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Основна цел:  
 

Усъвършенстване на иновационните методи на преподаване, интегриране в 
учебно-възпитателната  работа и превръщане на класната стая в модерна и 
интерактивна. 

 
Специфични цели: 
 

Развиване на умения за изграждане творческата личност на ученика; 
Квалификация на педагогическия персонал. 

 

 
 

Предварителни: запознаване с методологията на курса, включваща 
иновационните методи: работа по групи, работа в сътрудничество, мозъчна 
атака, нестандартно мислене, дебати, дискусии, решаване на проблеми, 
изработване на мисловни карти, симулативни игри и др., използване на 
еTwinnig за осъществяване връзка с партньора и другите участници. 
Основни:  
Участие в структуриран курс в Рим, Италия; свързан с целите и програмата на 
курса. Ателие „Голямата обиколка” включва: изкуствата, иновативни методи 
и технологии, различни науки, литературата, историята, възпитанието и 
околната среда;  прочит на избрания контекст, анализ на исторически и 
изкуствоведски документи, и експериментиране на терен; 

Последващи: Свързани с разпространение на резултатите от мобилността. 
 

 
 
Усъвършенстване на езиковите компетенции; Развиване на иновативни 
подходи към процеса на преподаване и учене; Усъвършенстване на различни 
методологии и прилагане в образователния процес; Засилване на 
европейското измерение и подобряване на качеството на учебната 
организация чрез траснационално сътрудничество; Разработване на 
методики, основани на резултатите от мобилността; Създаване на 
професионални и лични контакти; Обмяна на опит с европейските колеги 
по време на мобилността; Разработване на европейски проекти. 



ОСНОВНА ДЕЙНОСТ – МОБИЛНОСТ В РИМ, ИТАЛИЯ 

ТЕМА НА КУРСА „ГОЛЯМАТА ОБИКОЛКА ИЗ ЕВРОПА – 

ИНТЕРКУЛТУРЕН ДИАЛОГ, АКТИВНО ГРАЖДАНСТВО, 

ТВОРЧЕСТВО И ИНОВАЦИИ“ 

 

 
Курсът включва теоретични срещи, посещения, семинари и практически дейности. 

Този метод доведе до реализиране на глобален курс за обучение благодарение на 

участниците, които разбраха дидактическата стойност на нов метод на обучение, 

дълбоко напречен в своя подход, съсредоточен върху културното взаимодействие, но и 

обучение в  документална продукция и творчество, за да се насърчи създаването на 

силни връзки между народите и териториите. Дейностите, свързани с признаването и 

запазването на многообразието и различните му форми на изразяване, спомогнаха за 

по-добро взаимно разбиране на културите и народите. Развиха се компетенции за 

разработване на образователни и педагогически програми, обхващащи различни 

предмети и теми, различни дисциплини и сектори. Усъвършенстваха се умения, 

свързани с развитието на европейски мрежи и проекти, насърчиха се и се създадоха  

учебни партньорства между училища, предприятия и гражданско общество; 

междуличностни, междукултурни и социални умения. Организационни умения чрез 

използване на неформални дейности, като цяло за справяне с чувствителни теми като 

мултикултурализъм, многообразие, специални нужди. Използване на английски, 

френски и италиански по време на обучението. В някои дейности, участниците бяха 

помолени да използват собствения си език и след това да ги преведат. Споделянето и 

сближаването с различни езици е много важно в разнообразна група. 



Мултимедийни презентации, инструменти за използване на наследството в училищния 

контекст.  

Способност за разбиране и общуване в множество култури. 

Способност за подпомагане на процеса на улесняване на екипната работа. 

 Положителна оценка на други култури. 

 Разбиране на културните различия. 

Съчувствие към хората от други култури. 

Оценяване на културните различия. 

Непредубеденост. 

Споделяне на културните различия с другите 

Лична грамотност (разбиране и развитие) Социална грамотност (ангажиране и 

предизвикване на другите) Бизнес грамотност (фокусиране и мобилизиране на вашата 

организация) Културна грамотност (разработване и използване на културни различия). 

Лична, дългосрочна визия, която включва учители / обучители от различни етнически и 

културни групи. Дългосрочна лична визия, включваща учители / обучители от 

различни етнически и културни групи. Осъзнаване на многокултурните въпроси и 

широко познаване на измеренията на многообразието. Отвореност за промяна в себе си 

чрез насърчаване на реакциите, приемане на критика и проявяване на готовност за 

промяна на поведението. Надзор на тези, които са културно различни. 

                  
 
 

 



 

 

 

 



ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИЛА „ФАРНЕЗИНА“, РИМ, ИТАЛИЯ 

 

Представяне програмата на курса. Представяне на участниците. Разработване и 

тестване на иновативни стратегии и подходи в различни области. Езикова артикулация 

- откриване и развитие на междусекторни подходи. Работа по групи и работа в екип. 

Вила Фарнезина - Фрески от Рафаел, Балдасар Перуци, Себастиано дел Пиомбо и Г. 

Антонио Баци от Содома Вила Фарнезина в Рим е едно от най-благородните и 

хармонични постижения на италианския Ренесанс. Той е поръчан в началото на 16 век 

от банкера на Сиена Агостино Чиги на архитекта Балдасар Перуци и е нарисуван 

стенопис от Рафаел, Джовани А. Баци, известен като Содома, и самият Перуци. В края 

на 16 век, той е купен от кардинал Александър Фарнезе, откъдето идва и името 

Фарнезина, за да го отличи от Палацо Фарнезе, на другия бряг на Тибър. В момента е 

представителното седалище на Националната академия на линкеите. 

LOGGIA DE GALATÉE - Стенописите в лоджията на Галатея са дело на няколко 

художници. Рафаело рисува сцената на Галатея, докато през 1511 г. Балдасар Перуци 

рисува хороскопа на Агостино Чиги на свода. През зимата на 1511-1512 г. Себастиано 

дел Пиомбоа рисува митологичните сцени на очилата и фигурата на Полифем. 

Останалите картини възпроизвеждат пейзажи от римската школа от 17 век. 

     



ОБУЧЕНИЕ В ДВОРЕЦА „АЛТЕМПС“  

Запознаване с римската култура и римската история. Дворецът „Алтемпс“ в Рим е 

дворец от 16 век, който дълго време е служил като аристократична резиденция. 

Дворецът има частен театър, параклис и кула-белведере, е архитектурна 

забележителност на няколко крачки на север от площад Навона в Рим. По намерение на 

собственика - австрийският кардинал Алтемпс, строителството на двореца е завършено 

през 1570-те години, по проект на Мартино Лонги. 

 

Колекция Altemps  е невероятна колекция от антики, някога притежавана от кардинал 

Маркус Ситикус, чиито основни визитни картички са около сто антични картини, 

древни скулптури и поредица от книги, съставляващи библиотеката на Алтемпс. Част 

от колекцията през годината 1621 попадна в частни ръце, а в последствие - в най-

важните музеи на света, сред които музеите на Ватикана, Британския музей, Лувърския 

музей и Държавния музей на изящните изкуства на Пушкин (Москва). 

Сред произведенията, които съставляват ядрото на колекцията, са четири големи 

статуи, разположени в двора на Палацо Алтемпс (статуя на Херкулес, скулптурата 

„Спортист на почивка“, „Менада“ и „Деметра“), както и някои скулптури, изложени по 

монументалното стълбище. Още четири величествени скулптури красят северния 

портик на Палацо Алтемпс. 

Колекция Драго  - тя е представена в южната лоджия, има четири древни релефа от 

колекцията, които някога са принадлежали на семейство Дел Драго. Артефактите от 

XV век са датирани. 

Египетска колекция - скулптури са открити в Рим в района на Марсовото поле, на 

мястото на голям храм, посветен на египетската богиня Изида. Както потвърдиха 

експерти, те частично произхождат от Египет, но има екземпляри от римски произход, 

създадени в знак на почит към египетските артефакти. В стаята на Майката на богините 



е изложена главата на Ефес Артемида, която е намерена при разкопки на града в 2009, 

на улица Мармората. Алесандро Алгарди беше ангажиран с реставрацията му. 

Тук се намира изящната скулптура на Афродита, седнала на голям мраморен трон. 

Казват, че тя датира от V век пр. Н. Е., Но експертите все още спорят за това . 

        

Колекция Mattei -нейните компоненти са представени в галерии от противоположните 

страни на двора и в стаята на приземния етаж. Тези древни скулптури първоначално 

украсявали вилите и градините на Ciriaco Mattei на хълма Целиус. 

Ателие: Практически инструменти за обучение, способни да комбинират различни 

теми и знания за създаване на проект във връзка с културното наследство на Европа. 

Работа по групи и работа в екипи. Разходка из площад „Навона“. 

         

 



ОБУЧЕНИЕ В НАЦИОНАЛНИЯ РИМСКИ МУЗЕЙ 

Красотата е истина, истината - красота. Джон Кийтс 

Запознаване с вярата, любовта, надеждите и мечтите в античния свят, които са се 

въплъщавали в скулптури, фрески, мозайки и култови предмети. 

