеримент „Как да влезем в обувките на дете-

то“, в който родителите трябваше да се съобра-

зяват с емоциите и психическото състояние на 

децата. По време на тренинга бяха изработени 

„Общи родителски правила“. Получихме мно-

жество предложения за съвместни инициативи 

родители-деца. Родителите се включиха добро-

волно в инициативата „Ден на майстора“ за ос-

вежаване на класната стая. 

Чрез проведените дейности родителите стигнаха 

до извода, че най-важните ресурси за пълноцен-

ното развитие на едно дете са семейството и 

училището.  



Хуманитарна гимназия „Св. Св. 

Кирил и Методий", Добрич 

Благодарение на Национална мрежа 

за децата на 1-ви юли 2015 г. 60 от 

членовете на педагогическия колек-

тив на Хуманитарна гимназия „Св. 

Св. Кирил и Методий" „погледнаха" 

към темата „Работа в екип" от нестан-

дартни ъгли чрез чаровното експерт-

но присъствие на Венелин Велчев и 

Валентин Минчев! 

Също така бе проведена и национална 

ученическа конференция „75 години 

от Крайовския договор и 70 години от 

края на Втората световна война" - с 

участието на 73 ученика, 33 учители       

от 28 училища. 

Възможно ли е децата да бъдат щастливи в училище?  

 

Да, най-вече по време на „Лятната академия", която тради-

ционно организираме, съвместно - целият екип на 30-те на-

чални учители, педагогическия съветник, родители, сту-

денти, партниращи фирми и институции. През лятото на 

2015 г. се погрижихме за близо 100 деца. Детските усмивки 

преобладават, защото ученето е само под форма на игри, 

филми, създаване на творчески продукти, разходки сред 

природата и града, посещения на постановки, изложби и 

други любопитни кътчета. Малките всезнайковци, необре-

менени от задължителното „трябва да", научават всъщност 

повече, защото преживяват знанието и режимът им е съоб-

разен в много по-голяма степен със свободния им избор и с 

естествените им потребности. 



ОУ „Добри Войников”,  

с. Победа, община Добрич 

 

За бъдещите първокласници от ОУ “Добри 

Войников“ беше организиран летен клуб 

„Пъстроцветна дъга”. Лятното училище 

включваше и една група  ученици с обучителни 

трудности от II – IV клас. Децата с огромно  

желание го посещаваха. Денят им започваше с 

танци или утринна гимнастика с музика. Опре-

деляхме времето през деня като отбелязвахме 

със знаци върху „Природен календар“.           

Работата беше насочена към развитие на говорно

-комуникативните умения на учениците, матема-

тическите  им познания, игри, които провокират  

вниманието и наблюдателността, подвижни игри 

в тясна връзка с активиране речниковия им за-

пас. Играта беше водеща при занятията.  Под 

формата на диалози, децата упражняваха българ-

ския език и се опознаваха. Игрите „Зайчето Ма-

тематко“ и „Пинокио смята“, бяха забавни и неу-

сетно водеха участниците към правилните отго-

вори. Проведохме игри на открито и спортни 

междучасия: „Кой ще улучи дървото с шишар-

ка?”, „Изпрати и получи“, „Модно ревю”. Всич-

ки с желание танцуваха, рецитираха стихчета и 

През месец септември в училището стартираха следните инициативи и дейности по проекта:  

  

 Работилница за игри в І – ІV клас: На основата на игри се работи за изграждане на умения за 

съвместна работа, комуникация и близки контакти между ученици, учители и родители. 
 

 Арт ателиета : Занятията ще се провеждат от ученици от V – VІІІ клас  в детските градини в с. По-

беда и с. Котленци. Чрез игрите между деца и ученици ще се работи за изграждане на приятелски от-

ношения, за осигуряване на приемственост между детската градина и училището, създаване на траен 

интерес в децата и родителите им за учене, задълбочаване на партньорските взаимоотношения в общ-

ността. 
 

 Малки предприемачи:  Чрез  разнообразни сюжетни, ролеви и симулативни игри, свързани със 

семейния бюджет, услугите, разпознаване на професии, симулиране на трудова дейност и заплащане 

на труда ще се работи  за творческо мислене и самостоятелност за вземане на решения в практически 

ситуации. 

пяха песни. Децата изрязваха, апликираха, изработваха хартиени цветя от форми за мъфини. 

Изработиха хвърчило, българския флаг, моделираха интересни фигури с моделин. Грижиха се за цветя-

та. Посетиха библиотеката към читалището и разгледаха много книжки. Родителите се включиха в съв-

местни игри с децата, помагаха им при затруднения. Споделиха, че децата им се чувстват развълнувани 

в училище и с радост посещават всички организирани мероприятия. Изявиха желание да се включват 

по-активно в заниманията в бъдеще. 



       

 

 

 

 

 

      Лятно училище  
  

      В продължение на една учебна седмица през 

месец юни 2015 г. бъдещите първолаци по-

сещаваха училището, като целта беше да се 

улесни адаптацията и социалното взаимо-

действие чрез разнообразни форми, пречу-

пени през игра, работа с материали, танци и 

песни. По този начин класните ръководите-

ли осъществяват по-лесно приспособяване и 

плавен преход от детската градина към но-

вите изисквания на училището. 

Интерактиви срещи с родители на бъде-

щите първокласници  

 

„Училище за родители”, проведени през 

месец юни 2015 г., беше с цел не да се обу-

чават родителите в родителство, а да се 

поставят в конкретни ситуации от ежедне-

вието и да взаимодействат с различните 

участници в училищния живот. Акцент бе-

ше поставен върху детето и неговата роля 

на ученик, на трудното му взаимодействие 

с останалите ученици. Решаваха се реални 

казуси, като се търсеше активното участие 

на родителите. Като обобщение се направи, 

че доверителната връзка между училището 

и родителите е от изключителна важност. 
 

