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Учениците, на които преподавам испански език, са израснали с ком-
пютърни устройства в ръце, свикнали са да възприемат света чрез бър-
зо сменящи се образи, резки действия и привличащи звуци. Вниманието 
им се отклонява, ако няма движение. Те разбират и усвояват материала, 
само ако е онагледен с примери. Трудно се ориентират в понятията и за-
това теоретичните обяснения не достигат до тях. Учат само това, което 
са убедени, че ще им бъде полезно. Това е предизвикателство за един 
дългогодишен учител, свикнал да работи само с един учебник с текстове, 
граматически упражнения и речници, много речници. Поне така аз научих 
испански. Всъщност, така ли го научих? Не беше ли след това, когато за-
почнах да чета, да гледам телевизия и да общувам с испанци?

Днес имаме много по-широки възможности и достъпни средства. Ос-
вен електронни речници, дигитални учебници със записи и видеа, сайтове 
с упражнения и т.н., разполагаме и с платформата eTwinning. Удоволстви-
ето за един учител да контактува с колеги от други страни е огромно. За 
учениците това е невероятен шанс да общуват и взаимодействат с деца 
от различни европейски страни, използвайки изучавания език.

Запознах се с платформата през 2015 година и веднага се включих в 
проект, за да стимулирам учениците си, да ги доближа до естествената 
езикова среда, да им покажа ползата от наученото. 

През учебната 2016/2017 година продължих по-смело, като целта ми 
беше да приобщя всички ученици. Проектът, който създадохме, се казва 
«InterRail: Всички на борда“: https://twinspace.etwinning.net/25062. Ра-
ботихме с партньори от Испания, Португалия и Италия. Целите ни бяха 
да предложим на учениците възможности за прилагане и развитие на 
знанията и уменията им, създадени в часовете по испански език. Деца-
та се видяха въвлечени в едно приключение, което зависеше изцяло от 
тяхната активност. Още с първите дейности за представяне на страна-
та, училището и класа се разбра, че всички искат да участват. Децата 
бяха силно мотивирани да представят в най-добра светлина страната, 
училището и себе си. За да представим България, избрахме следната 
игра за свързване на текстове с изображения: https://learningapps.org/
watch?v=pmicaeb1316

Учениците дадоха предложения какви паметници, културни традиции 
и личности да включим в играта, сами потърсиха информация, написаха 

eTwinning ПОМАГА ДА ЧЕТЕМ НА ИСПАНСКИ ЕЗИК
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текста и избраха снимка или видео за всеки обект.

Скоро, подобна на нашата, се появи играта за Италия:  
https://learningapps.org/watch?v=prbsihc7t16

Децата с удоволствие прочетоха и научиха любопитни неща, които 
иначе едва ли биха стигнали до тях. 

Потърсихме забавен начин да представят себе си и да разкажат за 
училището си.

https://learningapps.org/display?v=pytvee04a16

https://www.youtube.com/watch?v=6Uq9wAMAQiY

Последва размяна на писма с испанските ученици. Всичките 30 уче-
ници от класа се постараха да напишат и украсят с рисунки писмата си. 
Направиха го с желание и с нетърпение дочакаха отговорите. Няма да 
забравя усмихнатите им лица и часа, в който всеки разказа пред класа 
какво му е писал испанският приятел.

https://www.genial.ly/5839dcbced89622258881e59/untitleddiv-
stylewidth-100div-styleposit-genially

https://www.genial.ly/58c79f528b5ba614d09f05ed/las-cartas-llegadas-
desde-espana

Специално внимание отделихме на коледните празници: 

https://padlet.com/alumnos8d2009/5y1lakfwhjnz

Чрез описания и снимки разменихме любопитна информация.

Друга тема, която предизвика интерес, беше „Любимото ми място в 
моя град“: https://padlet.com/alumnos8d2009/it8oyvqrlslg

Новото в тази задача бе това, че трябваше да се направи звукозапис. 
Лесно беше да убедя учениците, че подобно предизвикателство е много 
полезно при ученето на език. Изискванията към съчинението бяха да се 
разкаже за избраното място, за хората, които го посещават, и какво оби-
чат да правят там.

Всички изброени до тук дейности допринесоха за успеха на учебната 
работа, създадоха разнообразие в подхода и методите, приобщиха уче-
ниците със специфични потребности.

През учебната 2017/2018 година, тъй като продължавам да работя в 
по-горен клас (9 клас), очаквам с учениците ми да участваме в още по-ин-
тересни и сложни проекти. Първият вече е известен - https://twinspace.
etwinning.net/42073. Озаглавен е „Признавам, не мога да живея без теб!” 
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Идеята е учениците да се запознаят с текста на Хулио Кортасар „Увод в 
указанията как да навием часовник“ – 

http://ss-he.tumblr.com/post/25880213215/%D0%B8%D0%B7-%D1%
83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-
%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0
%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%B0%D1%81
%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%85%D1%83%D0%
BB%D0%B8%D0%BE. 

С помощта на допълнителни материали (откъси от литературни про-
изведения, видеоклипове, интервюта на известни личности и др.) се цели 
младежите да бъдат мотивирани да разсъждават по темата за пристрас-
тяването и, като краен продукт, в смесени групи, да напишат свои съчи-
нения по темата. Съвместните усилия на  колеги (до момента 14) от Фран-
ция, Италия и Испания, ще доведат до качествено нови резултати. 

Надявам се сътрудничеството с колегите да е ползотворно и да можем 
да покажем най-доброто от себе си.

Рая Шимон Данон,
старши учител по испански език 
164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“ 

e-mail: rayadanon@abv.bg
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Срещите с млади, мотивирани и креативни учители ми дадоха стимул 
да търся нови, забавни за децата начини, които да им привлекат внима-
нието и интереса към словото, книгите и споделянето на чувства.

Докато всяко следващо поколение деца изглежда, че става все по-ин-
телигентно, емоционалните и социални умения като че ли натежават на-
долу.

Емоционалната интелигентност на децата, подобно на рационалната, 
може да бъде възпитавана чрез преживявания на целенасочени и ръ-
ководени дейности, без емоциите да се неглижират или да се приемат 
за слабост. Защото вследствие игнорирането на емоционалния свят на 
децата, те могат да се затворят в себе си, да изпитат трудности при со-
циалната си адаптация, да изостанат в емоционалното си развитие за 
сметка на интелектуалното. Следователно чрез опознаване, разбиране 
и осъзнаване на емоциите, емоционалната интелигентност се развива 
най-интензивно в детството.

Открих игри, чрез които децата, докосвайки се до книгите, се успокоя-
ват, научават се да разпознават чувствата си и да разбират как те влияят 
на поведението им.

Игрите правят ученето забавно и запомнящо се от децата. Ето някои 
идеи:  

Обогатяване на речника с думи за чувства
Помагат на децата да разпознаят чувствата си, като се дават думи за 

тях. Когато детето е радостно, щастливо, трябва да каже “Виждам, че си 
щастлив“. Същото се прави и с негативните чувства: “Изглежда се на-
тъжи, когато баба ти си тръгна“, “Ядоса се, че ти взеха играчката ли?“ 
Важно е възрастният също да споделя чувствата си: “Притеснявам се, ко-
гато се катериш нависоко“. Тези изрази открих в книжките от поредицата 
за „Вук и Нада“, докато четях преди сън на децата, за да участваме в 
конкурса за любима детска книжка „Бисерче вълшебно“.

Книжките с приказки дават чудесна възможност за обогатяване на 
речника. Докато се четат заедно истории или приказки, трябва внима-
нието на децата да се насочи към чувствата на героите. Например: кога-

ЧЕТЕНЕТО И ЕМОЦИОНАЛНИТЕ И СОЦИАЛНИ 
УМЕНИЯ НА ДЕЦАТА
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то зайчето от стихотворението „Зайченцето бяло“ се изгубило в тъмната 
гора, било объркано и уплашено, а когато се прибрало при майка си, било 
щастливо и спокойно.

Изграждането на речник с думи за чувства започва от най-ранна въз-
раст, дори детето да не може още да говори. По-големите деца трябва да 
се окуражават да използват думите, за да опишат чувствата си.

Познай по гласа
Играта е подходяща за деца над 4 години. Намисля се едно изречение. 

Например: “Не било лесно да си намериш приятел“ – от „Бъди ми прия-
тел“ на Юлия Спиридонова.

Детето затваря очи и познава по интонацията в гласа какво е чувство-
то, докато се произнася изречението. Докато се казва “Не било лесно да 
си намериш приятел“, трябва да звучи тъжно, радостно, ядосано, разо-
чаровано и т.н. Когато репликата се повтаря, вниманието на децата се 
насочва към интонацията и те по-лесно се научават да разпознават раз-
личните емоции по гласа.

Огледало
Четейки „Снежанка и седемте джуджета“, се сетих да застанем пред 

голямото огледало, в което момичетата често се оглеждат. Играта за-
почва така: “Огледалце, огледалце, как се чувствам?“ и се прави физи-
ономия. След малко се повтаря “Чувствам се щастлива и се усмихвам!“. 
След това се тегли карта и детето изразява чувството пред огледалото. 
По същия начин се играе и докато се чете история. Спира се в определен 
момент и детето бива окуражавано да помисли как се чувства героят. 
После трябва да изрази емоциите в огледалото.

Приказни герои
Когато се чете приказка на децата, се говори за чувствата на героите, 

децата изпитвали ли са нещо подобно, какво са направили героите от 
приказката, можели ли са да постъпят по друг начин, как децата са по-
стъпвали в такава ситуация.

Куклен театър
С кукли могат да се разиграят различни ситуации и заедно с децата да 

се търсят възможни решения. Хубавото при куклите е, че те много живо 
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онагледяват различни сценарии и помагат на децата да се видят отстра-
ни. Театърът помага и с това, че куклите говорят и чрез тях лесно може да 
се научат децата на полезни изрази, с които да реагират на определени 
дразнители и така да са по-подготвени, когато се сблъскат с тях в реална 
ситуация.

Обичта към децата и угаждането на всеки техен каприз са две много 
различни неща. Истинската загриженост на учителите означава да отда-
ваме емоционално отношение и подкрепа на децата по начин, ясно раз-
познаваем от тях. Това е нещо повече от похвалата за добра постъпка или 
прегръдка за поздрав. Изразява се в активно участие  в емоционалния 
живот на децата. Това включва игри с по-малките или  участие в дейности 
на по-големите по начин, който не е по-различен от помощта, която дете-
то получава от родителите си – тези, които най-много го ценят.

Откритата и изпълнена с обич връзка с книгите има дълготраен ефект 
при подобряване на себепознанието на децата oт предучилищна възраст 
и развиването на техните умения за общуване. Родители и учители, заед-
но търсим и намираме „вълшебните бисерчета“, които децата да култи-
вират и отглеждат с любов в ежедневието си, прекарано в Детска гради-
на “Слънце“, Павликени, и в домовете си.

Грета Стефанова Георгиева
Директор на ДГ “Слънце“

град Павликени,
e-mail: slynce_pavlikeni@abv.bg
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В последните години много често се говори за неграмотността на бъл-
гарските ученици, като се изтъква, че от година на година тя взема все 
по-застрашителни размери. Десетгодишните ни ученици през 2001 г. са 
на четвърто място в света по степен на грамотност. През 2006 г. те са на 
10-то, а през 2011 г. резултатите показват драстичен срив в уменията за 
четене – българските ученици се нареждат на 22-ра позиция. Това по-
казват данните от авторитетното международно изследване PIRLS. Този 
проект е спонсориран от Международната асоциация за оценяване на 
постиженията в образованието. Чрез него се проследява детската гра-
мотност в около 40 страни от целия свят и резултатите отразяват пости-
женията в образованието по отношение на уменията за четене, овладя-
вани от децата в 4 клас, обучавани по различни образователни системи. 

Ежедневно сме свидетели на дискусии, в които се обвиняват учите-
ли, ученици, родители, директори, министри. Не бива да търсим отговор-
ност за това в нашата образователна система, защото отговорността е 
във всички нас. Вместо обвинения, е нужно да насочим енергията си към 
търсене на начини, с които да променим нещата, които не работят. Учи-
телите могат да вдъхновяват и запалват учениците, да им покажат колко 
увлекателен би могъл да бъде образователният процес, да ги предиз-
викват да мислят, разсъждават, анализират, систематизират. Родителите 
могат да обръщат повече внимание на децата и техните интереси, да ги 
насърчават да се развиват, да ги подкрепят и поощряват. А учениците – 
да търсят пътя към себе си, да се стремят към непрекъснато развитие и 
усъвършенстване във всяка една посока.

Тревожната тенденция на спад и желанието ми да имам принос в 
промяната провокираха у мен желанието да разнообразя литературното 
обучение с учениците от втори клас на НУ „Св. Софроний Врачански“ в гр. 
Враца.  

В продължение на една учебна година обогатихме класната си биб-
лиотека с 50 нови книги – дарение от родители и приятели на класа. На-
правихме си читателски картони, избрахме си библиотекар, изработихме 
легенда за бързо ориентиране за заетите и върнати книги. Създадохме 
приятен творчески кът – любимото място за приятен разговор с приятел 
през междучасията или място за работа в часа по литературно обучение. 
/снимка 1/

ЧЕТЕНЕТО Е ЛЕСНО, КОГАТО Е ИНТЕРЕСНО
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Ето някои интересни реализирани дейности, които приобщиха второ-
класниците към хубавата книга:

„Аз чета, защото…“
Запитахме се кое е нещото, което е съхранило мъдростта на дедите 

ни, мечтите на фантазьорите, порива към висините и веднага се досе-
тихме за отговора. Споделените мисли написахме на малки листчета и 
поставихме на таблото до вратата. /снимки 2 и 3/

„На лов за хубава книга“
Някои от нас четат за удоволствие, други – защото им се налага. Неза-

висимо как попадат в ръцете ни, книгите оставят в съзнанието ни дълбо-
ки следи. Кои са тези книги за нас? /снимки 4 и 5/

„Героите оживяват“
Свободолюбивата Пипи, пакостливият Емил и добродушният Карлсон 

оживяха в класната стая. Всеки прочете откъс от книга с любимия си ге-
рой и украсихме стаята с красивите детски рисунки. /снимка 6/

 „Сладката страна на литературата“ – творчески литературен про-
дукт
Идеята за тази готварска книга се роди спонтанно с въпроса на едно 

дете: „Знаете ли кое е любимото лакомство на Храбрия шивач?“. Следват 
изследователски, откривателски и творчески дейности и презентирането 
им пред аудитория. Всеки желаещ да е съавтор на книгата създава инди-
видуална страница от общия продукт, оформя я чрез различни средства 
и техники, включва оригинална рецепта на лакомството и допълнителна 
информация. В този изследователски процес учителят е с консултативни 
функции, наблюдава и подпомага при необходимост избора на оптимален 
вариант от всеки ученик. /снимка 7/

Електронен вариант на книгата можете да видите тук.

