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Диляна КОЧЕВА

Не м с к а т а 
е з и к о в а 
гимназия 
„ Г ь о т е “ 
в  Бургас 
и з п р а щ а 

випуск 2020 с премиера в 
YouTube канала си. Уче-
ници, учители, родители 
и бивши възпитаници 
заедно съпреживяват едно 
от най-важните събития 
в живота на училище-
то – завършването на 
дванайсетокласниците. 
Прекрасната инициатива 
събра във виртуалното 
пространство над 1100 
участници, а харесвания-
та под видеото вече над-
хвърлят 3000.

„Тази година зрелостни-
ците ни са 156“, разказва 
директорката инж. На-
дежда Радева-Иванова и 
допълва, че в училището 
вече са се подготвили за 
провеждането на държав-
ните зрелостни изпити. 
По думите ѝ всяка година 
доста от завършващите 
подготвят документите 
си за кандидатстване в 
чужбина, но голяма част 
от тях след получаване 
на дипломата си за висше 
образование се връщат 
в България и прилагат 
знанията си тук. „С три 

езика – немски, англий-
ски и руски, нашите ви-
пускници могат да учат 
навсякъде“, аргументира 
се тя.

„С въвеждането на обу-
чението от разстояние, 
при нас нямаше стрес. 
Бързо преминахме към 
него, защото бяхме гото-
ви“, допълва директорка-
та и посочва, че от някол-
ко години в гимназията  
работят с „Електронно 
училище“. Така че обуче-
нието в електронна среда 
не е чуждо нито за учени-
ците, нито за учителите. 

Прилагането на но-
ваторство в обучението 
е обичайна практика в 
Езиковата гимназия. Тя 
е сред първите утвърде-
ни от МОН иновативни 
училища. Иновациите 
засягат цялостната учебна 
дейност – не само учебния 
план, но и по отношение 
на адаптацията на по-
стъпващите в VIII клас, 
извънкласните учебни 
дейности и създаването на 
професионални образова-
телни общности. 

Програмата за цялост-
ната адаптация на ново-
постъпващите осмокла-
сници цели по-бързото 
и лесно приспособява-
не към особеностите на 
гимназиалното обучение. 
Работи се в посока на 

плавното изграждане на 
емоционална интелигент-
ност и комуникативни 
умения през 5-годишното 
обучение. Идеята е по-
стоянно да се изграждат 
и надграждат нови знания 
и умения. Част от семи-
нарите и тренингите се 
провеждат с ученици от 
различни класове, за да 
се достигне до обмен на 
мнения и информация 
между обучаващите се 
чрез предаването на опит 
от по-големите към по-
малките ученици.

В края на декември и на 
учебната година се про-
веждат и т.нар. проектни 
седмици, където учени-
ците според интересите 
си могат да се записват 
в различни програми, 
разработени от екип от 
учители. По този начин 
те се научават да пренасят 
информацията от една 
област на живота в друга, 
като работят по задачи, 
обхващащи две или по-
вече учебни дисциплини. 
В рамките на занятията 
се стимулира работата 
в екип, създава се краен 
продукт и се усвоява прак-
тически опит от определе-
на професионална област. 

„Смели сме в опита си 
да експериментираме“,  
казва зам.-директорът по 
учебната дейност и учи-

тел по английски език в 
училището Петя Петрова. 
Тя споделя, че идеята за 
формата „премиера“, при 
която всички гледат ед-
новременно приготвения 
материал за необичайно-
то изпращане на випуск 
2020, е на дванайсетоклас-
ника Христо Иванов, а из-
пълнението е дело на съв-
местната и упорита работа 
на екип от учители и уче-
ници, ръководен от главен 
учител Весела Христова. 
Всички те заедно измис-
лят сценария и изпращат 
покани за уникалното 
по рода си събитие чрез 
електронния дневник и 
социалните мрежи. Освен 
това в сайта на училището 
редовно е публикувана и 
актуализирана подробна 
информация. 

Петя Петрова изрази 
радостта си от това, че 
толкова много хора са при-
съствали на изпращането 
на дванайсетокласниците 
във виртуална среда и 
пожела на добър час на за-
вършващите гимназията. 
„Всеки човек преживява 
социалната дистанция по 
различен начин. Надявам 
се, че с това емоционално 
изпращане сме доставили 
радост на мнозина и ус-
пешно сме заредили духа 
на общността на Немска-
та“, допълва Петрова

Основното училище „Христо Ботев“ в село 
Остров, област Враца, отбеляза празника на 
светите братя Кирил и Методий с любопит-
на инициатива. Идеята е на образователния 
медиатор Ивалина Асенова, а неин активен 
помощник е учителят по математика Сашо 
Стоянов. Те предлагат всеки, който иска, по 
желание да препише част от текста на Стоян 
Михайловски „Върви народе възродени“. 
Училището организира дигитална изложба 
под наслов „Интересен краснопис“, в която ще 
бъдат поместени всички творби.