 

Националният римски музей е разположен в няколко отдалечени сгради. Намира се в 

здания на потомствени аристокрации и в две археологически забележителности на 

града. "Капризът" в случая се обяснява просто: в Рим  лесно  се натъкваш на 

археологически находки под земята, но е трудно да ги систематизираш в една отделна 

просторна музейна сграда. Тази сграда някога е принадлежала на римската династия 

Масимо (Massimo). През 1981 г. държавата става собственик на двореца, а 17 г. по-

късно го преобразува в музей. Тук е разположен главният филиал: на четири етажа в 

просторни зали са изложени статуи, саркофази, мозайки и фрески от републиканската и 

императорската епоха. Насладихме се на колекцията от монети и скъпоценности на 

Виктор Емануил III (Савойски), видяхме уникална мумия на осемгодишно римско 

момиче (II в.). 

Какво видяхме?  

Бронзовият Юмручен борец (боксьор), IV в. до н. е. Ненадминат и уникален образец на 

класическата гръцка скулптура (автор, вероятно, Лизип или учениците му). Понякога 

наричат статуята Квириналският боксьор, тъй като е намерена на хълма Квиринал 

близо до църквата Сан Силвестро. Учудваща е не само оригиналната технология за 

отливане на статуята. Виждаме сплав от различни метали, които подчертават реализма 

на сцената (например, устните, белезите, капките кръв са от медни петна). 

Забележителен е контрастът между отпуснатото тяло на на бореца, който набира сили в 



паузата на двубоя, и рязкото обръщане на погледа встрани и нагоре. Създава се 

впечатление, че борецът реагира на емоциите на публиката. Или пък се вслушва в 

съветите на наставника. А може би, в тъмните очни орбити се криела надежда, умора 

или желанието на бореца да приключи с кървавия спорт? 

 

Август - Великият Понтифекс, I в., мрамор, неизвестен автор. Двуметровата статуя на 

първия римски император Октавиан, който носи тога на велик понтифекс, е създадена 

по времето на Тиберий. Тя е точна копия на статуята на Август от края на I в. до н. е. 

Статуята е намерена в подножието на хълма Опий. Чухме за ролята на pontifex 

maximus в Древен Рим, за самия Октавиан Август. Опитахме се да отгатнем, гледайки 

липсващите линии на ръцете, какво би могъл да държи императорът?  Имамхе 

възможност да видим цяла галерия от бюстове на велики личности и календарни 

фрагменти в партерния етаж на музея: включително статуята на принц от династията на 

Селевкидите. Припомнихме си за календара на древните римляни и  научихме защо 

декември е десети и последен месец от античния календар. 

   

 



ОБУЧЕНИЕ В КАПИТОЛИЙСКИТЕ МУЗЕИ 

Запознаване с културните корени на Европа, богатството на културното наследство 

разнообразие от европейски и мултикултурни  традиции. „Цветни картини от Древен 

Рим - мозайки в  Капитолийските музеи“ и „Усет за разкош“. Работа по групи. 

 

Капитолийските музеи са разположени  в три двореца - представляват комплекс от 

музеи за изкуства и археология, намиращи се около площада, проектиран от 

Микеланджело на Капитолийския хълм в Рим. Това са най-старите публични музеи в 

света. Тяхната история може да бъде проследена чак до 1471 г., когато папа Сикст IV 

дарява на народа на Рим колекция от ценни антични бронзови статуи, намирали се до 

този момент в Латеранския дворец  и ги разполага на Капитолийския хълм. На 

Капитолийския площад е поставено точно копие на единствената запазена от 

античността конна статуя. Самата статуя е изложена в Капитолийските музеи. На нея е 

представен римския император Марк Аврелий, въпреки че през Средните векове по 

грешка се смята, че фигурата е на император Константин Велики.  

      

 



ОБУЧЕНИЕ В КОЛИЗЕУМА – СИЛАТА НА ЕДНА ВЕЛИКА ИМПЕРИЯ 

Най-големият и най-великолепният от амфитеатрите в Древен Рим, започнат от 

Веспасиан между 70 и 72 г. и завършен през 80 г. от Тит, като някои допълнителни 

промени са направени по времето на Домициан (81 – 96 г.). С възможност да побере 50 

хиляди зрители, Колизеумът е използван за гладиаторски борби, както и за други 

зрелища, като имитации на морски битки, лов на животни, екзекуции, възстановки на 

битки и драми с митологични сюжети.  През Ранното Средновековие, сградата престава 

да се използва за представления, а по-късно служи за различни нужди – жилища, 

работилници, седалище на религиозен орден, укрепление, кариера и християнски храм.  

Колизеумът е съграден като подарък за римските граждани, тъй като единственият 

амфитеатър по това време – построеният през 29 г. пр. н. е., е бил вече тесен за 

населението на столицата. Полуколоните на приземния етаж са в дорийски стил, тези 

на втория – йонийски и на горния – коринтски. Атикът е разделен на плочи от 

коринтските колони, като има правоъгълен прозорец на всеки две колони. Цялата 

височина на сградата е 48,5 м, включвайки корнизите между етажите и атика. 

Колизеумът е една от най-внушителните сгради в историята – внушителна с вида си, с 

хората, които е погубила, с това, което е оставила зад себе си – споменът за една велика 

империя. 

 

       



ОБУЧЕНИЕ В РИМСКИЯ ФОРУМ 

Най-старият площад на Древен Рим и се смята, че е бил построен от легендарния 

основател на Рим – Ромел. Разположен е в долината между трите хълма – Палатин, 

Капитолий и Есквилин. Първоначално е представлявал заблатено място на дъното на 

долина, използвана за гробище, по-късно е изсушен, когато е построена Cloaca Maxima. 

След пресушаването на областта, започва строителството на Форума. В течение на 

времето, към форума постепенно са присъединявани други значителни паметници, 

които са се превърнали в средище на градския социален живот. През II век пр.н.е. тук 

са се издигали базиликите „Порция“, „Семпрония“ и „Емилия“. През епохата на 

управлението на император Август, в резултат на постепенното застрояване, Римският 

форум достига огромни размери и се превръща в център на деловия, религиозния и 

обществения живот на града.През периода на упадъка на Римската империя Форумът е 

бил значително разрушен от нашествието на варварите, в частност на готите – 410 г. и 

на вандалите – 455 г.С разпространението на християнството, привържениците на 

новата вяра започнали да строят на мястото на Форума своите църкви в близост до 

Свещения път (Via Sacra). През Средновековието на това място са пасли овце и поради 

това са го наричали Кампо Вачино. Едва в наше време, благодарение на огромния труд 

на археолозите и реставраторите, става възможно възстановяването на този грандиозен 

комплекс на древния, републикански и императорски Рим. 

Днес, Римският форум е едно от най-привлекателните мяста на Вечния град, където 

можем да се проследи обществения живот на нашите предшественици в течение на 

хиляди години. 

Ателие – Работа по групи и работа в екипи – Общото м/у Рим и страните участници в 

курса 

     



ЗВУК И СВЕТЛИНА В СЪРЦЕТО НА РИМ – МУЛТИМЕДИЕН СПЕКТАКЪЛ, 

ПОСВЕТЕН НА ГАЙ ЮЛИЙ ЦЕЗАР 

 

Мултимедийното шоу ни пренесе в славните времена на Римската империя. 

Мултимедийният спектакъл разкрива непознати места от Рим, благодарение на 

последните археологически разкрития.  

 

Всяка вечер, мраморните блокове на Форума на Август и Форума на Цезар оживяват 

отново с целия си блясък и величие. Макар и само за около час, там се въздигат 

колоните, храмовете, статуите, сградите и стълбите, водещи към тях, само че 

претворени от светлина, снимки, музика и анимация.  

Бяхме част от шоуто, защото се движихме в самия Форум на Цезар, докато мраморните 

руини оживяваха във величествени колонади. Към живот се връща и храмът на Венера.  

Историята проследява ролята на Форума в живота на обикновените римляни и 

фигурата на Юлий Цезар – интелигентен и амбициозен владетел, идеализиран от едни и 

хулен от други. 

Освен чисто естетическата  стойност, спектаклите са чудесна възможност  да се научи 

повече за историята на Римската империя по нетрадиционен, въздействащ и 

увлекателен начин.  

     



ОБУЧЕНИЕ В МУЗЕИТЕ И КАТЕДРАЛИТЕ НА ПЛОЩАД „ДЕЛ ПОПОЛО“ 

Превеждан буквално площад „дел пополо“ означава площада на народа, но всъщност 

името му идва от латинската дума за топола, каквито дървета е имало там преди това.  

Прекрасният площад е разположен на северната порта на древен Рим, едно време 

наричана Порта „Фламиния“. На него се намира прочутата базилика "Санта Мария дел 

Пополо" и двете църкви-близнаци "Санта Мария дей Мираколи" и "Санта Мария ин 

Монтесанто", които имахме възможност да посетим. 

 

Пиаца "дел Пополо" е идеалното място за обучение. На изток, стигнахме до 

прекрасните градини и галерия „Боргезе“, а на запад - до фонтана на Нептун. Накъдето 

и да тръгнехме, все стигахме до прочутата римска забележителност и римска история. 

       

 



Ателие – иновационни метод - метод на учебните проекти, решаване на проблем, учене 

чрез сътрудничество, мозъчна атака, учене чрез действие и емоционално преживяване, 

критични дебати, дискусии, задаване на въпроси, мисловни карти, работа по групи, 

работа в екип и др. 