Лиляна Ангелова Лазарова
Начално училище „Св. Софроний Врачански“ 

град Враца
e-mail: lazarovalili@abv.bg
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Изобразителното изкуство не е учебен предмет. То е магия, то е по-
лет. То дава крила, сближава, сприятелява, прави ни по-добри! Аз сами-
ят чета десетки хиляди страници художествена литература за година и 
може би това е една от причините да търся непрекъснато връзката меж-
ду словото и четката. Ето някои моменти от работата през изминалата 
учебна година, които мисля доказват великите думи на Достоевски, че 
красотата ще спаси света.

„Библиотека” – вход за кабинет по литература:

С ученици от СИП Изобразително изкуство (10. клас, NB! Предметът ИИ 
се изучава до 9. клас) изготвихме проект за „Библиотека”. Всеки предла-
гаше корица на коя книга да бъде изобразена и се обосноваваше – защо 
заслужава да бъде на стената. Едва след това обсъждахме изобразител-
ните задачи.

ДА РИСУВАШ – ОЗНАЧАВА ДА ЧЕТЕШ, 
ДА ЧУВСТВАШ, ДА МЕЧТАЕШ!
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В света на приказките
Проектът на МОН „Твоят час” даде възможност на деца с творче-

ско мислене да творят и мечтаят. Едно от предизвикателствата, които 
осъществихме, бе стенопис, предназначен да оживи фоайето на уче-
ниците от начален етап. Всички работиха с ентусиазъм в почивни дни!

Нощ на музеите
От няколко години участваме по различен начин в нощта на музеите. 

Тази година тя бе свързана със словото и българската буква. Запознахме 
се с изображения на знаците от глаголица и кирилица и посланията, кои-
то нашите предци са вложили във вълшебните букви. И ето ни в музея –  
участваме в творческа калиграфска работилница:

Етрополските плескани яйца
В навечерието на един от най-светлите християнски празници посе-

тихме работилничката за рисувани яйца в Историческия музей в Етропо-
ле. Оригинално по своята украса е етрополското великденско яйце, което 
старите етрополци наричат „плескано“. То се рисува с восък и се оцветява 
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с жълтък. Характерните мотиви са: петлето – символ на пробуда, бър-
дучето – символ на чистота! Етрополското плескано яйце се подарява на 
скъп и уважаван човек! Преди посещението на работилницата учениците 
имаха за задача да прочетат за традициите на етносите на територията 
на България, свързани с Възкресение Христово. Чухме наученото, раз-
гледахме илюстрации и фотографии. Но няма нищо по-вълнуващо от това 
собствената ти ръка да усети магията.

 

Николай Георгиев
учител по Изобразително изкуство,

СУ „Христо Ясенов”,
град Етрополе, 

Възраст на учениците: 15-17 г.,
e-mail: n1963@abv.bg 
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Всички тийнейджъри четат, но какво точно ги интересува и защо че-
тат? Може ли учениците да четат, защото искат да споделят, да учат и да 
бъдат заедно? 

Участниците в клуб „Еразъм+88“, към проекта „Превенция на от-
падането от училище: ТИ си важен”, по програма „Еразъм+“ и дейност 
eTwinning са в гимназиален курс. Те са мотивирани, креативни и органи-
зирани млади хора. Участват в проекти, защото те ги подготвят за живо-
та. Учат и се забавляват, докато планират и изпълняват проектните дей-
ности, което съдейства за успеха им и е част от учебно-възпитателния 
процес, без съзнателно да ги фокусира върху задължителната учебна 
програма. 

Главната цел на проекта „ТИ си важен“ е прилагане на нови методи 
за повишаване на мотивацията и създаване на по-добра учебна среда, 
което довежда до намаляване броя на учениците, отпадащи от училище. 
В контекста на европейската тема на 2017 година „Включване“, както и 
на темата за приобщаващото образование на национално ниво, бихме ис-
кали да представим част от дейностите, които осъществихме. 

В началото на проекта учениците предложиха да се възстанови Уче-
ническият парламент, който съществуваше в нашето училище преди пет 

ДА ЧЕТЕМ, ЗА ДА СМЕ ЗАЕДНО
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години. Инициативен комитет се зае с проучване на необходимите доку-
менти, свърза се с ученически парламенти от други училища и получи не-
обходимата подкрепа от ръководството на училището. След проведените 
избори новият орган е официален представител на учениците.

Във връзка със следваща проектна дейност три училищни екипа 
заснеха филми на тема „Превенция на отпадането от училище“. За да го 
направят по добър начин, учениците намериха информация в интернет за 
начини на заснемане, разпределиха  ролите си и снимаха. Първите опити 
на режисьорите, операторите, артистите и другите членове на екипите не 
бяха много успешни, но постигнатите накрая резултати бяха добри. Други 
ученици в горен курс избраха най-добрия филм измежду трите предло-
жения и естествено имаше училищни филмови звезди, които станаха още 
по-популярни сред съучениците си. 

Участниците в клуб „Еразъм+88“, подкрепяни от останалите членове 
на Ученическия парламент, имаха задача да предложат идеи за семинари 
за професионално развитие. Тийнейджърите показаха, че са креативни и 
отговорни млади хора. Най-напред поканихме бивша ученичка от учили-
щето, която разказа за университета в Германия, в който учи. Учениците 
бяха разгледали английската версия на сайта на университета и задаваха 
много въпроси. Друга много харесвана от всички среща беше с чичото 
на наш ученик, който има собствен бизнес и едновременно работи като 
програмист. Той беше поканил екип от софтуерната фирма, в която рабо-
ти – млади и успели хора, които се превърнаха в тема на много разговори 
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и обсъждания през след-
ващите седмици. Стаята 
беше пълна с ученици, 
които се възхищаваха 
на успелите и позитив-
ни младежи, по-големи 
от тях с едва седем или 
осем години.

Бихме откроили и 
още една проектна за-
дача, която е свързана с 
приобщаването и насър-
чаването на четенето – 
урокът за множествени-
те интелигентности. След 
като направиха онлайн 
теста, базиран на теори-
ята на Хауърд Гарднър и 
определиха своите изя- 

вени способности, учениците в проекта работиха по групи. Направиха 
проучване в интернет, подготвиха и представиха презентации за техния 
вид интелигентност, подходящи професии за хора с тези интелигент-
ности, както и известни личности със силно изразена такава способност. 
Резултатите бяха публикувани в училищния вестник; в сайта и блога на 
проекта, както и в работното пространство на eTwinning проекта.

И така, Ученическият  
парламент и тийней-
джърите в клуб „Ера-
зъм+88“ организираха 
спортни състезания и 
фотографски конкурс, 
като включиха и изо-
ставащи ученици. Про-
дължават да са лидери 
в училище и добър при-
мер за своите съучени-
ци. Следващата година 
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младите членове на парламента планират да организират благотвори-
телно събитие заедно с училищното настоятелство и да помагат на ръко-
водството на училището в бъдещи мероприятия. 

eTwinning TwinSpace: 
https://twinspace.etwinning.net/5519/pages/page/223313

Сайт на проекта: http://oneistoomany.net/
Блог на проекта. http://dropoutbg.blogspot.bg/

Цветелена Таралова 
главен учител 

88. СУ „Димитър Попниколов”
Клуб: „Еразъм+88“ към проект 

„HIGH SCHOOL DROP OUTS: ONE IS TOO MANY“
email: ts_taralova@abv.bg
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Слънцето наднича през прозореца… с шепа рошави мисли и голяма 
детска усмивка. Аз съм до моята баба и тя с нежност ми чете приказка  
– топла и безкрайна като очите и. Така ухае на щастие и радост. Ухае на 
дом. И на България. И всеки един миг, слушайки я, аз се потапям в неве-
роятните приключения на феи, дракони, принцеси и замъци. Потапям се 
цялата в нейната обич и добрина. 

И сега разбирам, че за да помогнеш на едно дете да открие света на 
книгата, ти трябва да му дариш себе си. Безрезервно и истински. За да 
получи то този стремеж и сила, да търси и обича цял живот онази един-
ствена детелина. И се питам – какво е щастието за децата, дали то е 
книжка, вкусен сладолед, шарено хвърчило или светещ телефон? И ето, 
ние, екипът от педагози в ДГ1 „Детелина“ гр. Тервел, непрекъснато тър-
сим пътища и възможности, с които да привлечем вниманието на децата 
към книгите, знаейки, че четенето от самото раждане е безкрайно важно 
за превръщането на децата по-късно в читатели. Такава възможност ни 
дадоха проектите, по които работим.

Как да възпитаме у детето любов към четенето? Как да провокираме 
интереса към общуването с книгата? Как да му помогнем да чете? 

„Аз обичам България“ е национален eTwinning проект, който има за 
цел да събере в една книга креативни идеи за възпитаване на любов към 
четенето и повишаване на уменията за комуникация на роден език, как-
то и да научи всяко дете да обича България. Създадохме онлайн книга 
с нови креативни методи за насърчаване на четенето. Заедно с децата 
изработихме книга „Минало незабравимо“, представяща владетелите 
на България в хронологична последователност, както и някои бележити 
личности, революционери и будители. На падлет стена „Легендите раз-
казват“, играеща роля на виртуална библиотека, качихме видеоклип, в 
който дете разказва легенда за Старата чешма в нашия край. Изработих- 
ме онлайн книга “Българският Гинес“ с личности, допринесли за това да 
се гордеем, че сме българи. В обща интерактивна книга „Земя свещена“ 
децата разказват за светиите и светлите личности, прославили България. 
Чрез интерактивната карта „Туристическа обиколка на България“ те нау-
чиха за природни и исторически забележителности. В страницата „Играя 
и уча онлайн“ организирахме състезание в Kahoot „Познавам ли българ-
ската история“. Проведохме викторина, използвайки QR четец, онлайн 
тестове и игри. Записахме видеоклип с отговорите на участниците – как-

ПРИКАЗКА ЗА ЕДНА ДЕТЕЛИНА
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во биха направили, ако бяха президент. Изработихме карта на мечтите –  
книга, в която планират бъдещето си. Създадохме ключ от думи „За да 
я има и след 1000 години“, който съдържа качествата, които трябва да 
притежаваме, за да се запазим като нация.

Следващият международен eTwinning проект е You&I”, в който участ-
ват деца, учители и ученици от два континента: Европа и Азия. Този про-
ект подпомага тяхното развитие по отношение на: увереност в себеизра-
зяването, насърчаване на изявите чрез изкуство, позитивно отношение 
към „различните“ връстници, защитава правото да бъдеш различен и 
уникален. Проектът изгражда любов към писменото слово и подпомага 
развитието на речта чрез създаването на „обща Говореща книга“. Тя е 
изработена изцяло от децата – съдържание, илюстрации и гласово офор- 
мление на три езика – английски, български и грузински. Така децата 
разказаха за себе си – какви са; какво обичат; защо понякога се чувстват 
различни; какво правят, когато са самотни; стремежите им към нови при-
ятелства. Съобразен изцяло с възрастовите особености, проектът даде 
възможност на децата да осъзнаят колко пъстър е човешкият свят, да не 
се притесняват да бъдат различни и въпреки че говорят различни езици, 
това да не им пречи да общуват и да се забавляват заедно. 

Важна част от нашата работа е адаптирането и апробирането на 
Persona Dolls методология, която е част от eTwinning проект на детска-
та ни градина „Всяко дете е специално“. Използването на тази уникална 
методология е иновативна форма на работа както със семейството, така 
и с децата. Приказката „Грозното патенце“ на Х. К. Андерсен използва-
хме като базисно начало за реализиране на целите, като близко, любимо 
и познато за децата художествено произведение. Организирахме чете-
не на глас на приказката „Грозното патенце” на Х. К. Андерсен и съв-
местно онлайн рисуване, осъществено с помощта на нашите партньори. 
Дете от нашата ДГ започва да рисува детайл или картина от приказката, 
а друго дете от детската градина партньор я довършва. От тези рисунки 
направихме обща онлайн компютърно рисувана книга. Включването на 
създадените от нас кукли – персони Далия Санчес и Алина, в различни-
те педагогически ситуации помогна на децата да подобрят езиковите си 
компетенции, да променят нагласите и отношението си към книгите, за-
силиха се доверието и комуникацията помежду им. 

Много емоции донесе Седмицата за насърчаване на четенето с посе-
щението в градската библиотека. Библиотекарите прочетоха интересна 
приказка и „разходиха“ децата в библиотеката, давайки им възможност 
да се докоснат до книгите и да усетят тяхната магия. Те гледаха „Горска 
аптека” и „Дядовата ръкавичка“ – постановки на кукления театър от гр. 
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Силистра. Учениците от СУ „Йордан Йовков“, град Тервел, представиха 
пред малките палавници драматизация на приказката „Дядо и ряпа“ от 
Ран Босилек, както и стихотворението „Обич“ от Дора Габе. Гост на дет-
ската градина беше инж. Костадин Станчев, който запозна децата с твор-
чеството на Дора Габе, подари неин и на Иван Вазов портрети, и обогати 
библиотеката на групите с много нови книжки. Прочете увлекателно бъл-
гарска народна приказка, а децата обещаха да четат приказки и да пазят 
книжките!

