


Г  
оляма сграда с неголям двор, 
който може да се обхване само 
с един поглед. Всяка есен този 

двор и тази сграда се изпълват с глъч 
на стотици деца, със смеха на 
младостта. Те търсят своята пътека 
към бъдещето, търсят ключа на 
познанието, който отваря всяка врата, 
дори и онази, за чието съществуване 
никой не предполага. 

Ако и ти си бил някога един от тях, 
може би си забравил, но ще си 
спомниш. А  ако днес си част от тази 
глъч, имаш достатъчно време. Но 
това, което независимо от възрастта се 
помни, е нашето училище. 
Имало го е дълго преди, има го сега, 
ще го има и утре. С тотици го помнят и 
минавайки покрай него, казват: 
„Нашето училище!“ Тези две думи 
стигат – няма нужда от уточнение. 

То, училището, е стъпило здраво на 
земята, живее своя динамичен 
живот с успехите на своите ученици. 
Истинският пламък е вътре в неговата 
душа, защото диша с мечтите 
на хиляди желания. То помни и 
разказва за момчешките смехове и за 
разпилените момичешки коси. 

Не е забравило нито един ученик. 
Те, децата, порастват пред очите 
му. Понякога е недолюбвано, 
недооценено…  То обаче няма време 
да тъгува, да се самосъжaлява. То 
трябва да е силно, защото на това учи 
децата си. И  всяка сутрин се събужда 
усмихнато и прегръща шума на своите 
ученици. 

С  обич го помнят всички и това е 
неговата награда. Няма време да 
отдъхне, да се къпe във фалшива 
слава. Трябва да бърза – светът се 
променя, променя се и то. Държи 
здраво ръцете на децата си, дава им 
най-доброто от себе си, подарява им 
своето богатство – мъдрoстта. 

То, училището, е събрало съдбите на 
толкова много хора – учители и 
ученици. С тотици хора и десетки 
години! Техните имена са толкова 
много! Неизброими. Безбройни като 
песните, прозвучали в кабинета по 
музика; ударите на топките в стените 
на физкултурния салон; написаните 
есета; прочетените стихотворения; 
недовършените разговори през 
междучасията. 

И вървейки по светлите му 
коридори, изкачвайки стълбите му, 
то с усмивка ще припомня неедна 
ученическа любов; с умиление ще 
разказва за своите учители. 

Учителят! Този, който във всеки един 
ден се е налагало да бъде и автор, и 
приятел, треньор, търсач на 
изгубени вещи, заместник-родител, 
защитник на надеждата. 

Този, който независимо от формулите, 
диаграмите, картите  и глаголите, 
учи учениците и на още нещо 
          – да опознаят себе си.  
    А  това е най-трудното 
    – да разбереш кой си.  

Училището помни!  Но и се учи! 
Учи се от опита на другите, опознава нови 

култури и светове, преследва далечни 
хоризонти и пише своята нова история. 

Пее, танцува, ражда актьори на сцената, 
твори, дарява знания. 

Учи децата си днес, за да успеят утре! 

Това е нашето училище! 

Този, който говори   
най-силно и най-внимателно.  
Този, който всекидневно води 
битки срещу дебнещото 
навсякъде насилие, страха и 
равнодушието, но има за свои 
съюзници любопитството, 
творчеството и смеха. 

Този, който има минало, богато със 
спомени;  настояще – истинско 
предизвикателство, пълно с 
приключения. На него единствено  
                    му е позволено да 
                            прекарва всеки 
                              свой ден с  
                                 бъдещето. 



• Поставяне на ученика в центъра на 
цялостната педагогическа дейност в 
училищната  общност; 

• Поставяне на ученика в отговорна 
активна позиция при овладяване  
на знанията, формиране на 
различни компетенции по 
различните учебни предмети  
и развитие на умения за учене 
през целия живот; 

• Практическа приложимост на 
изучаваното учебно съдържание  
и използване на методите за 
обучение чрез активни дейности; 

• Използване на различни форми 
за мотивиране; 

• Формиращо оценяване и 
самооценяване; 

• Продължаване, обогатяване и 
утвърждаване на традиции и 
ритуали в училищния живот. 

Управлението и организацията на 
училището се основават върху: 

Подготовка 
за Деня на 
Народните 
Будители 
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• Усвояване на икономически знания за създаване, управление и 
развитие на предприятие,  контролинг и маркетинг, и др. 

• Насърчаване на култура на самостоятелност и предприемаческо 
мислене и поведение - икономическа креативност, развитие на 
идеи и разработване на шансове за успех  -  стимулиране на 
равен шанс; 

• Формиране на ключови компетентности. 

Целта на иновацията е: 

Участие в празника 
“Никой не е по- 

голям от хляба” 

Ученици от втори 
клас на посещение  

в Етнографски 
Комплекс, град 

Каварна. 



• Ролеви игри; 

• Решаване на казуси; 

• Тренинги; 

• Поставяне в реални ситуации; 

• Работа с консултанти и други; 

• Работилницата за идеи; 

• Проектният метод; 

• Симулацията на предприятие. 