Преподавателят представя ситуацията като поредица от действия, които участниците 

трябва да осъзнаят като отделни компоненти на цялото. Това им помага да работят 

системно и в детайли. 

Анализ на интересите и потребностите на групата 

Структуриране на ситуацията: (анализ и планиране) 

1. Участници, позиции, обстоятелства 

 Реципрочност на ролите; 

 Изясняване на статусите: социален (вкл. културен, възрастов, професионален) и 

емоционален; 

 Промените в средата като фактори за смяна на комуникативната цел; 

2. Формулиране на проблема и формиране на екипи 

Планиране на дейностите 

1. Поведение на участниците  

 Определяне на комуникативната задача - информиране или убеждаване; 

 Движение по линията на споделена цел - изясняване на намеренията и 

очакванията на събеседниците; 

 Изграждане на концепция за речевия етикет и за стила на участниците. 

2. Изработване на тезиси на екипите по комуникативната стратегия. Аргументация 

(детайлизиране на стратегическите позиции).  

3. Работа по екипи върху отделните позиции и действия (интерактивно планиране, 

за да се конкретизират задачите). Речеви актове.  

4. Анализ на играта  



При планирането  се осигури релевантна речева продукция, затова екипите изградиха 

линия на поведение, която следва съгласуваните намерения на героите. В процеса на 

работа, успешната комуникация бе резултат от удовлетворяващото предаване и 

разбиране на съобщенията между играещите, които изразяваха техните личности в 

посочени социални и професионални позиции.  

     

     

          

 

 



Aтелие: Обмен за евентуални бъдещи сътрудничества по програма „Еразъм+“, свързани 
с темата на курса  

Организаторите предоставиха подробна програма и цялата полезна информация относно 

подготовката на курса, неговото разработване, документацията му. Вече съществуват няколко 

образователни ресурси на стандартни или електронни носители. Участниците допринесоха за 

развитието на обучението според тяхната култура и произхода им, за да се гарантира 

непрекъснато сравнение между тях чрез обмен на техните култури, видения, знания и интереси. 

Показаха активно участие, което гарантира добро развитие на обучението. По време на 

обучението, участниците си взаимодействаха с обучителите  и учителите. След обучението 

всички участници  имаха задачи, свързани със създаването на общ краен продукт и нови идеи 

за бъдещ европейски проект. Времето беше отделено за реализирането на нов европейски 

проект. 

 

          



ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО 

ПРОЕКТ, ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ 

 

Във връзка с „ПРОЕКТ” „Модерна и интерактивна класна стая чрез творчество и 

педагогически иновации“, Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1, Училищно 

образование на СУ „Св.св.Кирил и Методий“, с.Сатовча, се проведе работна среща, на 

която Директорът на училището - г-н Джеват Дунчев и г-жа Райка Славчева – старши 

учител по френски език се запознаха с: 

- Програмата на мобилността; 

- Методологията на структурирания курс - "Голямата обиколка из Европа - 

интеркултурен диалог, активно гражданство, творчество и иновации"; 

- Иновационни методи на преподаване - работа по групи, работа в 

сътрудничество, мозъчна атака, нестандартно мислене, дебати, дискусии, 

решаване на проблеми, изработване на мисловни карти, симулативни игри, 

използване на еTwinnig за осъществяване на връзка с партньора и 

участниците; 

- Запознаване и подготвяне на документи Europass. 

Участниците подготвиха мултимедийна презентация за образователната система в 

България, която ще бъде представена пред европейските колеги в гр.Рим, в периода от 

14.10 - 19.10.2019 година. 

        

 



ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА 

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МОБИЛНОСТТА 

26.09.2019 - ДЕН НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЕЗИЦИ В СУ-САТОВЧА 
 

На 26.09.2019 г., в СУ-Сатовча се отбеляза Деня на Европейските езици под 
мотото: „Единни в многообразието“. 

Всяка година на 26 септември, съветът на Европа и хиляди граждани по света 
празнуват деня на европейските езици, ден, в който се чества богатата мозайка от 
различните езици. Това многообразие допринася за обогатяването на езиковото и 
културното наследство. 

Организаторите на мероприятията бяха учителите по чужди езици: г-жа Нели 
Коемджиева, г-н Ивайло Селяшки, г-жа Маруся Лозанова и г-жа Райка Славчева. 
Празникът започна с химна на Европа, който звучеше в класните стаи и мултимедийна 
презентация във фоайето на училището. 

Учениците бяха запознати с държавите-членки на Европейския съюз, 
хронологията на официалните езици, официалните азбуки, официалните вестници, 
програмите, даващи възможност за обучение в чужбина.  

Целта на мероприятието бе да се насърчи изучаването на чужди езици в 
училището и да се популяризира богатото езиково и културно разнообразие за 
повишаване нивото на многоезичност и междукултурно разбирателство. Учениците 
работиха в различни ателиета: проучваха страните-членки на Европа и техните 
символи, брояха на различни европейски езици, писаха думи на различни езици, 
рецитираха стихотворения, пяха песни, попълваха въпроси, свързани с културното 
многообразие и др.  

Посвещаваме мероприятието на двата проекта по програма „Еразъм+“ – „Модерна и 
интерактивна класна стая чрез творчество и педагогически иновации“ на СУ-Сатовча и 
„Мултикултурно образование“ на Алианс Франсез, гр.Благоевград. 

       

   



ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ЕРАЗЪМ+“ НА СУ „СВ.СВ.КИРИЛ И 

МЕТОДИЙ“, С.САТОВЧА 

На 03.10.2019 г., екипът на проекта – г-н Джеват Дунчев и г-жа Райка Славчева, дадоха 

пресконференция пред Педагогическия съвет на училището, на която представиха 

основните цели, задачи и дейности. Основна цел: Усъвършенстване на иновационните 

методи на преподаване, интегриране в учебно-възпитателната работа и превръщане на 

класната стая в модерна и интерактивна. Специфични цели: Развиване на умения за 

изграждане творческата личност на ученика; Квалификация на педагогическия 

персонал. Дейностите са разделени на три етапа: Предварителни – запознаване с 

методологията на курса и иновационните методи на преподаване за развиване на 

творческото мислене: работа по групи, решаване на проблем, учене чрез 

сътрудничество, мозъчна атака, учене чрез действие и емоционално преживяване, 

критични дебати, дискусии, задаване на въпроси, мисловни карти и др. Основни – 

участие на двама учители от училището в структуриран курс в гр.Рим на тема 

„"Голямата обиколка из Европа - интеркултурен диалог, активно гражданство, 

творчество и иновации". Последващи дейности - свързани с разпространение на 

резултатите от мобилността и прилагане в образователния процес в организацията и 

извън нея. От участието ни в проекта, очакваме да се включим в среда с междукултурен 

диалог, за да усъвършенстваме устната и писмената комуникация на чужди езици; да 

изградим творчески личности, конкуретноспособни на европейските им връстници; да 

усъвършенстваме иновационните методи за развиване на творческия потенциал на 

учениците; да обменим добри европейски практики, които се използват в европейските 

училища; да създадем основа за по-нататъшни многостранни партньорства, проекти 

еTwinning и общи проекти. НИЕ ВЯРВАМЕ, че с този проект ще добавим една 

позитивна и устойчива практика в усилията за модернизиране на образователния 

процес и най-вече в усилията за изграждане на хармонично развити, творчески и 

активни личности, и ще сътворим една модерна и интерактивна класна стая. 

     



ЛОГО НА ПРОЕКТ  „МОДЕРНА И ИНТЕРАКТИВНА КЛАСНА СТАЯ ЧРЕЗ 

ТВОРЧЕСТВО И ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНОВАЦИИ“, ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“, 

КА 1, УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ 

Във връзка с „ПРОЕКТ” „Модерна и интерактивна класна стая чрез творчество и 

педагогически иновации“, Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1, Училищно 

образование на СУ „Св.св.Кирил и Методий, с.Сатовча, г-жа Райка Славчева – старши 

учител по френски език и Координатор, заедно с учениците 9-б клас при СУ 

„Св.св.Кирил и Методий“, с.Сатовча, изработиха ЛОГОТО на Проекта.  

Основните цели бяха: 

 проучване на националните знамена и символите на страните-участнички в 

мобилността в Рим: България, Франция, Германия, Полша, Гърция; 

 усъвършенстване на творческото мислене на учениците; 

 създаване на положителна нагласа и желание за сътрудничество, използвайки 

иновационни методи в класната стая. 

Г-жа Райка Славчева разясни процеса на създаване на логото в четири важни 

стъпки – концепция, проучване, разработка и изпълнение. Чрез метода „мозъчна атака“, 

тя изведе  ключовите думи - „интеракция, творчество, иновации“. Най-сполучливите 

комбинации от думи дадоха добра идея на учениците за различни работни посоки и 

позволиха да се пристъпи към следващата фаза – проучване, което започна със 

събирането на визуален материал от разнообразни източници в Интернет. В следващия 

етап – разработка, учениците започнаха да скицират логото с цветни моливи и чрез 

използване на компютърни технологии. Във фаза изпълнение и представяне, учениците 

дискутираха за избора на най-добрата скица. Всички ученици се справиха много добре. 

Отличена бе  рисунката на ученичката Росиана Орманова, която бе избрана за лого на 

проекта. 