В една от групите на детската градина организирахме изложба на 
книжки и четене на приказки с нашата доброволка от Армения Мари. Из-
готвихме табло с любими автори и проведохме игри, стимулиращи речта 
„Кой какъв е? „Да поговорим“ и “Игра на гатанки“. Проведохме открита 
практика пред всички колеги от Общината по български език и литерату-
ра на тема „Рибарят и златната рибка“. Рисувахме любими приказни ге-
рои и си изработихме авторски книжки: „Косе Босе“, „Котаракът в чизми“, 
„Червената шапчица“, Книжка с гатанки. Създадохме авторска приказка 
„Желанията на Ежко“, участвахме в Осмия Международен конкурс по 
компютърна графика «Моята любима приказка» в Полша и заслужено 
спечелихме второ и трето място. Проведохме „Маратон на четенето“, в 
който взеха участие родители, ученици, деца и общественици, които че-
тоха, рецитираха, рисуваха любим приказен герой. Седмицата за насър-
чаване на четенето приключи в ДГ 1 „Детелина” с много песни, драмати-
зация, рецитал и карнавал с костюми от любими приказни герои.

И ето, след работния ден, работната седмица, работната година, аз 
съм отново с книга в ръка. Слънцето се е сгушило зад цъфналото мушка-
то… До мен е моят малък внук и му чета приказка за едно дете, което не 
можело да чете и брои. И което всеки ден казвало на майка си, че стъпа-
лата вкъщи са пет, но ето, че един ден се събудило и извикало: 

- Мамо, мамо, стъпалата вече са шест!
По възторга в детските очи виждам, че няма разлика между мен и моя 

внук. Защото и двамата обичаме приказки и потъваме в тяхната омая. За-
едно ще вървим по пътя на Левски, Ботев, Вазов…. Щастливи сме. Докато 
му помагам да се научи да чете, той помага и на мен. Да бъда дете, което 
е намерило и обича своята ДЕТЕЛИНА. Тук и сега!

Капка Христова Георгиева
Директор ДГ 1 „Детелина“ 

град Тервел 
e-mail: stoinova_1952@abv.bg
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РАЗЛИЧНИ, НО ЗАЕДНО
(ДЕЙНОСТИ, НАСЪРЧАВАЩИ ЧЕТЕНЕТО)

 Ì eTwinning, проектобазирано обучение и приобщаване на децата 
чрез работа в екипи

През учебната 2016 - 2017г. регистрирах два eTwinning проекта, кои-
то, макар да се различаваха по своите цели, приобщиха децата от класа 
чрез участие в общи дейности. Повечето проектни задачи бяха осъщест-
вени чрез работа в екипи: малки групи в класа, национални екипи или 
смесени международни екипи. В процеса на работа децата разбраха, че 
всеки член от екипа е важен, и че за да успеят като екип, трябва всеки 
един от тях да успее. Това ги мотивира да се подкрепят и да си помагат, 
за да достигнат до крайната цел. Изработването на общите продукти ги 
изправи пред друго предизвикателство: важен беше не само успехът на 
отделния екип, но и успехът на всички екипи. Ако някой от екипите не ус-
пееше да завърши работата си, общият продукт (книгата), нямаше как да 
се завърши. Екипната работа научи децата на отговорност и взаимопо-
мощ. Донесе им удовлетворение, защото успехът на екипа беше успех за 
всеки един поотделно. 

Дейности за насърчаване на четенето има и в двата eTwinning проекта:

 Ì „Inside The Rainbow” – 
международен проект, в който чрез креативни дейности, свързани с 

цветните лъчи на светлината, учениците развиват различни компетент-
ности: умения за комуникация на чужд език, дигитални и социални уме-
ния и умението как да учим.

Преди три години основах Клуб за насърчаване на четенето „Мъдрият 
бухал“ като съпътстваща дейност във всеки един eTwinning проект. Цел-
та на клуба е да възпитава любов към четенето и да подпомага развитие-
то на умението на учениците да комуникират на роден и на чужд език, да 
разбират прочетената информация. Всяка година дейностите в клуба са 
различни, като основната ни задача е да покажем на децата необятния 
свят на книгата – свят на знание, приключения, вълшебства, поезия. Тази 
учебна година клубът по четене имаше две дейности:

 Ì Collaborative writing (Писане в сътрудничество) 
Тъй като темата на проекта беше дъгата, дейностите в клуба също 
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бяха свързани с нея. Децата 
се разделиха на междуна-
родни екипи, според люби-
мия си цвят. Всеки екип тряб-
ваше да довърши изречения 
на тема „Какво би казал чер-
веният (оранжевият, жълти-
ят, т.н.), цвят, ако можеше 
да говори?“. Чрез тази дей-
ност учениците формираха 
умения за себеизразяване, 
осъзнаване на глаголите, 

чрез които се изразяват състояния на ума, мисли и чувства. Използвахме 
инструмента MeetingWords, който позволява да се работи върху един и 
същи текст от различни компютри, като промените се запазват автома-
тично. Така в резултат от екипната работа на децата, беше създаден един 
от крайните продукти на проекта – книгата „Гласът на цветовете“ със 
седем стихотворения, по едно за всеки цвят от дъгата. Линк към книгата: 
http://bit.ly/2v7kvOH

 Ì Палтото на благодарността 
Проектната дейност насочва децата към осъзнаване и формиране на 

добродетелта „благодарност“. Учениците прочетоха историята на Карън 
Харви Кокс „The Thankful Coat” и нарисуваха свои палта на благодар-
ността. Всяка сутрин, преди началото на учебните часове, децата обли-
чаха въображаемите палта и търсеха безброй причини да са благодарни. 

Освен дейностите на клуба по четене, стимулиращи детското твор-
чество и разгръщащи потенциала на децата, реализирахме и други, на-
сочени към формиране на умения за търсене, селектиране и представяне 
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на информация.  
 Ì Аватари 
За да се запоз-

наят с партньори-
те си, децата съз-
дадоха аватари в 
приложението „My 
blue robot“ и напи-
саха кратък текст, 
в който представи-
ха своите интереси, 
умения и любими 
храни. Аватарите са 
качени на Падлет 
стени, организира-
ни по национални 
екипи. Приложение-
то позволява да се 

качва различно съдържание, както и да се редактира написаният текст. 
Това беше много полезно за учениците, тъй като те имаха възможност да 
поправят правописните си грешките, ако откриеха такива. 

 Ì Да изследваме дъгата! 
Работа в нацио-

нални екипи. Всеки 
екип трябваше да 
открие отговора на 
един въпрос, свър-
зан със светлината 
и дъгата. Българ-
ският екип предста-
ви темите: „Какво 
наричаме видима 
светлина? Какво е 

открил сър Исак Нютон?“. Използвахме QR кодове, за да придадем мис-
тичност на дейността и да събудим детското любопитство и желание за 
откривателство.
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 Ì „Аз обичам България!“ – 
национален eTwinning проект, продължение на работата на учите-

лите от Фейсбук групата „Вдъхновителите“, която създадох след Петата 
национална конференция „Насърчаване на четенето“. Проектът има за 
цел да събере в една книга креативни идеи за възпитаване на любов към 
четенето и повишаване на уменията за комуникация на роден език, как-
то и да научи децата да обичат България, да познават историческото ни 
минало, да са съпричастни към настоящето и отговорни за бъдещето на 
страната.

Дейности в проекта, насърчаващи четенето:
 Ì „Минало незабравимо“ 

Децата създадоха книга, в която описаха живота и дейността на ис-
торически личности – българите, които помним до днес. Книгата оби-
коли всички учебни заведения на партньорите в проекта.

Линк към книгата: https://youtu.be/QHcK5PFIIlg

 Ì „Легендите разказват“ 
Събрахме на Падлет стена легенди, разказани от децата легенди за 

родните им места. 
 Ì „Земя свещена“

Книга, разказваща за свещените хора на България. Продуктът е 
създаден от децата. 

Линк към продукта: http://bit.ly/2xaksTH

 Ì „Туристическа обиколка на страната“ 
Създадохме общ продукт, интерактивна карта на посетени от де-

цата природни и исторически забележителности. На мястото на забеле-
жителността има линк с видеоматериал, на който децата разказват за 
посетеното място.

Линк към продукта: http://bit.ly/2ibnNiV

 Ì „Най-, най-, най-“ 
Дейността е посветена на обичания от всички актьор Васил Попов, 

който в книгата си „Изповед без причастие“ споделя своята идея за 
необходимостта да се създаде книга „Българският Гинес“, в която да 
се даде гласност на рекордите и постиженията на българите в различни 
сфери на живота. Информацията, открита от отделните екипи, оформихме 
в електронна книга, която смятаме да допълним в следващите проекти.

Линк към продукта: http://joom.ag/sSVW
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 Ì „Идеи за насърчаване на четенето“ 
По време на Петата национална конференция за насърчаване на че-

тенето, с учителите от работна група А (начални и детски учители), съ-
брахме в една презентация дейностите, които бяхме реализирали, за да 
възпитаме у децата желание за знание, любов към книгата и потребност 
от четене. Дейността ни продължи и по-късно, във фейсбук групата на 
„Вдъхновителите“, както и в проекта „Аз обичам България!“ Резултат от 
общата ни работа е книгата „Креативни идеи за насърчаване на четене-
то“, написана в съавторство с учителите, участници в проекта.

 Ì Онлайн приложения 
От години броят на Web 2 инструментите и мобилните приложения, 

подпомагащи процеса на учене, нараства. Компютърните експерти съз-
дават все повече плафторми, в които управлението на класа е улеснено: 
бърза комуникация с всички ученици, достъпност до образователните 
ресурси и възможност за моментна оценка на резултатите им. Ето някои 
приложения, които можете да използвате в процеса на ограмотяване на 
децата:

 Ì Пишем АБВ – Българска азбука
Приложението е подходя-

що за деца в предучилищна 
възраст. Улеснява прехода от 
детската градина към училище. 
Децата се учат как да пишат пе-
чатни букви от азбуката, да ги 
разпознават и назовават. Апли-
кацията е организирана така, 
че детето да учи и без присъст-
вието на възрастен. Специален 
механизъм осигурява написва-
нето на буквите в правилния 
ред и гарантира правилното им 

изпълнение. Буквите заемат целия екран, което улеснява детето да пише 
с пръста си лесно и удобно. Приложението е организирано под формата 
на диалог с коте, което обяснява на децата как да използват апликаци-
ята.
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 ÌБуквенка
Играта е подходяща за деца от 4 

до 7 години. Съдържа четири забав-
ни мини-игри, с които детето учи бъл-
гарските букви, пише срички и думи 
на български език. Звуците, сричките 
и думите се произнасят ясно, което 
прави играта подходяща и за деца 
със СОП.

 Ì Българска азбука – ръкописна
Интерактивна игра, предназ-

начена за деца в предучилищна и 
начална училищна възраст, която 
подпомага процеса на усвояване на 
ръкописните букви и правилната по-
следователност при изписването им.

 Ì Букви, цифри, цветове
Безплатна и забавна игра, която 

учи децата да разпознават български 
букви, цифри и цветове. Съдържа че-
тири образователни игри.

• Съчетаване на цифри: Децата избират карти със съответен символ 
и цвят. Различните цветове помагат за съчетаването на буквите. 
При по-високото ниво на трудност (Съчетаване при еднакъв цвят) 
всички карти са с еднакъв цвят. Детето ги съчетава само според 
идентификацията на буквата. В последното ниво символите се съ-
четават без помощта на цвета на картите.
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• Звуково разпознаване: Де-
тето чува звука и кликва на бук-
вата от дадените възможности. 

• Игра на памет: Забавна 
игра на памет с букви. Детето 
трябва да открие чифтовете 
букви, цифри, цветове, като от-
варя само по една карта.

Играта има различни нива на 
трудност.

 Ì Chitanka. Info Моята библиотека
Мобилното приложение, 

чрез което може лесно: 
•  Да се търсят книги и 

автори;

•  Да се преглеждат книги от 
дадена категория;

•  Да се свали любима книга 
директно на телефона;

•  Да се сподели книга с 
приятели.

 Ì Приказки с ДжиДжи
Съдържа над 40 илюстрира-

ни и озвучени приказки за деца 
като: „Красавицата и Звяра“, 
„Малката Русалка“, „Рапунцел“, 
„Снежанка“ и др. Приложението 
учи децата на логическо мисле-

не и подобрява четивната им техника. Папагалът изследовател ДжиДжи 
ги съпътства по време на образователните приключения. Всички приказ-
ки са професионално озвучени. Децата могат да избират между това да 
слушат приказката или да я четат сами. Приказките могат да се свалят на 
мобилното устройство и да се четат, дори и когато няма интернет.
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 Ì  Аудио приказки за 
слушане
Приложение с над 300 

озвучени световноизвестни 
приказки.

 Ì  Български детски 
приказки
Любими детски приказки 

от различни предавания и 
програми.

 Ì Learning Apps 
 Ì https://learningapps.org/
Web 2.0 приложение, 

подкрепящо учебния про-
цес с помощта на интерактив-
ни модули. Безплатно e. Лес-
но се създават образователни 
игри. Има възможност за над-
граждане и споделяне на съз-

даденото съдържание. Приложимо за таблет, Android, iPhone. Приложе-
нието е преведено и на български език.

Ирена Райкова
старши начален учител

eTwinning посланик
137 СУ „Ангел Кънчев“

град София
е-mail: irenarajkova@abv.bg
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ЧУДО

Предполагам ще се съгласите, че като учители и хора, отдадени на 
другите, винаги сме готови да помогнем, когато усетим, че някой търси 
нашата помощ. 

Колко по-сложно е обаче да покажем светлината в широко затворе-
ните очи на децата от 21 век, заслепени от екраните на невъобразими 
доскоро технологични иновации. 

Вдъхновена от изминалите национални конференции за насърчава-
не на четенето, прилагах споделения опит в часовете по френски език, 
с по-голям или по-малък успех, но въпреки усилията, по отношение на 
моето дете не можех да се похваля с никакъв напредък – четенето  и 
добрата литература си оставаха за него Terra incognita. 

Чувствах се безпомощна, всеки опит да прикова интереса му към ня-
коя стойностна книга пропадаше в бездната на ежедневната вихрушка от 
задължения и неотложности… 

Докато един ден…, вдъхновен от предстоящия рожден ден на майка 
си, моят син пожела да му кажа какъв подарък искам. 