Методите, на които заложихме  
във връзка с иновацията са: 

Второкласници 
представят бизнес 
план “Животни във 

Фермата” 

Приказка за дъбова гора 

Третокласниците се включиха  
в Световната седмица на 
предприемачеството с открит  
урок на тема “Приказка за  
дъбова гора”. Иновативният  
урок провери познанията и 
уменията им по предметите: 
човекът и обществото, човекът  
и природата, изобразително 
изкуство, технологии и 
предприемачество. 
 
Първата част на урока протече в 
игротеката на СУ. Гостите успяха да 
разгледат продукция на учениците по 
проектите: “Есента е художник”, “Моята 
вятърна мелница”, “Архитектура. Градска 
среда”. По време на часа учениците се 
запознаха с дъба като растение, научиха къде 
се срещат дъбовите гори и колко са полезни 
жълъдите. Като истински родолюбци 
произнесоха имената на борците за свобода.  
 
Втората част на урока протече в парка пред 
училище. Това бе краят на инициативата 
“Подаряваме 3500 фиданки летен дъб”.  
Няколко каварненци дариха своите 
млади фиданки на третокласниците.  
Така те се сдобиха с 19 броя млади  
дъбчета, които в петъчния ден  
засадиха с много старание и обич.  
По този начин сами дописаха края 
На приказката за дъбовата гора.  
Като добър знак, веднага заваляха 
първите снежинки за тази зима. 
 
В пътя по създаването на гората 
любезно ни съпроводиха госпожа Елица 
Замфирова и целият екип на отдел 
“Екология” към Община Каварна. 



Интересни местности,  
част от учебния процес: 

Основни подходи: 

• Уникалните туристически 

дестинации, курорти и голф 

игрища, с които разполагаме; 

• Нос Чиракман, Калиакра, 

Болата, Яйлата, Зеленка, 

исторически комплекс Онгъла. 

• Учене чрез правене; 

• Интерактивност; 

• Привличане на хора от бизнеса  

като обучители и консултанти. 

Среща с 
Керанка 

Далакманска 

  Третокласници 
засаждат  

цветя в 
училищния  

двор 

Ученици от  
четвърти клас 

говорят за ползите 
от разделното 

събиране на  
отпадъци. 



Изработване 
на апликация с 

природни 
материали в 

открития 
кабинет  

• С труктуриране на  учебното съдържание; 

• Изготвихме тематични разпределения по 

учебни предмети; 

• Определихме оценка за резултатите; 

• Осигурихме подходяща работна среда; 

• Осигурихме консултанти, специалисти, 

родители; 

• Осигурихме техническо и материално 

обезпечаване, свързано с поставените ни 

цели и иновативните методи на работа. 

• Проведоха се анкети с родители и 

ученици 

План за изпълнение: “Аз, фотографът на лятото” 

Час по 
Изобразително 

Изкуство в 
открития 
кабинет  

 

В игротеката на СУ “Стефан Караджа” 
бе отчетен проектът “Аз, фотографът 
на лятото” с ученици от четвърти клас. 
Всяко от децата представи най-малко 
пет снимки, с които разказа интересни 
моменти от своето лято. Посветихме 
събитието на Деня на народните 
будители.  
 

Жури в състав Керанка Далакманска-
писателка, поетеса, общественик и 
член-кореспондент на радио “Добруджа”, 
Димитър Димитров-фотограф, и  
Стефан Димитров-фотограф, оцениха 
представените плакати.  
 

Присъдени бяха три златни медала и три 
поощрителни награди. Всички деца 
получиха награди, осигурени от отдел 
“Екология” към Община Каварна, Дарина 
Аргирова, учителките Албена Алексиева 
и Ренета Тодорова, и 
спомоществователи.  
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Резултати за педагогическия 
персонал: 

Резултати за учениците: 

Придобита квалификация за по-качествено и резултатно 
преподаване. 

Засилената чуждоезикова подготовка, разнообразната среда на 
провеждане на уроците, срещите с външни лектори, както и 
практическият характер на занятията, помогна на учениците да 
усвоят знанията по-добре, да открият и развият свои собствени 
интереси и да почувстват училището като едно приятно и 
смислено място, което те подготвя за един по-добър живот. 

Участието на учениците в образователните състезания даде 

своите резултати. А  именно: 

• повиши се качеството на образованието на децата чрез 
конкретните дейности, съпреживявания и личностна 
себеизява; 

• подпомогнато бе участието на децата в съвременни състезателни 
модели; 

• провокирани са учениците още от началния етап да работят 
върху тестови задачи с цел разширяване на функционалното им 
познание; 

• учениците овладяваха умения за намиране и извличане на 
информация, тълкуване и обобщаване на факти, дефиниране 
на твърдения  и изводи; 

• нивото на учениците бе приближено до това на европейските 
ученици, нивото на стандартите до това на европейските 
стандарти за образование; 

• децата получиха по-широк поглед върху света и процесите в 
него, като се почувстваха част от този свят и усетиха 
възможности и желание да го променят за добро. 

Образователни състезания: 

Първокласници на 
посещение в  
ОДК Каварна 

Второкласници  
посещават  
пожарната Есенен 

 карнавал 