       



МУЛТИМЕДИЙНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРЕД ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА 

СУ-САТОВЧА ПО ПРОЕКТ, ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ 

 

Във връзка с ПРОЕКТ „Модерна и интерактивна класна стая чрез творчество и 

педагогически иновации“, Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1, Училищно 

образование, на СУ „Св.св.Кирил и Методий“, с.Сатовча“, г-н Джеват Дунчев и г-жа 

Райка Славчева организираха работна среща на Педагогическия съвет.  

Чрез мултимедийна презентация бе представена основната дейност по проекта-участие 

в мобилност в гр.Рим, Италия в периода от 14-19.10.2019 година. 

Мултимедийната презентация включваше: цели, задачи, тема на курса, основни 

дейности, участници, програма на курса, иновационни методи, работа в платформите 

eTwinning, Twinspace, Европас-документи, оценка и мониторинг, въздействие, 

разпространение на резултатите. 

Обсъдени бяха теми, които трябва да се проведат по Методически обединения – уроци 

с иновационен методи на преподаване. 

Работната среща завърши с дискусия за разработване и реализиране на учебни проекти, 

свързани с темата на проекта. 

 

     

 



УЧИТЕЛ ОТ СУ-САТОВЧА, УДОСТОЕН С ПРИЗ „ИНОВАТИВЕН УЧИТЕЛ ЗА 

2019 ГОДИНА" 

 

Г-жа Райка Славчева – старши учител по френски език в СУ „Св.св.Кирил и Методий“, 

с.Сатовча, бе удостоена с високото отличие „Иновативен учител за 2019 година". 

Инициативата е на екипа „Teaching Alpha“, който за втора поредна година награди 

учители, вдъхновили и успешно реализирали иновативни методи на обучение в 

българските училища. 

Г-жа Славчева впечатли комисията с иновационните методи, които прилага в 

обучението по френски език и дейностите, които реализира по проект „Модерна и 

интерактивна класна стая чрез творчество и педагогически иновации, Програма 

„Еразъм+“.  

Един от тях е методът на проектите – една педагогическа технология, която решава 

актуални задачи в хода на обучението – една личностно-ориентирана технология, 

начин за организиране на самостоятелната дейност на учениците, насочена към 

разработване и реализиране на учебните проекти, интегриращи в себе си груповите и 

екипните методи, рефлексивните, презентационните, изследователските и др. 

Наградата, която тя получи е участие в авторитетния Национален ученически фестивал 

„Намереното поколение“, който ще се проведе в Националния дворец на културата, 

гр.София в периода от 24 – 26.01.2020 година. 

Благодарение на проектно-базираното обучение, г-жа Славчева и нейните ученици 

печелят национални, международни проекти и награди. 

       



МИСЛОВНИТЕ КАРТИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ПО 

ПРОЕКТ, ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ 

 

Във връзка с „ПРОЕКТ” „Модерна и интерактивна класна стая чрез творчество и 

педагогически иновации“, Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1, Училищно 

образование на СУ „Св.св.Кирил и Методий“, с.Сатовча, г-жа Райка Славчева – старши 

учител по френски език и Координатор, проведе интерактивен урок по френски език на 

тема „Пътешествие из Франция и Италия“ с учениците 9-б клас.Основните цели бяха: 

 проучване на забележителностите на Рим и Париж;  

 усъвършенстване на творческото мислене на учениците; 

 създаване на положителна нагласа и желание за сътрудничество, използвайки 

иновационни методи в класната стая. 

Основните методи, които се използваха в часа бяха: мозъчна атака, мисловни карти, 

работа по проект, работа групи и работа в екипи. 

Методът мисловни карти има четири основни характеристики: обектът, който е 

фокус на вниманието се откроява като централно понятие; основните теми на мислене 

излизат от централното понятие като клони, които включват ключовата дума, изписана 

върху свързана с централното понятие линия.  

Второстепенните теми също се изобразяват като разклонения на клоните от по-

високо ниво; клоните се свързват в мрежовидна структура. 

Технологичните стъпки при работа по проект, свързан с разработката на мисловни 

карти, включва:  избор на ключова дума, което породи множество асоциации и 

ефективно подпомогна паметта на учениците.  

В самия център на мисловната карта бяха думите Рим и Париж - столиците, които 

дадоха основание на учениците да потърсят информация от Интернет за техните 

забележителности.  

Създадоха се  връзки между отделните елементи на мисловната карта. Осъществиха 

се междупредметни връзки – ИКТ, история, география и др. 



Мисловните карти улесниха, както процеса на преподаване, така и процеса на 

учене; помогнаха за синтезирането на голям обем от информация; помогнаха, както за 

запаметяването, така и за припомнянето и използването на информацията след това; 

подпомагат развитието на уменията за учене и са добър помощник и активатор на 

паметта. 

При провеждането на часа  се констатира, че приложената педагогическа 

технология, е предпоставка за придобиване на умения за създаване на учебни проекти 

чрез мисловни карти. 

Породи се не само интерес, но и стремеж на учениците отговорно и прецизно да 

изпълнят своите задачи. 

     

     

 

        



ИНТЕРАКТИВЕН УРОК ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПО ПРОЕКТ, ПРОГРАМА 

„ЕРАЗЪМ+“ 

Във връзка с „ПРОЕКТ” „Модерна и интерактивна класна стая чрез творчество и 

педагогически иновации“, Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1, Училищно 

образование на СУ „Св.св.Кирил и Методий, с.Сатовча, г-жа Маруся Лозанова – 

старши учител по английски език, проведе интерактивен урок по английски език с 

учениците от 8 клас при СУ „Св.св.Кирил и Методий“, с.Сатовча. 

Целта на този урок бе да се изготви мисловна карта на изучения материал в първа 

единица на учебника, включваща граматика, лексика, въображение и креативност. 

Очаквани резултати: изработване на обща мисловна карта, в която учениците показват 

знания, умения, въображение, виждане и креативно мислене за важните части от 

изучавания учебен материал.  Учителят започна с кратка беседа за основните 

методични единици, след което раздели учениците на групи и екипи. 

Учителят написа на средата на бялата дъска основното заглавие от първа единица. 

Заедно с учениците оформиха клоните на мисловната карта, като използваха различни 

цветове. Всякa група работи като използва учебника за намиране на най – точните 

думи, които поставиха и използваха за оформянето на клоните.  Учениците работиха 

върху бял лист, в центъра на който бе написана думата от съответния клон, оцветена в 

същия цвят, както бе на бялата дъска. След завършване на клоните, всеки екип си избра 

ученик, който довърши клона на бялата дъска и говорител, който показа готовата карта 

пред класа. Екипите имаха по три минути да представят своето творчество.  Учителят 

наблюдава за правилното произношение, правилното изписване на думите на белия 

лист и на дъската, както и цялостното изпълнение на задачата. Всички ученици 

работиха много активно, изключително усърдно, с огромно желание и вложиха много 

емоции, креативност и единство. Този тип урок е много забавен, интересен, 

ползотворен и предпочитан от учениците, защото чрез мисловната карта, те достигнаха 

до крайния резултат и затвърдиха изучения материал в първата единица от обучението 

по английски език.  

       



ИНТЕРАКТИВЕН УРОК ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ПО ПРОЕКТ, 

ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ 

Във връзка с „ПРОЕКТ” „Модерна и интерактивна класна стая чрез творчество и 

педагогически иновации“, Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1, Училищно 

образование на СУ „Св.св.Кирил и Методий”, с.Сатовча, г-жа Биляна Хаджиева – 

старши учител по география и икономика, проведе интерактивен урок с учениците от 

шести  клас на тема: „Да посрещаме гости от Азия“. 

Основни цели: 

 Формиране и развитие на основите на географската култура на 

учениците; 

 Формиране на географски компетенции и модели на поведение в 

географското пространство; 

 Затвърдяване на нравствено-естетически ценности, свързани с народите 

от континента Азия. 

Урокът започна с кратка презентация за континента Азия.   

Г-жа Биляна Хаджиева раздели класа на пет екипа, които  представиха 

населението на Япония, Индия, Китай, Саудитска Арабия и Русия чрез ролева игра. 

Останалите ученици бяха домакини и задаваха въпроси към всеки екип за страната, 

която представя. 

Учениците избраха капитани и говорители на екипите и определиха 

последователността, в която представяха страните. 

В предварителната си подготовка за урока, те бяха подготвили: поздрав на езика 

на страната, подарък за домакините, начин на представяне, национални костюми за 

съответната страна, традиционна храна и традиционна музика. 

Екипите започнаха ролевата игра с поздрав за съответната страна. Говорителите 

и капитаните характеризираха страната си по географската карта. 



Гостите от Индия бяха облечени с традиционни индийски облекла – сари, 

демонстрираха част от бижутата на индийската жена и мехнди – изкуството за рисуване 

с къна. 

Гостите от Япония разказаха за пиенето на чай, изработване на фигури от 

хартия, подреждане на цветя – икебана и др. 

Гостите от Китай разказаха за китайската Нова година, която е най-дългият и 

най-важният празник, защото китайците използват лунен календар. 

Гостите от Русия разказаха за произхода на името Русия, самовара, 

матрьошките, големите кожени шапки, Чебурашка – известен герой от  детската 

литература и анимация. 