Никак не се поколебах, предусетила последния шанс да помогна на 
детето си да си помогне, като открие чудния свят на писаното слово… 
Веднага му дадох книгата в ръцете, която да прочете като „подарък” за 
мама и … чудото не закъсня! Тази книга изгради моста, който ни беше 
необходим, за да продължим заедно по пътя към истинното знание и 
мъдрост. 

Въпреки вътрешните си колебания, много исках да ви споделя  и ще се 
радвам, ако помогна, с малко сили и надежда, на някой отдаден учител –  
родител, в търсенето на начин за помощ на някое от многото поверени му 
хлапета, за които и морето е до колене… 

А, за книгата ли питате – името й е „Чудо” https://www.bard.bg/
book/?id=1625 

Мирослава Райнова 
Учител по френски език 10-12 клас.

ЧПГ „Леонардо да Винчи” гр. Добрич 
mira.raynova@gmail.com
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„Къде да намеря този текст, много интересно?; Бихте ли ми казали от-
къде взехте стиховете?; Кой ви написа сценария?; Може ли текста на тази 
песен?; Искаме и ние да изиграем вашата пиеса!” 

Това са малка част от въпросите, които след участие в театрален 
фестивал ми задават различни хора: деца, организатори, ръководители, 
жури, зрители… И така, след дълги мисли и бдения, реших да предоста-
вя възможност на всички, които ме помолиха и желаят да прочетат сце-
нариите, които с Школа за слово, мелодия, театър „Генгерче” при СУ 
„Христо Ботев”, Айтос, през годините сме представяли на сцена. Не само 
представяли, но и сме се връщали с лауреатски и призови звания и много 
още награди от национални и международни фестивали.

Като ръководител на художествена школа, като учител по Български 
език и литература и творец бард, винаги съм имала желанието да създа-
вам творчество, носещо послания за Добро и Хармония, да споделям и 
обменям добър опит с колеги. Но за да сътворя сценариите за театрални 
постановки, преди мотивирането ми (въпросите по-горе) участниците в 
Школата сами ме помолиха: „Госпожо Йотова, пишете нещо специално 
за нас, което да представим като иновация и принос към съвременния 
младежки театър”. При такава молба сетивата и вдъхновението се при-
веждат в летеж и осмисляш своята идея в полза на другите. И тъй като 
театърът е разтворена книга, в която действията „текат” пред очите ти, 
ние заедно с моите възпитаници започнахме да пишем и да четем сце-
на след сцена, действие след действие, герой след герой, послание след 
послание. После дойдоха песните, не самоцелно, а в общата концепция 
на всеки сценарий, танците като бликнала любов между ритъма на мело-
дията и всеотдайността на тялото, декорите, на които направихме свой 
прочит – просто ги ушихме с игла и конец през пролетната ваканция във 
физкултурния салон. С всеки път нашият прочит на магията Живот беше 
по-добър. Ръководител и възпитаници - четяхме заедно, въвличахме 
родители, други преподаватели, приятели, Община, НПО-та, читалища, 
училища в други градове, Национален екопарламент и още съмишлени-
ци. От нашите хрумки се раждаха творчески текстове, облечени в думи, 
които се обичат! 

Финален продукт на тази „еуфория” е появата на книгата „Роли, роли… –  
сцена за театър, поезия, музика”. Тя съдържа 18 сценария за деца и 

ПОМОГНИ МИ ДА ПРОЧЕТА 
или: В отговор на няколко въпроса и молби, чути със сърцето 
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по-големи и дава възможност на педагози, на ръководители на школи по 
изкуствата да откривателстват.

Не мога да не спомена и няколко, съпътстващи по-горе споделеното, 
дейности, превърнати в традиция и необходимост и свързани със зова 
„Помогни ми да прочета”, формулиран от Шестата национална конферен-
ция „Насърчаване на четенето“. Активно включване в „живи” творчески 
срещи с представители на изкуствата: художници, писатели, поети, режи-
сьори, актьори, историци, в чието занятие основният инструментариум е 
художественото слово. Все повече млади хора изпитват необходимост да 
съпреживяват този най-въздействащ начин на прочит на Света. Просто 
са нужни покана към гостите и сърдечно посрещане. Понякога ние оти-
ваме при творците, както се случи на 3-ти март 2017г, в бургаския Дом на 
писателя, където младите театрали „помогнаха” на писателите и поетите 
да прочетат нашата представа за песенна България.

Работя и с деца със специални образователни потребности. С огромни 
усилия успях да осъществя истински контакт с Д. благодарение на една 
своя книга със стихотворения и песни за деца. Момчето трудно общува, на 
ръба на невъзможното, често жестикулираше, все едно че къса книгата, 
аз истински се разстройвах. Молех го да не го прави, че там има стихове, 
песни и пеех, пеех... Постепенно Д. сякаш започна да се шегува – правеше 
познатия жест на късане и после казваше: «Не късай, Д., Татяна Йотова 
ще плаче», и започваше от книгата песен, която съм пяла предходни ча-
сове. Пеехме заедно. Това бяха неговите невидими желания да усети по 
свой начин света на словесното творчество, съпричастност, внимание... 

С отличен ефект е моят час на тема: „Прочетете тази книга“, възник-
нал по повика на детски въпроси: „Госпожо, какво да четем, посочете ни 
автори и книги“. Всеки си е избрал творба, която е чел, и по атрактивен 
начин я представя чрез реплики или чрез ситуиран актьорски момент с 
костюми и аксесоари на герой от нея. 

Помогни ми да прочета? Умеем ли да чуваме, приятели!?

Татяна Йотова
по професия – учител по Български език и литература, 

по потребност – творец и бард 
СУ „Христо Ботев”, Айтос

Ръководител на 
Школа за слово, мелодия, 

театър „Генгерче”: 5 – 8 клас. 
e-mail: tati.jot@abv.bg
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„ТИХА“ КНИЖКА

Книгата е прозорец към света. Един свят, изпълнен с вълшебства и 
чудеса. Един свят, който мама, татко и учителите в детската градина раз-
криват пред детето. 

Чудесна е традицията в някои български семейства да се чете при-
казка преди сън. Детето слуша с интерес, научава нови неща, пренася се 
във въображаем свят. Но в тези случаи то е само слушател! Колко чес-
то детето се докосва до книгата? А дори да се докосне, то я прелиства, 
разглежда, но ако все още не може да чете, то е пасивен наблюдател. А 
как бихме могли да сближим детето с книгата в предучилищния период, 
така че когато се научи да чете, то вече да приема книгата като приятел, 
съветник.

Търсейки начин да провокирам у моите възпитаници желание за зани-
мания с книги, аз попаднах на едно съкровище – „тихата“ книжка.

„Тихи“, „развиващи“, „меки“, „текстилни“ – така наричат тези неверо-
ятни книжки, които аз бих нарекла и активни, тъй като детето активно се 
занимава с тях.

Тихата книжка е поредица от меки страници, от текстил или филц, с 
пришити различни образи и елементи, съобразени с възрастта на детето, 
с които то манипулира. Те предразполагат към тихи дейности, чрез които 
децата придобиват различни умения.

Може да се каже, че тихите книжки напълно отговарят на методиката 
на Мария Монтесори и затова някои ги наричат „Книжки по метода Мон-
тесори“. Те съдържат различни елементи от практическия живот. „Уп-
ражненията от Практическия живот са фундаментални за метода „Мон-
тесори”, тъй като най-важната им цел е да подготвят детето за реалния 
живот. Чрез тях децата се учат как да се грижат за себе си, за другите и за 
средата си, да координират движенията си и да усъвършенстват фината 
си моторика. Така детето развива независимостта, самодисциплината и 
логическото си мислене. Материалите, използвани при тези упражнения, 
често са част от домашната среда.“ По същия начин и елементите, които 
влагам при изработката на тиха книжка, са част от битовата среда – коп-
чета, ципове, шнурове, щипки. 

Исках моите книжки да ми бъдат помощник при формирането на раз-
лични практически умения у децата и особено при работата с деца със 
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специални образователни потребности. Това е един чудесен начин да по-
могнеш на детето да развива вниманието си, задръжките – търпеливо да 
разлиства и манипулира на всяка страница. Страниците са цветни, забав-
ни, приканват да ги докоснеш. 

Изработих страници с различни дейности от близката домашна сре-
да. Страница с пералня, в която детето слага дрешки, натиска копчета, 
простира дрешките на въженце с щипки или страница с фурна и кексчета, 
които детето последователно слага във фурната, „пече“ ги, а след това 
ги подрежда на съседната страница, която представлява маса с покрив-
ка; след това слага до всяко кексче салфетка, която закопчава с копче. 
Дейността може да се усложни при по-големите деца, като се постави 
условие да сложат кексчетата до същото по цвят копче, като тяхната чи-
нийка, и да изберат салфетка в същия цвят. Целта на тези упражнения 
е придобиване на добри обноски, развиване на независимостта и само-
чувствието на децата, че могат да подреждат маса. Постепенно децата 
прехвърлят уменията в действителната среда, като започват да помагат 
вкъщи при подготовка на масата за хранене или при дежурствата в дет-
ската градина, или да помагат на мама, като простират на ниско въже 
чорапки, например.

Друга част от книжката съдържа елементи от природната среда: цве-
тя, които да се групират по цветове, по големина, да се съотнасят към 
същия цвят копче. Целта е развитие на фината моторика. Включила съм 
и различни животни. В една от книжките има пиленце в яйце – яйцето 
се отваря и пиленцето „излиза“ и „отива“ при своята майка. Децата нау-
чават, че птиците се излюпват от яйце. Възпитаваме грижа и любов към 
животните. Книжката съдържа и елементи, които напълно се отделят и 
могат да бъдат отделна играчка – автомобил, мече. Така детето може да 
се отдалечи от книжката, да „покара“ автомобила, или да „покаже“ на 
Мечо своята стая, и когато има желание, отново да се върне към книж-
ката. На страницата на Мечо има полянка и възглавничка със завивка, 
а в горния край – слънце, което, когато се обърне, се превръща в луна. 
Когато слънцето грее, Мечо „играе“ на полянката, а когато изгрее луната, 
Мечо знае, че е време за лягане – детето го слага в леглото и го завива. 
Тази страница може успешно да се използва при деца, за които лягането 
е „проблем“. По примера на мечето децата по-лесно свикват с идеята, че 
когато стане време за лягане, трябва да прекратят дейността си и да се 
приготвят за сън.

Книжката може да съдържа още много интересни странички – смета-
ло, с което детето се учи да брои, да групира числата на четни и нечет-
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ни, да събира и изважда до 10; прасенце касичка, в която детето слага 
„парички“ и отново с трипръстовия захват развива фината моторика и в 
същото време брои до пет; куфарче с цип, а вътре телефон, който детето 
вади и се „обажда“ на мама или татко – учи обръщения, изрази за учти-
вост и т.н. И макар че не съдържа писано слово, мисля, че „тихата“ книж-
ка може да помогне на всяко дете да придобие полезни знания, умения и 
да се научи от малко да обича и цени книгите.

Моята „Тиха книжка2“
https://www.youtube.com/watch?v=X4DF7EOwZ6Y

Мила Богданова Николова
учител

Детска градина №18 „Дора Габе“
град Добрич, 

е-mail: m.nikolowa@abv.bg
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ПРОВОКИРАНЕ НА ИНТЕРЕСА КЪМ ТВОРЧЕСКО ПИСАНЕ 
ЧРЕЗ УЧАСТИЕ В eTwinning ПРОЕКТ

Малките ученици са различни – едни обичат да четат, при други 
е малко с нежелание. Някои предпочитат да четат приказки, други –  
гатанки, забавни стихотворения или комикси, трети се увличат от ин-
формацията в енциклопедиите и могат да препрочитат много пъти 
това, което ги е впечатлило. Важното е да го правят с желание. Убеде-
на съм, че при моите ученици, е така. 

„С багри и слова да опишем пролетта“ е национален eTwinning про-
ект, който донесе много творчески и пролетни емоции на участниците 
в него. Работата по проекта ми даде възможност да разчупя стереоти-
па на учебните часове по БЕЛ. Идеята ми беше да провокирам инте-
реса на моите второкласници не само към четене, но и към творческо 
писане. Да творят в рими и да пишат съчинения, беше интересно и 
забавно, но най-вече полезно и продуктивно. Някои ученици избраха 
да изразят своите емоции, като опишат пролетта с изразните средства 
на изобразителното изкуство и изработят красиви пролетни картички.

Реализирахме проекта в партньорство с ученици от втори „в“ клас 
на НУ „Св. Софроний Врачански“, град Враца, и третокласниците от 
ПГПЧЕ, град Плевен.

В продължение на три месеца, в организираните по време на часо-
вете по БЕЛ и изобразително изкуство творчески работилници, учас-
тниците в проекта имаха възможност да работят в творческа среда, 
да обменят идеи и да си сътрудничат. Публикуването на творбите в 
eTwinning платформата и възможността те да бъдат видени и проче-
тени от партньорите и създаването на общ краен продукт, допълни-
телно мотивираше и провокираше малките творци. Децата обичат да 
разказват и участието им в проекта им даде възможност да влязат в 
ролята на истински малки автори. 

В началото „загряхме“ с игра на рими. След това малките поети на-
писаха първите си телеграмни стихове. Малко на шега, леко плахо, но 
успешно! А по-смелите, разбира се, изразиха емоциите си и описаха 
пролетта в рими, като сътвориха красиви стихотворения. Те използ-
ваха придобитите знания за стихотворението като литературен жанр. 
Стараеха се да не търсят думи и изрази, които самоцелно да римуват, 
а също като истински поети умело използваха епитети, сравнения, 
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олицетворения.
Другата творческа дейност, писане на съчинения, позволи на вто-

рокласните да използват получените вече знания и умения. Те имаха 
възможност да изберат една или повече от предложените теми: да 
опишат пролетта или своето любимо пролетно цвете, да се впуснат в 
съчиняване на интересна и забавна история по дадено начало. Малки-
те творци дадоха воля на своите емоции и въображение и създадоха 
прекрасни творби. Използваха различни видове изречения, както по 
състав, така и по цел на изказване. Удачният избор на изразни сред-
ства предаде на техните съчинения художествена стойност. 