СОУ „Нешо Бончев”,  

Панагюрище 

Обучение на учители на тема „Работа с ро-

дители” част I  
 

Изнесеното обучение през септември в гр. 

Стрелча беше на класни ръководители (първи, 

пети и осми класове), пом.-директор и педаго-

гически съветник. Обучението имаше за цел 

да се разкрият ефективни пътища за работата 

с родители  и така те да станат активни парт-

ньори в училищния живот, да се подобри ко-

муникацията, която е ключова в израстването 

на детската личност и гарантира ефективен 

учебно-възпитателния процес. Обучението бе 

организирано от ръководството на СОУ 

„Нешо Бончев”, а обучителите бяха от Фонда-

ция Кузманов. Общо 18 души взеха участие. 

„Запази живота на пътя” 
 

Това е предстояща дейност на ученическия съ-

вет. Целта е да се включат активно ученици в 

седмицата на мобилността, като ще се отпечатат 

стикери и в съвместна инициатива с КАТ, гр. Па-

нагюрище, на критични места на пътя 

(кръстовища) ще се раздават на шофьорите. Гру-

па ученици от училището ще се включат в състе-

зание, организирано от Детския комплекс, гр. 

Панагюрище, като карат велосипеди. По този 

начин ще се привлече вниманието на гражданите 

по особено болезнената тема за общността, че 

животът на пътя е в опасност. Учители и учени-

ци от училището участваха в националното шес-

твие на 5 септември 2015 г. за опазване живота 

на децата по пътя. 
 



ОУ „Димитър Петров“ 

Сливен  

Ваканцията бе изпълнена с летни емоции за 

общността на ОУ „Димитър Петров“ гр. Сливен. 

Педагогическият колектив на ОУ „ Димитър  Пет-

ров“ участва в тренинг на тема „Триадата – ученик, 

родител, учител“. То бе проведено под ръководст-

вото на Л. Радева – секретар на МКБППМН и ро-

дител на ученик от училището. След задълбочен и 

сериозен анализ на създадените ситуации, учители-

те потърсиха пресечна точка в очакванията на 

всички участници в процеса на обучение. Това до-

веде до съществени и значими изводи за подобря-

ване работата на „триадата“. Бяха набелязани точ-

ки, по които да се осъществи съвместната им дей-

ност. След приключването на една емоционална, 

успешна и ползотворна учебна година, учителите 

от начален етап работиха по създаването на спора-

зумение за сътрудничество между семейство и 

училище. С подобна иновация училището е единс-

твено в гр. Сливен. Споразумението предвижда 

активно участие на семействата на бъдещите пър-

вокласници в учебната работа и училищния живот. 

Насоките, по които ще се работи, са подробно и 

изчерпателно описани. 

На работна среща с модератора  Юлия Ан-

донова бе изготвеното споразумение и се стигна до 

окончателното му оформяне. Предложени бяха 

много интересни и  нестандартни начини за връч-

ване на споразумението. Решихме то да се склю-

чи, подпише и връчи на специално организирана и медийно отразена церемония, която ще се прове-

де на 30 септември. През лятната ваканцията реали-

зирахме и „Семейна работилница“. Тя се посрещна 

с ентусиазъм от страна на децата и техните семейс-

тва. С желание и въображение бяха сътворени прек-

расни произведения, които ще бъдат изложени на 

целогодишен благотворителен базар. 

Проектът „Приемен център на общността“ 

обособи територия, в която триадата и техните пар-

тньори ще намират ценна  информация по вълнува-

щите ги въпроси за обучението и развитие на деца-

та. В този център ще има възможност да се изразя-

ват мнения, да се правят препоръки без да се нару-

шава учебното разписание и без да се изпитва неу-

добство от останалите родители. Цели се провоки-

ране на гражданска активност и по-задълбочено 

участие на родители и партньори в училищния жи-

вот. Подтикнати от желанието на децата да четат 

ще изградим мобилни библиотечни кътове. 



ОУ Неофит Рилски 

с. Дерманци, община Ловеч  

 Забавно лятно четене  

Забавно лятно четене беше основната инициатива на училището в 

с. Дерманци. Идеята му бе да насърчи грамотността и четенето с 

разбиране сред учениците и жителите на селото и да формира у 

децата любов към книгите, духовните ценности и емоционална 

култура. Организираните по този повод прояви бяха изнесени из-

вън рамките на училището и така добиха разгърната форма и по-

лучиха  по-широк обществен отзвук най-вече сред младите хора.  
Дейностите бяха: “Къщичка за четене” със специален гост  писате-

лят  Георги Стойков, почетен гражданин на гр. Плевен и гр. Луко-

вит;  Тържествено честване на 147 години от рождението на Хрис-

то Чернопеев; “Ден на отворените врати” - обмяна на опит с деца 

от Европа. “Искам обич да взема и обич да дам”  
– среща с дерманската поетеса Даниела Атанасова; “Урок по 

родолюбие” – запознаване с живота и делото на Христо Чер-

нопеев и други. 

Спорт и скаутски приключения 

През месеците юли и август с г-н Марио Фили-

пов, студент по Физическа култура и спорт в  

ШУ ”Еп. Константин Преславски”, се провеж-

даха тренировки по волейбол и футбол в учи-

лището. 

Активен беше и Централен младежки клуб на 

скаутите в България - част от Националното 

скаутско движение. Клубът е алтернатива на 

застоялия живот пред компютъра, противо-

действие на липсата на социална и обществена 

ангажираност, мотивация за изява и реализация 

на децата, които учиха как да лагеруват сред 

природата и да се придвижват в планината. 