Арабският принц бе изненадата в края на урока. Той разказа за номадските 

племена – бедуините, които днес работят в нефтената промишленост, за дресирането на 

соколи за лов на диви животни и птици. 

Домакините задаваха въпроси към гостите по време на представянето и оцениха  

работата, която включва компетентност, модели на поведение, атрактивност, 

активност. 

По този интересен и забавен начин, учениците с желание и старание проучваха и 

изучаваха народите от азиатския континент. Те показаха не само отлични знания по 

география и икономика, но и артистични умения, с които впечатлиха домакините. 

 

     

 

 



ИНОВАТИВНА ПЕРИОДИЧНА СИСТЕМА В ОБУЧЕНИЕТО ПО ХИМИЯ И 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПО ПРОЕКТ, ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ 

 

Във връзка с ПРОЕКТ „Модерна и интерактивна класна стая чрез творчество и 

педагогически иновации“, Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1, Училищно 

образование на СУ „Св.св.Кирил и Методий“, с.Сатовча и по повод 150 години от 

създаване на Периодичната таблица, г-жа Нели Бурова – старши учител по химия и 

опазване на околната среда, проведе иновационни уроци по химия с учениците от 9-б 

клас. 

Целите на  дейностите бяха: 

 Да се затвърди подредбата на химичните елементи според техния атомен номер, 

направена от Д.И. Менделеев през  далечната 1869 г; 

 Да се изработи  иновативен модел на Периодичната система, спазвайки 

структурата на класическия й вариант, който  дава информация само за 

практическото приложението и значение на  химичните елементите; 

 Учениците да осъзнаят значението на Периодичния закон, не само за развитието 

на науката Химия, а и като основен закон в естествознанието . 

Очаквани резултати: 

 Учениците да разберат, че образованието е способност да правиш разлика между 

това, което знаеш и това, което не знаеш; 

 Изпълнявайки конкретните и интересни задачи, учениците да осъзнаят, че 

химията е навсякъде около нас, тя е част от нашето ежедневие; 

 Чрез изследване и търсене на конкретна информация, да се повиши  

мотивацията им за учене. 

Първият час, учениците обобщиха делото на Менделеев. Чрез разглеждането на 

конкретни примери си припомниха, че класификацията на химичните елементи е 

направена според техния атомен номер, електронна конфигурация и повтарящи се 

химични свойства.  

Използвайки мисълта на италианския химик Марко де Виво - “Това е азбуката, 

която ни позволява да общуваме със света  около нас и ни дава възможност да създадем 



много лекарства, метали и нови вещества“, г-жа Бурова  въведе идеята за изработване 

на „визитна картичка“ на елементите.  

Класическият вариант на системата може да се използва, за да се направи обща 

характеристика на химичните елементи, да се предвиди техния химичен характер, 

както и поведението на техните прости вещества и съединения.    

Иновативната Периодична система ще  покаже за какво може да се използват 

елементите, какво се прави от тях, в кои важни процеси участват, информация която би 

предизвикала интерес и любознателност към предмета химия. 

Учениците бяха разделени на 4 групи, като всяка от тях изработи по 10 „визитни 

картички“.  

Идеята бе приета много радушно от самите деветокласници и с голямо желание се 

впуснаха в търсене на конкретната информация.  

Използвайки въображението си, както творческите си и креативни умения, те 

сътвориха нещо, което учуди и самите тях.  

Материалите за изработката на всяка визитка  бяха закупени  от училището, а 

ролята на преподавателя - г-жа Бурова се изразяваше само  в наблюдение на работата и 

проверка на откритата научна информация.  

Учениците нарекоха своето творение шеговито -“Периодичната система на СУ 

Сатовча“.  

Практическата работа в часовете по химия и опазване на околната среда, както и 

работата по групи, е предпочитан метод за по-лесно и забавно усвояване на 

информацията от самите ученици.  

 

     



УЧИТЕЛ ОТ СУ-САТОВЧА УЧАСТВА В ГОДИШНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 

АСОЦИАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК,  ГР.БЛАГОЕВГРАД 

 

От 22 до 24 ноември 2019 г. в Университетски център „Бачиново“ към 

Югозападния университет в Благоевград  се състоя годишната конференция на 

Асоциацията на преподавателите по и на френски език в България  на тема: „За повече 

динамика, креативност и новаторство в преподаването на френски език“. Водещ на 

конференцията бе г-жа Вяра Любенова – председател на АПФБ. На официалното 

откриване присъстваха: посланикът на Франция, нейно превъзходителство Флоранс 

Робин, посланикът на Кралство Мароко, нейно превъзходителство Закиа Ел Медауи, 

представители на другите посолства на франкофонските държави, г-жа Веселина 

Ганева, държавен експерт по образованието в МОН, г-н Ивайло Златанов, началник на 

Регионалното управление на образованието, инж.Румен Томов, кмет на община 

Благоевград, г-н Иван Стоянов, заместник областен управител и представители на 

издателства на учебници и френска литература и др. Ученици от ЕГ "Акад. Л. Стоянов“ 

поздравиха всички присъстващи на конференцията. Чрез видеофилми, г-жа Славчева 

представи двата проекта по програма „Еразъм+“ – „Модерна интерактивна класна стая 

чрез творчество и педагогически иновации“ на СУ-Сатовча и „Мултикултурно 

образование“ на СНЦ „Алианс Франсез Благоевград“. Четирима лектори от Франция 

проведоха обучителни ателиета, в които бяха представени и обсъдени различни 

иновативни методи и креативни подходи в обучението по френски език. Тази година, 

по идея на френския президент Емануел Макрон, за първи път 28 ноември е обявен за 

международен ден на учителя по френски език. Годишната конференция на АПФБ бе 

обвързана и с отбелязването на този нов световен празник на преподавателите по и на 

френски език. Всички участници получиха сертификати и дидактически материали от 

Френски културен институт. Провеждането на това събитие  повиши квалификацията 

на учителите и допринесе за все по-широко популяризиране на френския език. 

         



ЛЕКЦИЯ НА ТЕМА „РИМСКИТЕ МОСТОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА САТОВЧА“  ПО ПРОЕКТ, ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ 

Във връзка с ПРОЕКТ „Модерна и интерактивна класна стая чрез творчество и 

педагогически иновации“, Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1, Училищно 

образование на СУ „Св.св.Кирил и Методий“, с.Сатовча, г-н Кирил Караколев - местен 

краевед и бивш преподавател по история,  изнесе лекция пред учениците от 9 б клас с 

класен ръководител - г-жа Райка Славчева в музейната сбирка „Мост между миналото и 

бъдещето“. 

Целта на лекцията бе да се запознаят учениците с римските мостове на 

територията на община Сатовча и да ги сравнят с  мостовете в гр.Рим, Италия. 

  Г-н Кирил Караколев  разказа интересни факти и събития за община Сатовча, 

която е с богато културно-историческо наследство и природни забележителности.  

Сред най-големите атракции са петте римски моста на река Бистрица, която 

минава през общината. Най-атрактивен е римският мост в местността „Банян“, през 

който е превозен тялото на цар Калоян на път от Солун за Велико Търново.  

По военни съображения, римляните преместват през I век трасето на пътя и 

построяват нов мост в близост до село Крибул, като по този начин осигуряват 

преминаването на войските през огрени от слънцето пътища, а по-точно, на юг от 

Сатовча. Така селото остава изолирано от главния поток на войски и кервани. 

Учениците бяха запознати и със скалното образувание „Скалето“, използвано 

като светилище през късната Бронзова епоха и през Желязната епоха, където са  

извършвани древни тракийски езически ритуали, както и древен тракийски и римски 

път, свързващ населеното място с Беломорието. Забележително е голямото наличие на 

тракийски и римски гробове, разположени по цялото землище на населеното място.  

До местността може да се достигне пеш или с джип по пътя от село Црънча за 

село Ваклиново. 

Лекцията завърши със значението на  Римската империя, която е известна в 

България със своите строежи на крепости, мостове, пътища и акведукти. 



Учениците имаха възможност да се потопят във времето на Римската епоха, да 

се докоснат до реални исторически артефакти, да усетят автентичната атмосфера на 

времето, да проявят  творческо въображение и креативност, където духът на миналото 

оживява чрез експонатите и представата за него се пренася в собствената му среда и 

действителност. 

Г-н Караколев подари на всички ученици картички с изобразени римски мостове 

от района на Сатовча. 

След интересната лекция, учениците посетиха римския мост на местността 

„Банян“.  

 „Мостът е уникален дар от миналото, построен от древните римляни и по него 

минахме, сякаш стъпвахме върху историята! Едно много красиво място!“ – споделиха 

учениците. 

      

     

          



ОБРАЗОВАТЕЛЕН СЕМИНАР  ПО ПРОЕКТ, ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ 

Във връзка с ПРОЕКТ „Модерна и интерактивна класна стая чрез творчество и 

педагогически иновации“, Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1, Училищно 

образование на СУ „Св.св.Кирил и Методий“, с.Сатовча, г-жа Райка Славчева – старши 

учител по френски език проведе обучителен семинар с учениците от 9 - б клас на тема 

„Прилики между римските мостове на р.Бистрица, Сатовча и река Тибър, Рим“. 