В процеса на творческото писане, второкласниците развиваха и 
усъвършенстваха и своите умения за редактиране. Доверяваха се на 
езиковите компетентности на приятел от класа, който влизаше в ро-
лята на редактор, но не пропускаха да чуят и мнението на учителя. 
Когато творбите добиваха завършен вид, малките автори сияеха от 
щастие. Радостни бяха и когато представяха пред съучениците или 
друга публика. Четяха личните творби на партньорите, публикувани в 
платформата, чувстваха се успешни и горди, че техните също се четат. 
Подредихме и кът на проекта в коридора на училището, пред който 
непрекъснато се спираха по-големи и по-малки читатели, впечатлени 
от творбите на моите малки творци. Това беше друг повод за гордост 
и удовлетворение от извършената работа. 

Реализирането на проекта е доказателство как по нестандартен и 
забавен начин, учениците имат възможност да приложат своите зна-
ния и умения. 

Осъществяването на неговите дейности способства за:
• Стимулиране на четенето – колкото повече учениците четат, 

толкова по-добре ще могат да се изразяват;
• Стимулиране на речевото им развитие, както на лексикално, 

така и на равнище свързана реч;
• Развиване на въображението на учениците;
• Обогатяване на езиковата култура на второкласниците;
• Развиване на умения да прилагат своите знания и компетенции 

в творчески дейности;
• Създаване на авторско и екипно словотворчество;
• Създаване на общ краен продукт в партньорство с другите учас-

тници в проекта – електронна книга.
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С творбите на малките творци, създадохме електронна кни-
га в публичната платформа Calameo. http://en.calameo.com/
read/0048105763fa5f641a010 Тя е крайният продукт по проекта „С 
багри и слова да опишем пролетта“. 

Радиана Бояджиева
Начално училище „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Троян

radiana.boyadzhieva@gmail.com
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ДА ВЪРНЕМ ДЕЦАТА В БИБЛИОТЕКАТА

“Когато едно дело стане всенародно, то успява!” 
Иван Вазов

Проект “Да върнем децата в библиотеката” – проект за обновяване и 
изграждане на привлекателен кът за деца в детски отдел на Общинска 
библиотека – Карлово. Създаване на пъстро и цветно пространство за 
стимулиране на ранното детско четене. Детски отдел на Общинска 
библиотека, Карлово, разполага с фонд от 17 000 тома. Тук се организират 
и провеждат:

 

•  Творчески срещи с автори  
(„Маратон на четенето” и „Есенни дни на книгата”); 

• Празници на буквите; 

• Летни инициативи, работилници и четения; 

• Конкурс „Моето писмо до Дядо Коледа” 

Проектът, който разработихме, имаше за цел да създаде култура на 
четене и да разкрие възможностите на библиотеката за деца и юноши от 
5 до 14-годишна възраст, посредством различни занимания, съобразени 
с възрастта, нуждите и времето на целевата група, обхваната от проекта. 
Комбинирайки традиционните и новите методи за информиране, проектът 
предвиждаше да даде различна от вече създадената представа у децата 
за библиотеката – като институция, и за книгата – като извор на знания и 
забавления. 

Проектът целеше обновяване на детския отдел на Общинска библио-
тека – Карлово, превръщането му в привлекателен и цветен кът за децата 
на Карлово. Основна цел на обновяването на отдела беше да се стимули-
ра детското четене и да се провокира интересът към знание и творчество 
у децата, чрез използване на традиционни практики и нови технологии, 
посредством библиотеката. Идеята ни беше да разчупим представата на 
обществото за функциите и ролята на съвременната библиотека. Предви-
дихме следните дейности:
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• Проучване на материалите, изучавани в училищата, и личните 
интереси на самите деца; 

• Закупуване на компютърни конфигурации и мебели за нуждите на 
детско-юношеския културно-информационен център; 

• Закупуване на нова литература за програмата „Красиво лято сред 
книгите”. 

• Създаване на специализиран детски кът за четене в отдела за 
деца; 

• Създаване на специализиран, леснодостъпен сайт за деца и 
юноши; 

• Осъществяване на програма „Красиво лято сред книгите за деца”; 

• Създаване на детски клуб „Живите букви”. 

Основна цел 
Основната цел на проекта беше стимулиране на детското четене и 

провокиране на интереса към знанието и творчеството у деца от 5 до 14 
годишна възраст от Община Карлово, чрез използване на традиционни 
практики и нови технологии, посредством библиотеката в гр. Карлово. 

Специфични цели 
• Подпомагане на училищната дейност на учениците, участващи в 

програмата. 

• Полагане на основи на бъдещи взаимоотношения между 
училищата в общината и библиотеката. 

• Трупане на полезен опит в работата с деца. 

• Разчупване на представите на обществото за функциите и ролята 
на съвременната библиотека. 

• Въвеждане на нови технологии в библиотеката. 

Дълготрайни ефекти 
• Използването на детско-юношеския културно-информационен 

център и специализирания детски кът за четене напред във 
времето. 

• Информираност на целевата група за различни празници и 
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обществени събития, които ще бъдат разпространени и сред трети 
лица. 

• Изграждане на морал на четене и любов към книгата у децата от 
целевата група. 

• Обогатяване на фонда на библиотеката. 

• Въвеждане на целевата група в екипна работа. 

Краткотрайни ефекти 
• Медийно внимание от страна на местни организации и медии. 

• Внедряване на нови технологии по изграждане на детско-
юношеския културно-информационен център. 

Мирослав Колев 
директор на

Общинска библиотека 
град Карлово 
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ИГРИТЕ – ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Ставайки ученици, децата попадат в различен свят. Те трябва бързо 
да пораснат, да придобият увереност в собствените си сили, за да 
участват в разнообразни дейности и да докажат своята самостоятелност 
и отговорност. Успешният старт в училище е особено важен, но за 
съжаление, повечето деца свързват училището с неприятни задължения 
и смятат, че е скучно. Така пропускат моменти, които са важни за самите 
тях и до голяма степен определят бъдещето им. 

Целодневната организация на учебния ден създава условия за 
оптимизиране на образователния процес, възможност за индивидуална 
работа с учениците, промяна на стереотипа, придобит в детската градина, 
изграждане на навик за активна учебна дейност.  Разнообразяването на 
монотонния характер на учебната дейност и промяната в натоварването 
на учениците чрез смяна на дейностите и включване на игри по време 
на заниманията по интереси и организиран отдих и физическа активност, 
водят до повишаване на работоспособността, успеваемостта, активността 
и удовлетвореността. 

В часовете за занимания по интереси, игровият метод е един от най-
често използваните и същевременно – интригуващ учениците. Чрез 
него те се забавляват, докато учат. Поставя се акцент върху дейността 
на ученика – ученето, усвояват се способи и начини на поведение. 
Играта е най-добрият способ за придобиване на социални умения заради 
своята доброволност. Тя е най-демократичната форма на общуване. За 
да получи удовлетворение, всеки участник трябва да бъде упорит, но не 
авторитарен. Игровата дейност се основава на принципите за активност, 
динамичност, занимателност, изпълнение на роли, колективен характер 
(работа в екип, отбор, група), моделиране на дейността, обратна връзка, 
проблемност, съревнование, резултат, самостоятелност и системност. 

При реализиране на всеки eTwinning проект процесът на затвърдяване 
и обновяване на знания и умения се осъществява посредством 
въвличането на учениците в извършване на различни, внимателно 
подготвени дейности, интегрирани в учебната програма. В тях децата 
играят основна роля, имайки за партньор своя учител. 

Опитът и постигнатите добри резултати от предишни eTwinning 
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проекти, както и доказаните позитиви от използването на игровия 
метод за разчупване стереотипа на работа с деца и ученици на възраст 
от 3 до 11 години, доведоха до разработването и стартирането през 
2015 година на национален eTwinning проект. Срещата с Хитър Петър, 
остроумния герой от българските народни приказки, постави началото 
на поредица от приключения с неочакван край в света на книгите за 
малките ученици от групата за целодневна организация на учебния ден 
в СУ „Васил Левски“ – Троян. Игрите и дейностите по eTwinning проекта 
„Чудните истории на Хитър-Петровите цървули“ бяха реализирани в 
часовете за занимания по интереси и насочени към стимулиране детския 
интерес към книгите и четенето, провокиране на активност, креативност, 
въображение, логическо и творческо мислене; формиране на умения за 
работа в екип. Първокласниците, сега ученици във втори клас, водени от 
Хитър Петър, работиха съвместно както с деца от различни краища на 
България, така и с по-големи ученици от нашето училище. Реализирането 
на този проект доказа ползата от използването на образователните 
игри като форма за неформално обучение в часовете за занимания по 
интереси и постигна своите цели – пълноценно включване в свободното 
време на второкласниците на занимания, свързани с четенето и книгата; 
овладяване на четивна компетентност и формиране на уменията за четене 
с разбиране, както и насърчаване на грамотността при учениците от 
първи клас; плавен преход от детска градина към училище и изграждане 
на навик за учебна дейност; училищният живот стана по-привлекателен 
и желан за малките ученици.

Игрите и дейностите в eTwinning проекта „Сапунени мехурчета“ (2016) 
бяха избрани от моите ученици. Разговаряйки за Хитър Петър, за игрите 
и празниците, разглеждайки създадения Лапбук, децата споделиха, че 
ще бъде чудесно, ако могат да играят повече в училище. Така заедно 
създадохме своите сапунени (с)мехурчета и започна нашето учене чрез 
приключение. Разделихме игрите на две групи - „Учим и играем“ –  
игри по учебни предмети и „Пътешествието на сапунените мехурчета 
в страната на игрите“ – обмен на интересни и забавни игри. Втората 
група игри използвах за стимулиране интереса на децата към четенето и 
ученето, за развитие на творческия им потенциал. Малките второклас-
ници имаха възможност да споделят идеи, да измислят нови игри или 
да променят предложената от останалите партньори според задачите, 
които сме си поставили или така, както според тях ще бъде интересно 
и забавно. Заедно придобихме игрови умения, работихме по „малки“ 
проекти, създадохме компютърни игри, състезавахме се, пяхме, учихме 
и …се забавлявахме. 
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Реализираните проектни дейности чрез включване в учебния процес 
и свободното време на второкласниците на занимания и игри доказаха, 
че играта е много по-успешен метод за обучение от редица традиционни 
подходи. Тя допринесе за повишаване интереса на децата към книгите 
и четенето, подобряване на образователните им успехи, генериране на 
нови идеи, споделяне на знания, лична изява, създаване на приятелства 
и намаляване тревожността и агресията. Игрите са чудесна възможност 
за неформално учене в заниманията по интереси, която разкрива нови 
възможности за обучение чрез приключение.

Валентина Цочева
начален учител

СУ „Васил Левски“, Троян
e-mail: ster.valentina@gmail.com
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ПОМОГНИ МИ ДА ПРОЧЕТА

Никога не съм карал някого насила да чете. Даже и собствените си 
деца. Дори си мисля, че книгите, които те трябва да прочетат, е по-добре 
да бъдат редуцирани. Знаете поговорката: «Насила хубост не става», но 
ми харесва и продължението, което някой е добавил: «... а и да става – не 
бива.»

И това го казвам аз, човекът с перото и издадените книги, дето навяр-
но имам интерес да се четат все повече и повече книги. Но да накараш 
някого насила да разтвори книга, е все едно да хвърлиш таралеж от ос-
мия етаж и да очакваш той да полети. Чувството е болезнено.  

Какво ни кара да посегнем към книгите все пак – навик, образование 
или просто необходимост? Мисля си, че ние достигаме до тях благодаре-
ние на една закономерност (а би могло и да се нарече неписано правило), 
която изисква от нас познание на собствения вътрешен свят. Застанали 
между битието и духовността, ние се нуждаем от опит и знания, за да се 
окичим впоследствие и с така нужните прозрения, интуиция и рефлекс. 
Да реагираме в различните ситуации по правилния начин, но и да знаем, 
че осланяйки се на доброто си чувство за хармония, ще намерим правил-
ните житейски пътища.

Дотук, хубаво – добре изписани думи. А как все пак става така, че чо-
век сам да посегне към книгата? Как сам да си помогне – било то възрас-
тен или дете. 

Моят отговор е СЕМЕЙСТВОТО и ПРИРОДАТА. Оставете настрана кли-
шето, че семейството е клетката, в която зрее и расте обществото. Когато 
човек попадне в правилната среда, той не само ще се научи „да лети“ с 
криле, направени от слово, но ще знае как да се предпазва от пробожда-
щата сила на бездуховността. 

Давам пример – обичам с моето семейство да сме сред природата; 
таблетите и телефоните остават на заден план. Ако ли пък сме в хижа –  
няма обхват, телевизия и сме някъде навън. След това намираме начин 
да се забавляваме. По този начин човек преоткрива себе си; изникват 
едно, две, три въпросчета, на които му се иска да даде отговор. И къде е 
той, този отговор, ако не в книгата. Прост пример – гъбите в гората. За да 
ги познаваш и да оцелееш, не е лошо да почетеш малко за тях.
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А я си представете как няколко семейства се събират в планината и 
започват да завързват разговор след разговор. На мен точно това ми 
се случи на последната планина, която организирахме – в хижа Плевен. 
Толкова забавление и емоции на едно място рядко са ни спохождали. 
Направи ми впечатление, че децата сами посягаха към книгите. Средата 
беше важна, разбира се, но и чувството за намиране на духовна храна те 
заставя да бъдеш внимателен в подбора на книга.

Тюленово – мое любимо място. Преди броени дни приключи третото 
издание на арт-фестивала там. Като организатор на събитието реших да 
поканя гостите – музиканти, писатели, фотографи и др. – със семействата 
им. Деца и възрастни на едно място. Отделно, че за най-малките имаше 
интересни работилници и занимания. Съчетанието изкуство и природа 
винаги е носило определен заряд, който може да осигури чудесни емо-
ции за дълго време. Дали се получи и този път – мога да съдя по себе 
си: беше фантастично. Станахме едно голямо семейство, в което за тези 
три-четири дена цареше хармония, разбирателство, усмивки. 