Постепенно идеята се разраства и излиза от 
границите на България. За изненада на орга-
низаторите в тяхната инициатива се включват 
хора от Франция, Германия, Белгия, Италия, 
Румъния, Русия, Чеченската република и мно-
го други. Участие взимат не само настоящи и 
бивши жители на село Остров, но и служители 
в РУО –Враца, чуждестранни университетски 
преподаватели, директори на детски градини 
и собственици на търговски обекти. Сред из-
вестните личности, които с охота се включват 
в предизвикателството по повод празника 
на Светите братя, е българският актьор Ста-
нислав Яневски, който изиграва ролята на 
прочутия играч на куидич в четвъртия филм 
от поредицата за момчето магьосник – „Хари 
Потър и огненият бокал“. Организаторът на 
Националната кампания „Капачки за бъдеще“ 
Мартина Йорданова също се включва в ини-
циативата на основното училище. Най-мал-
кият участник е 3-годишната Калина Достин 
– внучка на бившия дългогодишен начален 
учител в село Остров Лора Маринова. 

Актьорът Станислав Яневски, който участва в четвъртия филм 
от поредицата „Хари Потър“, също се включи в инициативата 

Албена  
АТАНАСОВА

В условията на обу-
чение от разстояние На-
чално училище „Отец 
Паисий“ в Плевен от-
белязва 122 години от 
основаването си. „Нико-
га не съм предполагал, 
че ще празнуваме при 
такива условия на фи-
зическа изолация, без да 
виждам лицата и очите 
ви, без да виждам ус-
мивките ви… Но знам, 
че е въпрос на време и 
много скоро всички ще 
бъдем заедно.“ Това на-
писа в обръщението си 
към учители, ученици 
и родители директорът 
Иван Вълков.

Децата с ентусиазъм 
посрещат идеята за 
честването на празника 
на училището онлайн.  
В продължение на една 
седмица трескаво под-
готвят стихове, рисунки, 
песни и танци. Първок-
ласниците рисуват бук-
вите на българската аз-
бука и ги декорират като 
старите майстори калиг-
рафи. В 26 съчинения 
учениците описват какво 
им е дало училището и 
как е променило живота 
им. Споделят безценните 
си преживявания с при-
ятелите, разказват как с 
помощта на учителите 
си са развили интересите 
си и защо за мнозина от 
тях училището се е пре-
върнало във втори дом. 

В съчиненията си де-
цата пишат мили думи 
към учителите и спо-
делят какво им липсва 
и как се справят сега в 
новата електронна сре-
да. „Вече втори месец 
учим дистанционно. 
И сега разбирам колко 
много ми липсва моето 
училище. Електронната 
платформа не може да 
замени нашата класна 
стая. Емотиконите, които 

си разменяме, не могат 
да се сравнят с шегите 
със съучениците ми“, 
тъжно споделя Стефания 
от III в клас. 

За първокласничката 
Ирина „класната стая 
е едно от най-хубавите 
места на света“, а за чет-
въртокласника Кристиян 
е „удоволствие всеки 
ден да се преодоляват 
нови предизвикателства 
и да се научават нови 
неща“. За Мирослава 
от II клас „всеки ден в 
училище е изпълнен с 
много приключения“, а 
третокласникът Марти с 
гордост споделя, че най-
много обича груповата 
работа, защото в нея се 
учи да работи в екип, за 
да се справя отлично с 
поставените задачи. Ива 
от II клас пък благодари 
на учителите си за това, 
че с тях може да разго-
варя за всичко, което я 
тревожи или радва.

Съчиненията на уче-
ниците са в синхрон с 
темите на 55-те рисунки 
и картички от виртуална-
та изложба, посветена на 
празника на училището. 
Осемнадесет малки из-
пълнители на художест-
вено слово се включват 
със своите изпълнения 
в празничната седмица, 
рецитирайки „Аз съм 
българче“, стихове за 
своя патрон – Паисий 
Хилендарски, както и 
собствено творчество. 
Петнайсет музикални 
поздрава към съучени-
ци и учители – инстру-
ментални изпълнения, 
детски песни и едни от 
най-популярните и оби-
чани народни песни, 
звучат от записаните в 
домашни условия кли-
пове на талантливите 
им изпълнители. Балет, 
художествена гимнас-
тика и народни танци 
допълват виртуалната 
празнична сцена.

Изяви  
на празничната 
виртуална сцена

Първокласникът Кристиян също се включи в онлайн 
празника по случай 122-годишнината на училището

Немската в Бургас 
изпраща випуск в YouTube
156 зрелостници се явяват на матури  
тази година в Езиковата гимназия

Българи и чужденци преписват химна 
на Светите братя