Учителят започна с встъпителни думи за римските мостове в Сатовча и Рим и 

определи  правилата за протичане на  семинара.  Учениците предварително бяха 

подготвили информация за мостовете, строени по време на Римската империя от 

лекцията, изнесена от г-н Кирил Караколев в музейната сбирка „Мост между миналото 

и бъдещето“. След изслушването им, започна дискусия, изразяване на собствени 

позиции, размяна на мнения, отговори на поставени въпроси. Семинарът продължи с 

работа по групи, като на всяка група бе поставена задача – да се намерят местата на 

римските мостове върху картите на Сатовча и Рим и да се направи сравнителен анализ 

и обобщение – „Кои са приликите? В края  на семинара,  учениците стигнаха до 

следните  изводи: „Мостовете на р. Бистрица и р. Тибър са сходни – те са дъгообразни, 

хоризонтални, гъвкави и ефирни. Те са паметници на културата, които са оцелели най-

дълго и които са с голямо историческо значение“. Семинарът, като форма на обучение, 

разви креативното мислене на учениците. Подготвяйки се за него, учениците научават 

допълнителна информация. Приложиха се мисловни операции като анализ, синтез, 

абстрахиране, конкретизиране, обобщение, сравнение. Разви се вниманието, широтата 

на мисленето, дълбочината на възгледите, умението да се определи личното мнение и 

др. Участниците в семинара показаха нова компетентност, самостоятелност, амбиция и 

любознателност. 

 

     



УЧЕНИЦИ ОТ СУ-САТОВЧА С НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ ЗА УЧАСТИЕ В 

КОНКУРС „МОЕТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ В ЕВРОПА С ЕВРОПАС“, ПРОГРАМА 

„ЕРАЗЪМ+“ 

На 06.12.2019 г., в Интер Експо и Конгресен Център, гр.София, на годишната 

валоризационна конференция - „20 години от създаване на Центъра за развитие на 

човешките ресурси, „Еразъм+“ -„Changing lives, Opening minds“, г-н Петьо Кънев – 

изпълнителен директор на ЦРЧР, награди победителите от Националния конкурс 

«Моето приключение в Европа с Европас“ и повече от 40 български организации, 

отличени за успешно изпълнение на проекти по Програма „Еразъм+“. 

Официални гости на конференцията бяха - еврокомисарят Мария Габриел, Красимир 

Вълчев - министър на образованието и науката, Красен Кралев - министър на младежта 

и спорта, Деница Сачева - министър на труда и социалната политика, Янка Такева – 

председател на Синдиката на българските учители и др.  

В конференцията взеха участие над 350 участници – представители на български 

образователни институции, учители, преподаватели, студенти, ученици, организации, 

работещи в сферата на образованието и младежта и др. 

Гордост за училище Сатовча бяха учениците – Росиана Орманова, Сайрет Мейзинев и 

Кристиян Джилджов под ръководството на г-жа Райка Славчева – старши учител по 

френски език, които заеха първите места в конкурса и бяха наградени със смартфони, 

четец за книги, сертификати, грамоти и др.  

Темата, върху която творяха учениците бе «Моето приключение в Европа с Европас». 

Целта бе да се даде възможност на младите хора, да опишат своя опит в рамките на 

проведена европейска мобилност/практика/пътуване, която е свързана с Europass. 

След реализирания в училището тригодишен проект по френски език «Градина без 

граници. Нека нашият дух цъфти в градината на Европа», учениците работиха с голям 

ентусиазъм и описаха ползите от пътуванията в Италия, Португалия, Испания и 

Румъния. Тези награди предизвикаха много положителни емоции у учениците и 

мотивация за участие в други конкурси и са посветени на настоящите проекти 

„Модерна и интерактивна класна стая чрез творчество и педагогически иновации“ на 

СУ „Св.св.Кирил и Методий“, Сатовча и „Мултикултурно образование“ на СНЦ 

„Алианс Франсез Благоевград“.  



По време на форума бе презентиран видеоматериал с участници по Програма 

„Еразъм+“ и по Програма „Европейски корпус за солидарност“, които разказаха за 

преживяванията и успехите си, свързани с европейските проекти. Представено беше и 

видеопослание към Конференцията, специално подготвено от проф. София Коради, 

носителка на Престижната европейска награда „Карл V” за принос към развитието на 

Европейския съюз. Профeсор Коради е известна още и като „Мама Еразъм“, тъй като 

усилията ѝ за включването на обучение в чужбина, като част от учебния процес и 

последващото му признаване от изпращащата страна води до създаването на Програма 

„Еразъм“ през 1987г. Направен бе обзор на осъществените през годината дейности и на 

успехите, постигнати в сферата на европейските програми за образование и обучение в 

България. Като част от събитието се проведе изложението „И аз умея“ с 18 работни и 

творчески ателиета, в които талантливи деца и младежи, участвали в проекти по 

Програма „Еразъм+“ и по Програма „Европейски корпус за солидарност“, 

демонстрираха знания и умения, придобити по време на работата по европейски 

образователни и младежки проекти. Благодарим на организаторите от Центъра за 

развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), в качеството му на Национална агенция по 

Програма „Еразъм+“ и по Програма „Европейски корпус за солидарност“ на 

Европейската комисия. 

     

            



ИНТЕРАКТИВЕН СЕМИНАР  ПО ПРОЕКТ, ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ 

Във връзка с ПРОЕКТ „Модерна и интерактивна класна стая чрез творчество и 

педагогически иновации“, Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1, Училищно 

образование на СУ „Св.св.Кирил и Методий“, с.Сатовча, г-жа Райка Славчева – старши 

учител по френски език проведе интерактивен семинар с учениците от 9 - б клас на 

тема „Учене на френски шансони чрез пеене“. 

Основните цели на семинара бяха:  

- „разчупване на леда”, фокусиране на вниманието, създаване на релаксираща 

атмосфера, предизвикване на интерес към граматичната или лексикална тема; 

въвеждане и затвърждаване на новата граматика; въвеждане и затвърждаване на нова 

лексика; развитие на умението „слушане”; развитие на умението „четене” – чрез четене 

на текстовете на песните и на истории към него; развитие на умението „говорене” – 

чрез разказване на историята от песента; развитие на умението „писане” – чрез 

попълване на думи в текста на песента при слушане, записване на думи с определени 

граматични форми при слушане, писмено изпълнение на граматични задачи и др. 

Семинарът започна с мултимедийна презентация от учителя, който запозна 

учениците с известни френски певци от миналото и настоящето.  

На следващ етап, учителят зададе няколко въпроса на учениците: „Познавате ли 

известни френски певци? Назовете три френски песни, които са най-популярни? 

Можете ли да изпеете една френска песен?“ 

След изслушването им, започна дискусия и размяна на мнения по поставените 

въпроси.  

Учителят даде възможност на учениците за изпълнение на френски  песни по 

роли. Ученикът Кристиян Джилджов изпя песента „Последният танц“ /Derniere danse/  

на известната френска певица и автор на песни -  Indila. 

Семинарът продължи с метода „учене чрез правене“.  



Задачата на учителя бе да включи учениците в ситуации, основани на 

реалността, колкото е възможно повече, така че те да могат да прилагат своите умения 

и да ги развиват по време на обучението. 

Учителят раздели учениците на две групи, като на всяка група бе поставена 

задача – да намерят френски песни от Интернет и известни френски певци от миналото 

и настоящето и да ги напишат върху постери. 

Френските шансони позволиха на учениците  да открият културни аспекти на 

езика. Чрез тях ученето на лексика и граматика става лесно, забавно и атрактивно. 

Учениците  показаха  компетентност, творчество, мотивация и любознателност. 

 

     

     

      



FICHE PEDAGOGIQUE  
 

 
 Type de document : Chanson française devenue un classique  

Source du document :  

Durée de l’activité : Environ 40 mn minimum  

ACTIVITE : Approche, axée sur une pédagogie active d’une chanson culte de l’un des plus grands 

chanteurs français d’aujourd’hui.  

OBJECTIFS : Eveiller la curiosité, créer une implication des élèves à l’oral.  

– Travailler les questions fermées 

– Travailler le vocabulaire  

–    Rappel de la valeur de l’imparfait et du passé composé ainsi que du futur proche.  

 

 

 

 

On constate que, Sans passer par l’écrit, on avait tendance à lancer directement cette chanson 

au groupe. S’en suivait un corps à corps avec le texte pour en dégager le sens. Cet exercice ne 

débouchant pas forcément sur le déclic recherché, beaucoup d’énergie était nécessaire de la 

part de tous les acteurs y compris de l'enseignant Et si on s’y prenait autrement ? 

Respectons, tout d’abord, l’un des préceptes de la pédagogie active : « ne pas divulguer 

forcément quel est le document authentique sur lequel porte le travail que l’on entame ». Par 

conséquent, tout en éludant que le travail qui va être entrepris va déboucher sur l’écoute d’une 

chanson, le professeur sélectionnera de façon chronologique 12 vers qu’il livrera, 

conformément à une autre recommandation de la pédagogie active, « à doses homéopathiques 

». Leur lecture, permettra de capitaliser, progressivement, les informations afin de dégager du 

sens et faire une proposition quant à l’événement, ici, raconté. 

 

 



        

УЧИТЕЛ ОТ СУ-САТОВЧА С МЕЖДУНАРОДНА НАГРАДА ЗА 

УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ „МОЯТ ФРЕНСКИ ЕЗИК“ 

Във връзка с честването на световния ден на учителя по френски език, 

Регионалното бюро на OIF за страните от Централна и Източна Европа, организира 

конкурс за поезия за преподаватели по френски език на тема "Моят френски език". 