След едно такова събитие ми се иска да се огледам, да осмисля не-
щата и да седна да напиша книга. Сигурен съм, че и останалите, които 
изпитаха емоцията на Тюленово, им се иска да помълчат малко, да проче-
тат някоя книга или просто да намерят път до онова силно възклицание: 
искам всеки ден да ми се случват такива неща!

Да не забравя да спомена: на арт-фестивала бяхме спретнали „кни-
жарница пред открито море“, на самата сцена, до морето. Броят на кни-
гите, които се продадоха, не ме учуди. Хората имаха нужда да си вземат 
книга точно от това място. 

Стара планина, 8-ми април 2017 година. Организирах литературна 
среща на друго любимо място – хижа Козя стена. Времето реши да ни 
тества: Температура около нулата, суграшица, която премина в сняг и по 
едно време от небето заби тъпан – гръмотевици (за втори път ми се случ-
ва – сняг с гръмотевици в планината). Ние сме Христо Караславов, Нико-
лай Фенерски, Иво Георгиев – все пишещи; една част със семействата 
си. Към нас със сина си се присъедини Борислав Хаджиев от Златоград, 
който свири на гайда и пее родопски песни. Въпреки метеорологичните 
условия ние отново станахме едно цяло, истинско творческо семейство. 
Рецитирахме, четохме разкази, пяхме и забравихме за условията навън. 
Всичко – около четиридесет и няколко души – гости и участници. На дру-
гия ден планината ни дари с прекрасна зимна картина - дебел априлски 
сняг, по който ние тръгнахме да се прибираме, биейки пъртина.

Попадайки в правилната среда, в един момент човек сам ще посегне 
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към знанието. Защото то е начин да уловиш емоциите и да ги направиш 
свои приятели. Няма как да не стигнеш до едно, до второ и т.н. прозрения. 
И когато си събереш достатъчно, ще ти направи впечатление как мъд-
ростта все по-често ще присяда до теб. Книгата е мъдрост, която човек 
сам търси и открива. Книгата не е абонамент, научна програма или просто 
тираж. Човек ще посегне към нея, когато открие потребността. А за да се 
появи тя при него, първо трябва да попадне в правилната среда. Важно е 
семейството не само в буквалния смисъл. Всички приятели на едно място 
и особено сред природата – на това казвам добра среда и възпитание.

Утре пак ще събера приятели и хора на изкуството сред природата. За 
да станем едно голямо семейство. И всичко ще си дойде на мястото. 

Мариан Желев 
фондация „Начело“, Варна, 
e-mail: marianjelev@abv.bg
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ИМАМ НУЖДА ОТ ТЕБ

В обществото нараства тревогата, че днешните деца са все по-малко 
грамотни от своите връстници от предишните поколения. Недостатъчното 
време, отделено за четене на книги, ги лишава от възможността да 
развиват въображението си, да изразяват мнението си.

Изследвания отчитат и влошаваща се функционална грамотност.

Срещата на детето с книгата не може да се случи „просто така”.

Множество национални стратегии, програми на държавни институции 
са насочени към изграждането на среда, в която грамотността да бъде 
насърчавана. Организират се и се провеждат различни инициативи на 
национално и местно ниво.

Безспорно водещи и професионално ангажирани с идеята са институ-
циите училище и читалищните библиотеки. 

Прекрасни са инициативите и вдъхновяващите идеи на организации 
като фондация „Детски книги“. Безспорно особено успешна е срещата с 
книгата, когато семейството е създало подходящата среда.

Какво става обаче с онези деца, които нямат подкрепа на семейството, 
когато то не иска или най-вече не може, когато просто то няма достъп до 
книгите. Клуб „Просвещение” в Кубрат от повече от 30 години събира 
основно учители пенсионери. Няма нищо по-естествено от това именно 
тези хора да продължат да поддържат своята връзка с училището и да 
стигнат до идеята да подадат ръка на децата за срещата им с четенето. 
Това се случва успешно в съвместни дейности на клуба, училищата и 
читалището в града.

В града има помощно училище-интернат за деца със СОП (Център за 
специална образователна подкрепа). В него се обучават около 80 деца 
на възраст от 7 до 18 години. Част от децата нощуват в общежитието в 
училище. Разбира се, за тях ежедневно се грижат учители специалисти, 
изградена е подходящата подкрепяща физическа среда. 

Членовете на клуба работят отдавна под различна форма с децата 
от училището, но идеята да се насочи вниманието към съвместното 
четене е сравнително нова – от по-малко от година. Тя още търси най-
подходящите форми, но вече е направила своите малки стъпки:
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• да съберат подходящите книжки, като започнаха с тези за най-
малките – от своите пораснали деца и внуци – и да ги предоставят 
на училището;

• да се срещат с децата, за да четат и разказват с тях;

• да се включат заедно и съобразно техните възможности в помощ 
на работещите учители в различни събития и инициативи, като 
„Национална седмица на четенето”, „Щафетно четене” и др.;

• да покажат на децата къде „живеят” книгите, къде могат да 
бъдат намерени.

Възникна идеята след началото на тази учебна година да се организира 
по подходящ начин писане по избрана от децата тема, като след това те 
представят написаното пред своите родители. Така децата да могат да 
свържат емоцията от писаното слово със свои лични изживявания и тези 
на семейството.

И докато дейностите се случват, става ясно, че нуждата един от друг 
е взаимна – децата със специални образователни потребности чувстват 
подкрепата и загрижеността на повече хора, бившите учители се чувстват 
полезни и ангажирани с нещо важно, част от родителите, макар и малка, 
имат възможност също да се докоснат до книгите заедно със своите 
деца и надеждата да останат заедно.

Така идеите за „Учене през целия живот“ и „Насърчаване на четенето“ 
се споделят от хора от различни поколения в град Кубрат.

Татяна Георгиева Дочева
Бивш директор на СУ „Христо Ботев”,

 Кубрат, и преподавател 
„Свят и личност” и История

tdocheva@hotmail.com
Клуб на учителите пенсионери 

„Просвещение” гр. Кубрат
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ШЕСТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ 
„НАСЪРЧАВАНЕ НА ЧЕТЕНЕТО“

2017 ГОДИНА

ПОД НАСЛОВ:

„ПОМОГНИ МИ ДА ПРОЧЕТА“

„Ако мислите за един ден напред – пригответе си храна.

Ако мислите за една година напред – посадете дърво.

Ако мислите сто години напред – образовайте децата си.”

Подкрепата представлява онази опора, която помага на човек да се 
придвижва напред. Никое човешко същество не може да успее, ако не 
е поддържано и насърчавано да опитва и изследва, да проверява и се 
учи от грешките си, да гради идеали и избира модели, които да следва. 
Нашата мисия на учители в детската градина е да преведем децата въл-
нуващо в света на възрастните, разкривайки пред тях пъстра палитра от 
персонажи, случки, събития, взаимотношения. Как да се случи това, кога-
то в съвременното ни общество съществуват много други „заместители“ 
на речта и визуалността – таблети, телефони, компютри, телевизия... Раз-
бира се, ние не сме в ролята на морализатори, но образите от тези сред-
ства са мимолетни, докато тези, които ще трябва сами да възпроизведем 
чрез своето въображение, летейки на крилете на нашия мил приятел кни-
гата, са за цял живот. Вживяването в ролята на героя е част от процеса 
за развитие на емпатия и човечност. Читателите, както и слушателите, са 
принудени да живеят живот, който не е техен. Това е най-големият пода-
рък на художествената литература за човечеството.

СПОДЕЛЕН ОПИТ:

МИНИ БИБЛИОТЕКА ИЛИ... ИЗБЕРИ СИ КНИГА
Една от идеите ни бе да създадем и съхраним в детската занималня 

богата и разнообразна библиотека с най-различни по вид книги – албу-
ми, енциклопедии, христоматии, сборници от различни автори на детска 
литература, които да се четат и показват на децата, въпреки смесения 
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възрастов състав на нашата група. След като мястото не ни достигна, ре-
шихме да създадем една мини библиотека, на която също има книжки, 
но лесно достъпни за децата така, че да могат по всяко време да ги взе-
мат и да се насладят на илюстрациите. На този етап видът материал за 
четене няма толкова голямо значение, колкото формирането на читател-
ски навици от най-ранна възраст. Всъщност така ние не само участваме в 
детския избор, а сме вдъхновители за нови въображаеми светове. Когато 
кажем „Тази книга не е подходяща за теб сега”, ние сякаш казваме на 
детето „Твоята ситуация, твоят живот не е подходящ”. Колкото повече се 
позволява на децата да прекарват време с книгите, държейки ги в ръце 
и разлиствайки страниците, толкова с по-голяма лекота ще се научат да 
четат и ще бъдат въвлечени в ученето. Разглеждаме ги заедно и провеж-
даме дълги разговори, в които те споделят, задават въпроси, вълнуват 
се и затвърждават по интересен начин своя избор. Въведохме правила 
за това как да пазим нашите книжки! По-нататък би могла да се развие 
идеята за „пътуваща книжка“. Дете носи в детската градина своя книга 
със своето име, друго я взима вкъщи и майка му прочита „книжката на 
Катя“, след което я връща обратно. Така би могло да се наблегне на чув-
ства като споделеност и взаимност, на това, че книгата се пази, за да я 
има по-дълго време, и не на последно място младите родители ще бъдат 
приканени да четат повече на глас на своето дете. Четенето на глас вкъ-
щи сплотява семейството.

ПРИКАЗНИЯ СТОЛ ИЛИ ВЪЛШЕБНИЯ СТОЛ НА РАЗКАЗВАЧА…
Следващата идея бе да предложа на децата приказния стол на раз-

казвача, на който в най-различни режимни моменти да четем от любими-
те ни книжки. Всекидневното четене на глас е най-добрият начин да по-
могнем на децата да овладеят много нови думи повече от ежедневните 
разговори. Звукът от мелодичния ни глас, артистичността, интонацията 
и красотата на езика подканват детето да стане част от магическия свят 
на четенето. Често спираме и си обясняваме какво значи дадена дума, 
ако не е ясна от контекста на историята и така четенето се превръща 
в страхотна инвестиция за детския речник – „говорещо лекарство“. Не 
само това, а и вживяването в ролята на „читатели“ на приказния стол ся-
каш помогна на по-неуверените деца. Всяка приказка си има герои и че-
тейки на глас на приказния стол, решихме да ги претворяваме с наличен 
реквизит – кърпи, шапки, пелерини, крила, диадеми с пипалца, подноси, 
кошнички и др., които се оказаха подходящо поле за изява. Освен всичко 
се учим около приказния стол и на художествена интерпретация със спе-
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циална интонация – гласовете на вълка и мечката са дебели, понякога 
ръмжат, замахват с лапи, гласът на Червената шапчица или на Машенка е 
тънък, нежен. По този начин  избягваме еднообразното четене и  привли-
чаме вниманието на децата, така че да се научат да слушат приказките 
с интерес. Още по-вълнуващо е, ако приказният стол грейне под някол-
ко цветни воала, а отзад присъстват рисувани декори. Предварителната 
подготовка за сметка на учителя си заслужава!...

„Каква е ползата от книга без картинки?“
пита Алиса в класическия роман на Луис Карол

ПРИКАЗНИ РИСУНКИ ИЛИ ИСТОРИИТЕ ОЖИВЯВАТ
Красивите илюстрации привличат вниманието на децата и ги вълнуват 

със своите художествени образи. Те са като „тайни кодове“, с които се 
разгадават и разшифроват до най-малкия детайл историите и случките в 
тях. Сякаш думите не са достатъчни. Мимиките, жестовете, израженията, 
действията, цветовете – целият този драматизъм осъществява връзката 
между представите и значенията на самите думи. Считам, че все още има 
много потенциал в илюстрованите книжки, който не е напълно изчерпан. 
Децата променят своята гледна точка, само защото героят е нарисуван 
по някакъв начин. Наблюдаването на живописни илюстрации, както и 
тяхното „разчитане“ и разговорите върху тях спомагат за по-бързото нау-
чаване за четене и подготовка за писане в училище. Открояват се някол-
ко основни момента:

• да се научим – учители и деца – колко е важно илюстрациите „да 
се четат“ внимателно;

• да се изследва връзката между рисуването и писането при 
създаването на илюстрованите книги;

• да се използват опитът и уменията на практикуващите автори / 
илюстратори, за да се покаже как изглежда автентичният писа-
телски процес.

Рисуването дава на децата време да обмислят и да си представят ге-
роите и обкръжаващата среда. Това ги подготвя за писането. Образите 
се развиват по-пълно, след като се визуализират и  нарисуват. Силата на 
илюстрацията може да бъде още по-голяма, ако се осигурят на децата 
разнообразни живописни и графични средства, с които да се изпълнят в 
различни техники определени илюстрации. Така например би могло да се 
използват материали, които да могат да се „пипнат с пръсти“ – работа с 
пясък, текстил, бои за работа с пръсти, отпечатване с монотипия и много 
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други, с помощта на които да се достигне определен художествен из-
каз в контекста на сюжетната линия от дадена приказка. Ефектът от този 
начин на работа би могъл да бъде откриването на нови пластове в „раз-
читането“ на приказката и емоциите, свързани с нейното възприемане 
и преживяване. Това изисква, разбира се, предварителна подготовка на 
учителя и осигуряване на материали и пространство за творческа работа. 
С ежедневна работа това би могло да се превърне в стимул и подкрепа 
„неохотните слушатели“ неусетно, плавно да полетят на крилете на своя 
книжен приятел книгата.

Яна Искрова
Старши учител в смесена група „Бисерче“ 

ДГ „Радост“с филиал в кв. Крайморие, гр.Бургас, 
dgradostbs@abv.bg 

Маратон на четенето с 
приказен декор и костюми;

„Приказния Стол 
на разказвача“;

„Мини библиотека“;

„Четем“ 
по илюстрациите“;
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Разменяме си книжки, след което 
сами ги подреждаме на нашата 

библиотека;

Рисуваме илюстрации по приказката 
за „Дядовата ръкавичка“
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„Малкия художник“
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАКАТ
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ПОМОГНИ МИ ДА ПРОЧЕТА!

