
Уважаеми колеги, 

Извънредното положение в последните седмици постави образователната ни 

система в екстремна ситуация. Независимо от трудностите, пред които бе изправено 

човечеството, българските учители преорганизираха традиционните образователни 

дейности и доказаха за пореден път своята отговорност и креативност, в движение 

започнаха да прилагат нови, иновативни форми и похвати, всеотдайно продължиха с 

подкрепата на родителите да изпълняват задълженията си към обществото, обгрижвайки 

непрестанно своите ученици чрез средствата на високите технологии. 

Независимо от обстоятелствата, пред които сме поставени като общество, а може би 

именно и заради това, сме длъжни да полагаме непрестанни усилия и да се съхраним като 

народ, като нация! Орисани сме да продължим вековните си традиции!  

В навечерието сме на един от най-значителните и светли празници, които 

българският народ чества – 24 май. Денят на българската просвета и култура и на 

славянската писменост е специална, сакрална дата за всеки българин. Празникът на светите 

братя Кирил и Методий е празник на духовната независимост на славянския народ. А 

азбуката, която създават – мощно оръжие за опазване на идентичността и духа на 

българския народ! 

Този празничен ден по традиция е най-вълнуващ за първокласниците, на които в 

продължение на години им предстои среща с новите зания, и за зрелостниците, които се 

разделят с любимото училище и поемат по своите житейски пътеки. 

Уважаеми колеги учители, 

Нека да поддържаме буден духа и стремежа към знание у подрастващите, за да имат 

очи за своята и за световната история и култура!  

С наближаването на празника на Словото, независимо от обстоятелствата и 

предизвикателствата, които ни поставя извънредното положение в страната, Регионалното 

управление на образованието-Благоевград, отправя своето предизвикателство към 

духовните стожери на нацията – учителите, да проявят креативност и инициативност в 

честването и споделянето на този красив празник!  



Предлагаме на Вашето внимание следните инициативи: 

1. Литературна работилница: "Българският език в стихове"  

 Учениците издирват стихотворения, посветени на азбуката, българския език, 

словото или на братята Кирил и Методий. Изготвят проект, в който посочват биографични 

сведения за автора на избраното стихотворение. Проектът трябва да съдържа информация 

за творбата - кога и къде е написана, повод за написване, къде е публикувана и др. интересни 

факти около творбата и автора й. В проекта може да се включат снимки, както и звукови 

файлове на изпълнение на стихотворението (вкл. и ученикът лично да е рецитирал 

посочената от него творба). В проекта може да се включат и повече творби от различни 

автори 

 

2. Есе на тема по избор: 

- "Магията на словото" 

- "Думите отлитат, писаното остава" (Гай Титий) 

- "Народ, отказал се от езика си, е изгубен" 

- "Азбуката - пазител на духа и свободата на българския народ"   

 

3. „Музеят – стожер на българската културна идентичност“ 

Във връзка с Международния ден на музейното дело – 18 май, учениците да направят 

проучване чрез интернет за музей/музеи от родното място или за посетени музеи, които са 

им направили силно впечатление. Проектът, под формата на презентация или клипче, да 

съдържа кратка история на музея и информация за предлаганите в него експозиции 

4. Проект на тема: „Читалищата – просветни институции с непреходно значение“ 

Извършване на проучване относно съществуващите читалища по родните места. В 

проекта може да се включват снимки и звукови файлове  

4. Есе/стихотворение на тема: „Априлското въстание през погледа на съвременния 

българин“  

5. Отбелязване на 9. май – Денят на Европа. Училищата, които са взели участие в 

инициативата, изпращат информация към Регионалното управление на образованието – 

Благоевград, за реализираните дейности. Интересните идеи ще бъдат поставени на сайта на 

РУО 



 6. Състезание по краснопис – за най-малките. Текстът да е тематично подбран по 

повод 24 май  

7. Проект на тема: „Делото на светите братя“ – изработване на видеоклип, 

компютърна рисунка или електронна картичка“ 

8. Проект на тема: „Традициите и моето училище“ 

9. Онлайн иновационен лагер с JA България на тема: „Икономиката в Европа и света 

във времето на Кирил и Методий“ 

10. Видео проект „Интерактивно пътуване през живота на Кирил и Методий“ 

11. Проект по електроника: „Светещи букви“, апликации на тема: „Горди с 

българските букви“ 

12. Изработване на тематични кулинарни изделия – сладкиши, торти, ястия и др. 

13. Екскурзоводски продукт на тема: „24 май през годините и днес“ 

14. Оформяне на цветни композиции по повод празника – 24 май 

15. Предизвикателство и към децата, нуждаещи се от подкрепа чрез изготвяне на 

електронен бюлетин с лично творчество на учениците със специални потребности (стихове, 

песни, снимки с произведения на изкуството, арт-творби и т.н.) или с отправено послание 

във връзка с празника – 24 май 

16. Честваме патронния ни празник в извънредно положение – училищата, които 

имат патронен празник, могат да споделят как са отбелязали това събитие. 

 

Инициативите, които се откроят като успешни, въздействащи и значими, ще бъдат 

публикувани на електронната страница на РУО – Благоевград, и ще станат достояние на 

цялата общественост.  

Регионалното управление на образованието – Благоевград, приветства и Ваши 

мероприятия, които са извън предложените. 

Очакваме информация за проведените от Вас дейности и споделени преживявания и 

емоции! 

 

  
  
 

 