Г-жа Райка Славчева – старши учител по френски език в СУ „Св.св.Кирил и 

Методий“, с.Сатовча, бе удостоена с международен сертификат за участие в конкурса. 

Състезанието бе предназначено да даде думата на учителите творчески и буквално да 

споделят връзката си с френския език, причините, поради които са го научили и заради 

които го учат. В конкурса участваха  общо 187 учители от няколко страни  - Албания, 

Армения, България, Кипър, Хърватия, Грузия, Гърция, Унгария, Латвия, Литва, 

Македония, Черна гора, Полша, Република Молдова, Румъния, Сърбия, Словения и 

Украйна. На 09.12.2019 г., г-жа Райка Славчева участва в първата Международна 

конференция по френски език “Etre, venir dáilleurs – Да пишеш на френски език“, която 

се проведе в конферентната зала на СУ Св.Климент Охридски“, гр.София. Този 

международен симпозиум имаше за цел да засили  диалога на културите между 

писатели и академици и да популяризира френската литература за създаване  на мрежа 

между франкофонски автори и учени. На конференцията присъстваха франкофонски 

посланици, франкофонски писатели от различни континенти, изследователи, учители и 

студенти. Наградата е посветена на Проектите „Модерна и интерактивна класна стая 

чрез творчество и педагогически иновации“ на СУ „Св.св.Кирил и Методий“, с.Сатовча 

и „Мултикултурно образование“ на СНЦ Алианс Франсез Благоевград“, Програма 

„Еразъм+“. 

                                 



НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО В СУ „СВ.СВ.КИРИЛ И 

МЕТОДИЙ“, С.САТОВЧА– ДЕЙНОСТ ПО ПРОЕКТ, ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ 

Във връзка с ПРОЕКТ „Модерна и интерактивна класна стая чрез творчество и 

педагогически иновации“, Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1, Училищно 

образование на СУ „Св.св.Кирил и Методий“, с.Сатовча, г-жа Райка Славчева – старши 

учител по френски език и учениците от 9 б клас, отбелязаха Националната седмица на 

четенето под мотото: „Аз обичам да чета“ – J’aime lire! 

Основната цел на инициативата бе да се провокира и засили интереса на 

учениците към произведенията на френски език, да опознаят света на френските книги, 

да се стимулира четенето като висша духовна дейност, да развият  комуникативни 

умения, въображение и мотивация за учене. 

Учениците прочетоха по роли откъси от приказките на известния френски 

писател и фолклорист - Шарл Перо: Спящата красавица, Синята брада, Котаракът в 

чизми, Пепеляшка, Малечко Палечко, Червената шапчица, Магарешката кожа и др. 

Четенето по роли даде възможност на учениците да усъвършенстват езиковите 

умения, умения за анализ на произведенията, разбиране на основната информация, 

откриване на точни данни в текста, извличане на причинно-следствени връзки между 

различни текстове, обобщаване, умения за правене на изводи и др. Учениците  показаха  

актьорско майсторство, творчество, мотивация и любознателност. 

     

                        



ИНТЕГРИРАН УРОК  ПО ФРЕНСКИ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПО 

ПРОЕКТ, ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ 

Във връзка с ПРОЕКТ „Модерна и интерактивна класна стая чрез творчество и 

педагогически иновации“, Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1, Училищно 

образование на СУ „Св.св.Кирил и Методий“, с.Сатовча, г-жа Райка Славчева – старши 

учител по френски език и г-жа Маруся Лозанова – старши учител по английски език, 

проведоха интегриран урок с учениците от 8 клас на тема „Опознай Европа, за да я 

обикнеш!“  

Основните цели на урока бяха: запознаване с културно-историческите 

забележителности на Париж и Лондон; развиване на творческото мислене на 

учениците; усвояване на нови знания с практическа насоченост; използване на 

междупредметни връзки; създаване на положителна нагласа и желание за 

сътрудничество, използвайки иновационни подходи в класната стая. 

Основните методи в часа бяха: мозъчна атака,  работа групи, дискусия по групи и 

работа в екипи. Гости на урока бяха: г-н Джеват Дунчев – директор на СУ „Св.св.Кирил 

и Методий“, с.Сатовча, г-жа Нели Коемджиева – главен учител, г-жа Гюлзара Качанова 

– старши учител по история и цивилизации, ученици от 11 клас. Чрез мултимедийна 

презентация, учителите презентираха забележителностите,  културното и 

историческото богатство на Париж и Лондон. След като приключи представянето, 

учениците бяха разделени на два екипа – екип- Франция и екип - Англия.  В хода на 

урока бяха раздадени дидактически материали за по-лесно усвояване на културното 

богатство на двете столици. Задачата, която се постави на учениците, бе да подредят 

върху постери забележителностите на двата града, следвайки интерактивните карти, 

географското разположение и да ги надпишат на френски и английски език. В края на 

часа, учителите направиха обсъждане. Задачата бе да се откроят по ясен начин 

основните забележителности и приликите между двата града. Осъществиха се 

междупредметни връзки – френски, английски, история, география, информационни 

технологии и др. Груповата работа в обучението по чужди езици създаде условия за: 

ангажираност на учениците през цялото време на обучение; споделяне на 

отговорностите  в групата; ефективна обратна връзка на използваните  методи на 

обучение. Урокът завърши с викторина, като за всеки правилен отговор, учениците 

получиха символичен подарък. При провеждането на часа  се констатира, че 



приложената педагогическа технология, е предпоставка за придобиване на умения за 

екипна творческа работа чрез иновационни методи на преподаване. 

 

FICHE PÉDAGOGIQUE EN FRANÇAIS 

1.Remue-méninges 

Est-ce qu’ils connaissent la France, quelle/s ville/s ? 

Paris = la capitale 

Est-ce qu’ils connaissent des monuments de Paris ? 

2.Faire des groupes. 

Donner les cartes et les noms des monuments 

Relier noms et photo 

Correction tous ensemble 

3.Jeux du memory avec les mêmes cartes 

4.Distribuer le plan de Paris : 

Retrouver le plus de monuments possible en 5 minutes et noter les adresses ou plutôt (idée du 

groupe 2) : chercher la station de métro la plus proche du monument. 

5.Mise en commun : le groupe qui a trouvé le plus d’adresses à gagner ! 

 

     
 

      



ОБУЧИТЕЛЕН УРОК ПО ИСТОРИЯ  И ЦИВИЛИЗАЦИИ ПО ПРОЕКТ 

ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“  

 

Във връзка с „ПРОЕКТ” „Модерна и интерактивна класна стая чрез творчество и 

педагогически иновации“, Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1, Училищно 

образование на СУ „Св.св.Кирил и Методий, г-н Джеват Дунчев – директор и учител по 

история и цивилизации, проведе обучителен урок с учениците от 9-б клас“ на тема: 

„Версайският дворец и Луи XIV “. 

Основните цели на урока бяха: формиране на знания у учениците за културните 

европейски ценности; разбиране на културното европейско многообразие. 

Чрез мултимедийна презентация, г-н Дунчев запозна учениците с: Версайския 

дворец - сграда сред най-известните архитектурни чудеса в Европа, построена през 

1661 г.; История; Градините на Версай; Културно и обществено влияние; Живота на 

Луи XIV – Кралят Слънце; Живота на френската аристокрация. 

Акцентирано бе вниманието на барока и класицизма като господстващи стилове 

през XVII век във Франция. Във Версайския дворец са подписани редица 

международни договори. Той е образец за големите дворци в Европа.  

Интерес  предизвикаха  слайдовете, свързани с манталитета, ежедневието, навиците, 

модата на Луи XIV и придворната аристокрация, както и градините и впечатляващата 

Огледална зала.  

Урокът завърши с дискусия и работа по групи за забележителната архитектура на 

двореца и изготвяне на интерактивни информационни брошури. Чрез този урок  

учениците повишиха знанията си за мултикултурната компетентност и историческото  

значение на архитектурните европейски паметници. 

       

 



Как да превърнем информационно-комуникационните технологии в 
образователен ресурс в обучението по френски език 

    
Райка Кирилова Славчева, СУ “Св.св.Кирил и Методий” с.Сатовча, 
обл.Благоевград, GSM:0878854110, e-mail: raikaslavcheva@abv.bg 

 
В статията се предоставя информация за интегриране на 

информационно-комуникационните технологии в обучението по 
френски език, където компютърните презентации са визуална опора 
за иновативно преподаване и обучение. Основен ключов момент е 
педагогическата технология с иновативен характер в часовете по 
френски език, задължително избираема подготовка 

        
 

В днешния информационен  век ролята на учителя и ученика в 

образователния процес са коренно променени. Съвременното общество 

поставя пред учителите нова задача - да работят за развитието на  качествата 

на учениците и разбира се, да преподават.   

Интегрирането на  информационно-комуникационните технологии в 

обучението помагат на ученика не само да учи, но и да носи отговорността за 

своето собствено обучение. Нововъведенията поставят приоритета върху това 

как да учи, а не върху това какво да учи ученика.  