„Защо трябва да се чете? Ами то е като да питаш защо трябва да се 
сънува. Не трябва. Просто сънуваш. Четящият човек обаче извършва 
една невидима работа по вкуса. А човекът с вкус по-трудно става подлец, 
най-малкото защото е некрасиво. Четящият човек е красив.”

Из „Невидимите кризи” от Георги Господинов

„Помогни ми да прочета”!

Често тази молба остава неизказана, затаена някъде дълбоко в съз-
нанието на всеки един от нас. Но попадайки в библиотеката, безмълвно 
и недвусмислено ти изричаш своя зов за помощ. Без значение на каква 
възраст си, дали си мъж, жена, дете, възрастен, самотен, без значение 
от какъв етнос си и каква религия изповядваш, ти си попаднал на пра-
вилното място, в твоята „аптека за душата”. А другото, то е просто химия, 
разбиране, отдаденост и много търпение от страна на библиотекаря. Да 
съумее да вникне в проблемите на всеки един „пациент” , предписвайки 
му най-правилното „лекарство”. 

Курсът за консултанти по библиотерапия ми отвори още една вратич-
ка, още едно предизвикателство за размисъл за това колко е важно да 
усетиш какво точно търси читателят, какво му е необходимо. И да, на-
правихме няколко библиорецептурника, но те не са достатъчни, защото 
пазарът на книги те затрупва с информация и трябва много, много да че-
теш, защото те, отговорите на въпросите ни, са в книгите, трябва само да 
знаеш къде да ги потърсиш.

Обучение на консултанти по библиотерапия
1. Какво е библиотерапия?
Лечение с книги. Психотерапевтично направление. То предоставя спе-

цифични концепции и техники, с помощта на които могат да се постигнат 
конкретни промени (корекции) в личността на клиента (читателя).

Библиотерапията всъщност не е нещо ново. Според някои тя е въз-
никнала в САЩ през 30-те години на миналия век и е била използвана 
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най-вече за лечение на психологически травми на войници след  Втора-
та световна война. Според други, тя води началото си още по-назад във 
времето, от Древна Гърция.

За съжаление, в България библиотерапията е доста слабо позната, въ-
преки че често се прилага интуитивно.

2. Основна цел на консултанта по библиотерапия:
Не е да промени личността на читателя, а да окаже подкрепа чрез / 

през литературата, че читателят не е сам в това, което преживява, да му 
разкрива нови гледни точки, да го мотивира да взима решения и преми-
нава към действия.

Съвременният човек е подложен на високо психологическо и инфор-
мационно напрежение. Все повече ресурси се отделят за генерирането 
на иновативни подходи, които да премахнат негативните последствия 
от стреса. Същевременно се пропуска един общоизвестен факт – чете-
нето понижава психичното напрежение. „Прочетените думи” имат спо-
собността да предизвикват различни емоционални състояния: тъга и 
печал, щастие и радост. Когато се пренасяме в света на писаното слово, 
ние постигаме същото психично състояние, към което се стремят хората 
по време на релаксация – тялото е напълно отпуснато/не релаксирано/, 
съзнанието е будно, без преднамерено да управлява своите мисли. Без 
усилия и специални тренировки се постига „изключване” на мисловния 
процес. Той се заменя с фантазии, проекции, емоционални преживявания, 
което води до „лечебно” въздействие върху личността.

3.Към кого е насочена библиотерапията?
Библиотерапията може да бъде насочена към всеки човек.

Всеки отделен индивид в определен момент изпитва колебания, пре-
минава през различни кризи, изпитва отпадналост, неудовлетвореност 
и умора от всичко заобикалящо го. Като четящ човек, който говори за 
книги и прекарва много време сред тях, често съм използвала библиоте-
рапията, но това е било чисто интуитивно и неосъзнато.

4. След обучението по библиотерапия:
Ясни механизми, с които да боравя, както и алгоритъм, който да при-

лагам.
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5. Изготвяне на индивидуален библиорецептурник.
Създаването на такъв рецептурник е дълъг процес и подлежи на про-

мени.

За да се подбере правилната литература за даден човек, е нужно не 
само да се установи проблемът, с който искаме да се справим, но и инди-
видуалните предпочитания на клиента към литературата, неговият тем-
перамент, честота на четене. В случая не е важна литературната стойност 
на произведението, което ще препоръчаме, а каква емоция и какви въ-
проси то ще повдигне у клиента.

С предоставянето на четивото, ние реално поставяме началото на ре-
дица срещи и разговори, защото препоръчването на дадена книга не из-
черпва терапията. Книгите са инструментът, а не целта. Чрез обсъждане 
на прочетеното, ние можем да разберем дали сме на прав път с израбо-
тения рецептурник, или той има нужда от някаква промяна.

Съпреживяването с героя е един вид огледален образ на самите нас. 
Понякога виждаш чуждата гледна точка и тя ти позволява да намериш и 
друго решение на проблема. Друг път се идентифицираш със самия герой 
и виждаш, че не си единственият, който преживява трудности, кризи или 
проблеми. А четенето на книги може да се използва и само за намаляване 
на напрежението у клиента, за да може той да се заеме с решаването на 
вече установения проблем и с начина, по който да бъде решен.

Заключение:
Най-общо библиотерапията може да се прилага в случаите, когато 

има нужда:

• Да бъде изграден собствен мироглед

• Да се улесни разбирането за дадено човешко поведение

• Да се повиши самооценката и самочувствието

• Да спомогне за намирането на нови интереси

• Да се намали емоционалното и умствено напрежение

• Да покаже на човек, че не само той има точно този проблем и че 
може свободно да дискутира за него

• Да покаже, че съществува повече от едно решение на даден 
проблем и до него можем да стигнем сами.

Библиотерапията не бива да бъде обърквана с консултацията с психо-
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лог, но може да бъде съпътстваща терапия.

Това е накратко:

Днес живеем в забързано и динамично ежедневие. Ако оставим не-
щата просто да си текат, то в малките ни читалищни библиотеки няма да 
има нова литература, няма да има и малки любознателни читатели, които 
да те вдъхновяват да търсиш и да правиш от невъзможното, възможно. 
Цяло предизвикателство е да работиш и да се бориш.

Програмите на децата в училище са такива, че ако не отидеш на мяс-
тото , което учат, ще има да чакаш лятната или пролетна ваканции някой 
да отвори вратата на библиотеката ...

Не, не може да се чака, не трябва да се чака...

Да, няма пари за нови книги, но има много приятели на книгата, които 
ако откриеш, ще ти помагат от сърце и ще са още по-вдъхновени от иде-
ята за четенето. Така животът те среща с хора с огромни сърца, работещи 
в издателства; като Гери, която умее да чака, като Вал Стоева от Детски 
книги, която умее да вдъхновява с идеи за четенето, като Мария Петрова, 
която ме запали за Летни читални на открито и още много други, защото 
съвременните деца имат нужда от друг подход и обичат приключения .

А понякога децата и възрастните имат нужда просто да бъдат изслу-
шани, да бъдат разбрани и само ако си посещавал и курса по библиоте-
рапия, можеш да ги консултираш и да препоръчаш отговори на въпроси-
те им, които се крият в книгите.

Това е, да помогнеш на някого да прочете, да намери отговор, поняко-
га разбираш, че си помогнал да си намери и нова работа, и приятели, и си 
щастлив, много щастлив, сърцето ти ликува, защото важно е да обичаме  
работата си, хората, като себе си! 

Ако молиш за нещо, значи то ти е нужно!

Ако можеш да дадеш, то трябва да дадеш, без дори да се замислиш!

Светла Василева Божилова
библиотекар при 

НЧ „Светлина-1929 г.”, с. Труд, 
4199, обл. Пловдив, общ. Марица

тел.03126/ 22-00
svet_bojilova@abv.bg

bibl.trud@abv.bg
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„InterRail“ (на български език „Всички на борда“) е името на между-
народен eTwinning проект, в който участват учениците от 9б клас на 164 
ГПИЕ „Мигел де Сервантес“, гр.София. Повод да се срещна с тях беше мо-
ниторинг на проекта им. Класният ръководител на 9б клас и координатор 
на проекта, г-жа Рая Данон, ме покани да присъствам в час по испански 
език, по време на който учениците да представят проектните дейности. 

Няма да скрия, че имах предварителни очаквания за хода на урока: 
щом е „eTwinning“, ще бъде интересно, ще има ИКТ, ще се работи в екипи. 
Скритите ми очаквания започнаха да се реализират още със започването 
на часа. Интересни, забавни, полезни, различни – такива бяха дейностите 
на проекта, такъв беше и часът по испански език. Това, което ме впечатли 
най-много, беше активността на учениците, отговорно свършената рабо-
та и лекотата, с която се изразяваха на чужд език. 

Като преподавател по английски език в начален етап знам, че зад вся-
ко изградено умение на учениците да слушат, говорят, разбират и пишат 

МОНИТОРИНГ НА eTwinning 
ПРОЕКТ „ВСИЧКИ НА БОРДА”
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на чужд език, стои трудът на учителя и много упражнения. Всеки препо-
давател по чужд език се стреми да създаде такава учебна среда, която 
да провокира учениците да практикуват придобитите езикови умения.

Има ли начин да качим всички на борда? Да провокираме интереса 
на учениците към изучавания предмет толкова силно, че не ние, учите-
лите, а те да са движещата сила в учебния процес? Както ще се убедите 
от текста по-долу, значителен принос за добрите езикови компетенции 
на учениците от 9б клас, 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“, има участието 
им в eTwinning проекта „InterRail“ и възможността да използват езика в 
значими за тях ситуации. Чрез работа по общи теми и посредством дис-
танционна комуникация, часовете по испански език придобиват практи-
ческа насоченост, развиват многостранно потенциала на учениците и ги 
превръщат в творци на езика.

Предлагам на вашето внимание кратка „визитна карта“ на проекта и 
част от разговора, който проведох с участниците.

Партньори: институции от България, Испания, Португалия и Италия.

Цели на проекта:  
• да се мотивират учениците да учат испански език;
• да се използват алтернативни възможности за формиране и 

развитие на езиковите знания и умения в часовете по испански 
eзик;

• да се създадат реални ситуации за използване на чуждоезиковите 
умения в училищна среда между ученици на една и съща възраст;
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• да се промени обликът на традиционната класна стая с 
иновативни и интерактивни методи на обучение;

• да се използват съвременни ИКТ в чуждоезиковото обучение: 
Learning Apps, Thinglink, Prezi, Padlet, Genially и др. 

Продължителност: една учебна година. 
Работен процес: 

• Запознаване на екипите: В работното пространство на проекта, 
TwinSpace, учениците обменят информация за себе си, за 
училищата и градовете, в които живеят.

• Представяне на забележителностите, културата и традициите в 
родните места: Учениците създават съдържание, като работят 
в екипи. Дейността е свързана с изготвянето на дигитални 
продукти и развива уменията на учениците да търсят, селектират 
и представят информация по зададена тема. В хода на създаване 
на продукта, учениците формират и други компетенции: умение за 
работа в екип, чуждоезикови умения и умението да учим.

• Събиране на информация на различни теми. Дейността 
сближава учениците от България, Испания, Италия и Португалия, 
провокирайки ги да споделят интереси,  информация за известни 
личности, любими места в родния град. 

• Създаване на онлайн игри. Всеки екип създава дигитално 
съдържание, задача-предизвикателство за партньорите.

• Кореспонденция чрез писма между участниците в проекта.

„InterRail“ през погледа на учениците
Защо участвахте в проекта? С каква цел?

 Лили Костадинова - „Целта на проекта беше да упражняваме езика, 
като разменяме информация за нашите градове, училища, обичаи и 
забележителности. Допадна ни идеята да контактуваме с ученици от 
други страни. Имахме възможност да се запознаем с деца от Испа-
ния, Италия и Португалия. Работихме главно в часовете по испански 
език, но имахме и задачи за вкъщи. Написаното и заснетото качвахме 
в платформата.“ 

Как изпълнявахте проектните задачи (индивидуално или в групи)?
 Лили Костадинова – „Това зависеше от задачата. Имаше теми, по кои-
то пишехме самостоятелно на падлет стена. Други задачи осъществи-
хме, като работихме в групи – едни търсеха информация, други снимки 
и видео. Направихме два видеоматериала с участието на почти всички 
деца от класа. Докато работихме по задачите, се забавлявахме.“
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Да разбирам ли, че работата в екип ви е допаднала много повече, 
отколкото индивидуалната работа?

Всички: „Да“.

Срещнахте ли трудности?
 Емилия Василева – „Като цяло не срещнахме никакви трудности при 
изпълнението на задачите. При създаването на видеоматериалите се 
наложи да повторим записите няколко пъти, за да се получи така, как-
то искахме. Това ни научи на търпение и упоритост и да не се отказ-
ваме при първата трудност. Всичко останало се получи доста лесно с 
общи усилия.“

Когато нещо не се получаваше от първия път, това демотивираше 
ли ви? 

 Емилия Василева - „Не, в никакъв случай. Дори ни нахъсваше още 
повече. Заедно намирахме решение. Правехме всичко с голямо жела-
ние.“

Какво ви мотивира да участвате в проекта?
 Лора Цекова – „Общувахме с други деца, с деца от различна култура. 
Беше ни забавно да се запознаем с тях. Създавахме презентациите с 
желание, защото знаехме, че другите деца ще ги видят, и, чрез нас, ще 
опознаят българите като нация. “  
 Димитър Кандев – „Учихме се един от друг. Доста често се случваше, 
например, някой да направи нещо ново - да сложи снимка, да качи 
видео или да промени шрифта на текста на падлет стената. Това се 
харесваше на останалите и те също го правеха. Така си предавахме 
опит един на друг.“
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Бихте ли искали и в часовете на другите учители да използвате  
eTwinning проектите като средство за учене? 

Ивана Николова – „Според мен, платформата е един много добър на-
чин да се разнообразят часовете, не само по испански език. Това е един 
нов начин на учене, който ни мотивира много повече. Той не е просто „За-
пиши това и това упражнение в тетрадката и научи този и този текст.“ На-
учаваш много повече по темата, придобиваш нови умения, като това да 
създадеш видео или онлайн упражнение, да публикуваш в уебстраница. 
Общуваш с твои връстници, които имат същата цел – да научат испански 
език. Това наистина улеснява ученето и го прави много по-приятно“.

Какво мислят родителите ви за участието в проекта? 
Димитър Кандев – „Виждали са ме често да се занимавам с проект-

ните дейности вкъщи и мисля, че всички родители в началото трудно 
приемаха това, което правим, защото за тях беше нещо ново. Те не са 
учили по този начин. Участието ни в проекта доказа пред тях, че този вид 
учене ни помага и ги направи съпричастни към нашата работа. Често ме 
питаха „Как вървят проектите?“.

Искате ли да продължите работата си по този проект? 
Емилия Василева - „Според мен, проектът може да се продължи с 

общи дейности, да се разшири с теми, които ни вълнуват. Ние вече започ-
нахме кореспонденция чрез писма, пишем си в чата, разменяме информа-
ция за обичаи и известни личности. Бихме искали да се видим на живо, 
да участваме заедно в някоя игра. Това наистина усилва желанието ни 
да учим.“ 
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eTwinning и „InterRail“ през погледа на Рая Данон, 
класен ръководител на 9б клас, преподавател по испански език

Как научи за платформата? Кога се регистрира?  - „Бях чувала за нея 
от колеги в гимназията, но започнах сериозно да се интересувам след 
един курс по Програма „Еразъм+“, през 2015 година. Регистрирах се през 
септември 2015 г. Първият проект, в който участвах, беше създаден чрез 
запознанствата ми на курса.“

По какъв начин eTwinning повлиява на работата ти? - „Преподавам 
испански език над 20 години, но работата продължава да ми е интерес-
на, защото търся и използвам новости. eTwinning разкри пред мен мно-
го възможности: общувам с колеги от различни страни, обменяме добри 
практики, работим заедно. Участвам редовно в онлайн обучения и това 
обогатява професионалните ми умения, дава ми допълнителна информа-
ция за новостите в образованието. Научих се да работя с нови компютър-
ни приложения. Педагогическата ми практика се разнообрази и обнови. 

eTwinning е една много добре структурирана и сигурна среда. За нас, 
учителите, eTwinning е подарък. Това е платформа, създадена в помощ 
на учителя. Всяка година ни изненадва с актуални, разнообразни и по-
лезни дейности.“ 

Какви, според теб, са ползите за учениците от участието в проек-
ти? - „За учениците, изучаващи чужд език, платформата е изключително 
полезна. Първо, защото доближава обучението до естествената езикова 
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среда и създава пряк контакт между ученици от различни страни, кои-
то говорят дадения език. Второ, защото децата са силно мотивирани да 
представят в най-добра светлина страната, училището и себе си. За тях е 
важно, че резултатът от техните усилия остава видим. И не на последно 
място, защото учениците се научават да използват разнообразни и мо-
дерни технологии, които намират широко приложение в живота им.“

Промени ли eTwinning начина ти на работа с учениците? – „Това, кое-
то научаваме в eTwinning, променя съществено начина, по който препо-
даваме. Подтиква ни да организираме часа си така, че да имаме по-го-
лямо взаимодействаме с учениците. Когато планирам работата по даден 
проект, се доверявам на техните предложения. Аз очертавам скелета на 
дейностите, но те подготвят основния материал (текстове, придруже-
ни със снимки, проучвания, видеоматериали, звукозаписи). Стремим се 
крайният продукт винаги да има завършен вид, да може да се използва 
като дидактически материал или да съдържа полезна информация и да 
отразява наученото.

Разкажи ни за участието си в последния eTwinning проект! – „Про-
ектът се казва „INTERRAIL: Всички на борда!“. Участваха колеги и техни 
ученици от Испания, Португалия, Италия и ние. Работният език беше 
испански. Целите ни бяха да създадем условия за общуване и взаимно 
опознаване между децата, за размяна на информация по различни теми 
и, в резултат на това, развитие на техните езикови компетенции и соци-
ални умения. Учениците бяха от 8 клас, т.е. новопостъпили в Испанската 
гимназия. За мен проектът беше отлично помощно средство, което ги мо-
тивира да учат и да прилагат наученото. 

Започнахме с представяне на всеки ученик във форумите на проекта 
и на Padlet стена. Работихме с learningapps, за да представим България 
чрез интерактивна игра. Заснехме видео, в което учениците разказаха 
подробно за гимназията и класа си. Създадохме интерактивна карта на 
София. Отново на Padlet стена учениците споделиха предпочитанията си 
по различни теми, разказаха за новогодишните празници. Вълнуващ мо-
мент от проекта беше размяната на лични писма между българските и 
испанските ученици. Чрез приложението Genially изработихме материал, 
който успешно използвахме в час. В края на годината учениците напра-
виха звукозаписи, в които разказаха за любимите си места в своя град. 
Всички тези дейности бяха осъществени заедно с учениците от другите 
страни. Планираме проектът да продължи и през следващата година.

Срещна ли трудности при реализирането му? – „Трудностите бяха 
свързани с липсата на опит. Дадох си сметка колко е важно дейностите 
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да бъдат планирани предварително и да са уточнени сроковете за изпъл-
нение на задачите. С други думи – да има пълна яснота относно плана на 
проекта.“

Успя ли да интегрираш проектните дейности в учебната програма? - 
„В 8 клас, в гимназия с интензивно изучаване на език, имаме достатъчно 
часове, по време на които засягаме всякакви житейски теми. Работата по 
проекта беше като естествено продължение на заниманията в час. Много 
от темите в учебната програма напълно съвпадат с темите от проекта. 
От голямо значение беше и това, че учениците обсъждаха, предлагаха и 
взимаха решения, свързани с проекта, на испански език.“

Какво те мотивира да участваш в проекти? – „Докато работя по про-
екта, се обучавам. Спомняте си мисълта: „Ако ми го кажеш, ще го забравя. 
Ако ми го покажеш, ще го запомня. Ако го направя, ще го науча.“ Усвоя-
ването на умение чрез практика е еднакво полезно както за учениците, 
така и за нас, учителите.“

Срещаш ли подкрепа от страна на училищното ръководство? - „Да, 
Испанската гимназия винаги е била отворена към новостите. Участието в 
международни проекти и сътрудничеството на европейско ниво е жела-
но и високо ценено.“

Какво би казала на онези учители, които все още не са част от 
eTwinning общността? - „Да не губят време. Платформата вече е доста-
тъчно разработена, лесно могат да се намерят партньори и предложения 
за проекти на всякакви теми и езици. Популярна е и в България. Все повече 
български учители избират проектобазираното обучение като един от ос-
новните методи на преподаване и развитие на езиковите компетенции –  
на роден и на чужд език. 

eTwinning посланиците организират обучения на място в институции-
те, както и много онлайн събития, по време на които разкриват пълния 
потенциал на платформата. Има кой да покаже и да помогне.“

П.С. Тръгнах си от класа на Рая Данон обнадеждена, че макар и бавно, 
промените в сферата на образованието се случват и тук, в България – не 
на хартия, а в класните стаи на учители като нея, които смело крачат в 
крак с времето и успяват да бъдат част от ДОБРАТА ПРОМЯНА.

Интервюто проведе Ирена Райкова
137 СУ „Ангел Кънчев“, гр. София

eTwinning посланик
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ДОБРОВОЛЦИ ОТ ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ – 
ПЛЕВЕН ВДЪХВАТ ЖИВОТ НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА 

„ХРИСТО БОТЕВ” В ГРАДА

Четенето е неизменна част от живота на хората днес, макар че с на-
влизането на новите технологии младите хора все по-рядко посягат към 
книгата. Още по-трудно е, когато те се изправят пред предизвикател-
ството да четат литературни произведения на чужд език. 

Четенето за нас е необходимост, която се възпитава и отглежда. Няма 
по-голяма кауза за хората, свързани с литературата, и за всички нас, кои-
то сме свързани с образованието, от това да върнем книгата в ръцете на 
децата.

Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици – гр. Плевен 
работи по европейски образователни проекти още от 2005 г. - към про-
грама „Коменски“, по-късно Програма „Учене през целия живот“, сега –  
Програма „Еразъм+“. В един от проектите на тема „Млади европейци – 
заедно за едно по-добро бъдеще” като основно измерение беше зало-
жено доброволчеството, като всеки партньорски екип решава в какво 
направление да бъде изразено то.

Екипът ученици, участващи в проекта, предложиха да бъдат добро-
волци в Регионална библиотека „Христо Ботев”, като вземат дейно учас-
тие в помощ на работещите в библиотеката служители. След разговор 
с г-жа Аня Михова – директор на библиотеката, младите хора получиха 
разрешение и започнаха да работят на рецепцията при приемане на нови 
членове и издаване на читателски карти, подреждаха върнати книги в 
отдел „Книгозаемане“, надписваха тематични указатели, подлепяха кни-
ги и заприходяваха новополучените в отдел „Комплектуване и обработ-
ка», чистиха праха по рафтовете, консултираха свои връстници по повод 
на книги от отдела за чуждестранна литература и читалнята към него, 
използвайки знанията си по чужди езици, които изучават в училище.

Голям интерес у учениците предизвика уникалната машина за по-
чистване на книги – единствена на Балканите – на стойност 80 хиляди лв., 
италианска, с уникална конструкция за премахване на праха от книгите и 
на микроорганизмите, насъбрани с години по тях.

Младите хора от училището ни намериха своята истинска доброволче-
ска реализация, помагайки на възрастни хора, записали се на безплатни 
практически курсове в Обучителния център на библиотеката, оборудван 
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по програма „Глобални библиотеки – България”, за читатели над 55-го-
дишна възраст, които се обучават за достъп до социалните мрежи, за 
да имат връзка с пръснатите по света свои близки, роднини и приятели. 
Бабите и дядовците се радваха на присъствието на учениците, защото те 
с търпение и вещина им обясняваха и записваха стъпките за влизане в 
Skype, Facebook, електронна поща, за търсене и намиране на информа-
ция в интернет, четене на новини в електронните издания на вестниците.

Младите доброволци бяха впечатлени от иновациите, предприети от 
ръководството на Регионалната библиотека, по повод дигитализиране на 
определена информация, за да бъде привлечено вниманието на подра-
стващото ИКТ-поколение, а именно: справочни електронни услуги, дос-
тъп до интернет, ползване на библиотечни  интернет каталози, ползване 
на електронни колекции, комуникация в интернет и социалните мрежи, 
електронна доставка на документи, поръчване на индивидуални услуги 
чрез е-mail или електронно съобщение, осигуряване на достъп до външни 
мрежови ресурси и бази данни, въвеждане на иновативни услуги - Връ-
щане на книги в BOOKDROP (контейнер за книги), резервации на книги, 
дигитализиране на краеведска информация, дистанционно обслужване –  
предоставяне на потребителите информация във вид на електронно ко-
пие (сканирани, по електронна поща или друг начин), информационно из-
дирване в интернет на електронни списания и книги.

Учениците ни бяха много въодушевени от новите знания, с които се 
обогатиха за нещо неподозирано от тях до момента. Направиха филм за 
положения от тях доброволчески труд. Подготвиха презентация за дей-
ностите, услугите и инициативите, предоставени от Регионалната библи-
отека. Презентацията бе представена пред партньорите по проекта, пред 
учениците от ПГПЧЕ в час на класа и при провеждане на Ден на чуждите 
езици или събития по повод „Седмица на четенето”.

Децата организираха съучениците си и присъстваха на урежданите 
от библиотеката кинолектории всяка сряда, при което се дава възмож-
ност  да се гледат филми, които вълнуват читателите и трудно могат да 
се видят на друго място – при това безплатно. Филмите са разделени в 
няколко модула: шедьоври на световното кино, образци на европейското 
кино, българско кино и творци на световното кино, които ще останат в 
неговата история.

Учениците от нашата гимназия агитираха и участваха в организирания 
от библиотеката „Летен детски университет”, при което библиотеката 
стана привлекателно място за осмисляне на свободното време на мал-
ките читатели с интерактивни модулни занимания и по модули на теми: 
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„Безопасно лято в големия  град”, „Нека доброто започне от теб”, „Из 
миналото на Плевен”, „Децата и животните”, “Fun Kids English Grammar” 
и “Природните чудеса на България”. 

Най-ценно от доброволческата дейност на учениците бяха споделе-
ните им с родители, приятели и съученици виждания, чувства и мисли, а 
именно: да си доброволец означава да вярваш в каузата, която си избрал; 
безвъзмездно да даряваш своя труд и в замяна да придобиваш знания и 
опит; да прекарваш времето си в осъзнати дейности, които са ти приятни, 
полезни и забавни; да се запознаваш с нови хора и места; да се развиваш 
и придобиваш нови умения, да съумееш да увлечеш и мотивираш нови 
потребители и доброволци.

Реалната истина, която изрекоха възпитаниците и в която наистина 
вече са убедени, е, че интелигентният и добре образован човек е много 
по-привлекателен от останалите и много по-активен в социално отноше-
ние. Четенето окуражава поставянето на цели и преодоляването на 
трудности. Очевидно е, че онзи, който може да поддържа разговор на 
най-различни теми, винаги печели вниманието и адмирациите на цялата 
група.

„Книгата е ключ към знанието – зад нейните тънки листчета хартия се 
крият толкова мъдрости и знания. Стая без книги е като човек без душа. 
Въпреки малките си размери, една книга притежава силата да повли-
яе на хиляди хора. Неслучайно книгите, независимо дали хартиени или 
електронни, се считат за най-силното оръжие на човечеството” – това 
казваше един от учениците ни, представяйки доброволческата дейност 
на съучениците си в Регионална библиотека „Христо Ботев” – гр. Плевен. 
Явно думите му при всяко представяне са докосвали аудиторията, защо-
то библиотеката стана предпочитано място за провеждане на последва-
щи мероприятия и инициативи. 

Грета Димова 
Заместник-директор

и учител по английски 
и руски език

ПГПЧЕ гр. Плевен 
gretta_d@abv.bg
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Когато едно дело стане всенародно, то успява.
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