Съвременният ученик трябва да бъде заинтригуван, за да бъде 

провокиран да мисли, да развива себе си и в същото време учителят да успява 

да въздейства, обучава и развива. 

Обучението по чужд език е приоритетно за всяко училище. Затова всеки 

учител по този предмет трябва да бъде на високо професионално равнище и да 

подобрява постоянно своята квалификация. Добрият педагог трябва да съумее 

да намери баланса между традиционните методи и форми на преподаване и 

интерактивните методи и форми на преподаване. 

Използването на информационно-комуникационните технологии в 

обучението по френски език успешно се превръща в нов метод на организация 

за активна и смислена работа на учениците като определено прави занятията 

по-интересни, с по-интензивна работа и от страна на учителя. Успешно могат 

да се отразят съществените страни на изучаваните теми, използвайки 

принципа за нагледност. 

Чрез информационно-комуникационните технологии учебният материал 

се представя като система от ярки опорни образи, изпълнени с изчерпателна 



структурирана информация, подавана в точно определен ред. Това способства 

за задействането на различни асоциативни връзки в съзнанието на учениците, 

което е от особено значение за развитие на логическото мислене. 

Подаването на учебния материал във вид на компютърна презентация, 

чрез интерактивна дъска, електронни уроци и др. съкращава времето на 

обучение. Демонстрираният върху голям екран урок във вид на текст, 

изображение, образ и звук,  многократно повишава дидактическите функции на 

урока.  

Съвсем естествено възниква въпросът, как да превърнем 

информационно-комуникационните технологии в образователен ресурс? 

 За да е възможен отговорът на този въпрос трябва да се осмислят и 

факторите, които влияят върху процеса.  

Превръщането на информационно-комуникационните технологии в 

образователен ресурс ще улесни въвеждането на нови знания, формирането и 

разширяването на уменията на учениците за работа с текст, ще повиши 

възможностите за общуване, ще развие комуникативните им компетентности, 

които са важен компонент в обучението по чужд език. 

За да приспособим образованието към информационния век се налага 

пълна промяна на съдържанието, методите и целите на образователната 

система. Намираме се в етап на внедряване на информационните технологии 

като нов, по-ефикасен инструмент в образователния процес (Търпоманов, Д., 

2001:108-110). 

Нововъведенията, наречени в съвременната терминология иновации, 

днес са необходим спътник на образованието, източник на процесите за 

развитието на образователната система (Костова, З., 2001: 137-139). Безспорна 

е необходимостта от преосмислени концепции за нейното усъвършенстване 

при нови времена и при нови условия, както и за внедряването на иновативни 

техники и методи в преподавателската работа на учителите по чужд език.  

Съвременният модел на образование изисква прилагане на адекватни 

методи, осигуряващи активно взаимодействие на учениците със средата. 

Ценността на всеки метод следва да се преценява според това доколко 

благоприятства проявата на активност и доколко стимулира, мотивира  у 

учениците стремеж към развитие и познание чрез възможност те да действат 

съобразно със своите интереси, потребности и възможности. 



Използването на информационно-комуникационните технологии 

осигурява именно тези направления в образованието на съвременното 

училище. Чрез новости, чрез по-съвременни подходи, методи на преподаване, 

организация и др. е възможно да се постигне по-висока степен на ефективност 

в образователната система, като се създадат предпоставки за повишаване 

показателите на резултатите от учебната дейност и същевременно се окаже 

необходимото положително, психично и емоционално въздействие върху 

самите ученици. 

Работата с компютри като цяло трябва да подпомага обучението, да дава 

наслада от удовлетворението, че ученикът се е справил успешно с поставените 

задачи, да развива аналитичното, абстрактното и логическото му мислене. Това 

води до по-лесно усвояване на учебния материал. 

“Компютърът е интегрално учебно-техническо средство, тъй като в себе 

си той съчетава и може да замести почти всички учебно-технически средства и 

затова се явява в известна степен универсална възможност за постигане на 

учебните цели”(Андреев, М., 1987). Върху монитора се изобразяват и 

моделират образно, нагледно, динамично изучавани процеси и явления, 

демонстрира се движеща се аудиовизуална информация, постига се по-голяма 

яснота, точност, системност на възприятие и знание. 

И тъй като компютърът доказа вече своята роля като средство за 

забавление и развлечение на учениците, вече е време да се покаже и неговата 

образователна функция (Костов, К., 1991). Затова изборът за запознаване на 

учениците с компютъра и използването му в часовете по френски език не е 

случаен. Не бива да забравяме и факта, че визуалната информация е най-

силно въздействаща върху ученика. 

Важно място в учебния процес заема нагледността. Тя осигурява по-

пълно и цялостно възприемане на учебното съдържание. 

Много по-лесно и бързо ще се възприеме даден урок, ако бъде поднесен 

от учителя пред класа с помощта на компютър. Така в усвояването и 

запаметяването на новия материал ще вземе участие и зрителната памет, тъй 

като нагледно представените части от урока със специфичните им ефекти и 

умело подбрани графични обекти безспорно привличат вниманието. Чрез този 

начин на поднасяне на информацията ще се подобри качеството на урока и 



възприемателната способност на учениците, ще се развият уменията им за 

четене на текст от големия екран. 

Така самите ученици са поставени в активна позиция: 

 ученето става по-интересно и емоционално; 

 подпомага се развиването на уменията за четене с разбиране и 

запомнянето; 

 засилва се мотивацията; 

 съдържанието се представя многоаспектно, по-пълно и достоверно; 

 провокира се мисленето и въображението; 

 стимулират се асоциативни връзки и отношения. 

Подготовката на отделните уроци от позицията на интегриране на 

информационно-комуникационните технологии в обучението по български език 

и литература е свързана с много старателно преосмисляне на всеки отделен 

детайл и гъвкаво ориентиране на съвместната дейност с учениците и 

поставянето на индивидуални задачи. Тя трябва да е съобразена с общото 

ниво на компютърната грамотност на учениците (Милков, Л. и З. Марков, 2002). 

Използването на информационно-комуникационните технологии е 

предпоставка за осъвременяване на образователния процес в следните му 

аспекти: 

1.Ученето се реализира в и чрез опита, акцентира върху възможностите 

на овладяване на общи способи за умствена дейност и творческа изява и 

създава условия за интегриране на информационно-комуникационните 

технологии с вече съществуващите структури от знания. 

2.Педагогическите взаимодействия са насочени към: 

 създаване на интерактивна среда, която позволява свобода на 

избора и на изявата на всеки ученик; 

 развиване на умения за работа с компютърни системи и софтуер и 

на комуникационни умения в среда на активно екипно сътрудничество; 

 разширяване на възможностите за социално взаимодействие и 

работа в сътрудничество; 

 уважение към индивидуалните различия, потребности и интереси на 

учениците. 



Чрез информационно-комуникационните технологии имплицитно се 

реализират целите на урока, повишава се интересът и познавателната 

активност на учениците в клас. Дават възможност за : 

 разчупване на традиционния стил на преподаване; 

 развиване и усъвършенстване на уменията за четене; 

 създаване на  положителна психологическа нагласа към учебния 

час; 

 въздействие  върху по-голям брой сетива; 

 мотивация за учене на френски език; 

 онагледяване на учебния материал като се набляга на 

изразителната нагледност, представена чрез компютри; 

 осигуряване на удобна образователна среда. 

В настоящата статия предлагам конкретна педагогическа технология, в 

която използвам компютърната презентация в съчетание с добре познатите 

методи - разказ, обяснение, ролева игра, задаване на въпроси,  беседа, работа 

по групи и обобщение. 

Задачите от използваните текстове проверяват владеенето на основни 

положения от четенето на френски език,  съгласно таксономията на учебните 

цели на Блум (Блум, Б., цит.по Ф. Стоянова, 1996: 278): умения за разбиране на 

основното съдържание и подробностите в текста; синтезиране на знанията и 

уменията за съставяне на план на текста; прилагане на знанията и уменията за 

съставяне на есе в писмен вид. 

За показатели са използвани оценките от учебните постижения на 

учениците. 

 
Педагогическа технология 

Учебен предмет: Френски език 

Клас: 11-а. 

Тема: “Retrouvailles” 

Учениците: 

 разбират основната информация от текста в учебния материал; 

 разграничават вида на текста и неговия източник; 

 определят основната идея; 



 разбират текста в подробности, като отбелязват в тях въпроси и 

проблеми, изразени становища; 

 откриват причинно-следствените връзки в текста; 

 намират конкретна информация в текста; 

 разбират кратки произведения /или откъси/; 

 изпълняват ролята на читател; 

Съдържание на презентация №1 на тема: “Retrouvailles” /урок за нови 
знания/ 

1 слайд: Lisez le texte. 

Le garçon: Bonjour ! Je crois qu’on se connaît. Je suis Arnaud … Arnaud Le Gall. 
La fille: Arnaud ! Salut ! Comment vas-tu ? Qu’est-ce que tu deviens ? Tu travailles 
toujours au musée? 
Le garçon: Ben non. Le directeur n’a pas renouvelé mon contrat. Je suis de nouveau 
au chômage. 
La fille: C’est pas normal ça. Il n’avait pas le droit ! 
Le garçon: Si.  J’avais un contrat de six mois. Il a préféré engager une de ses amies. 
C’est dommage. J’aimais bien ce travail. 
La fille: C’est moche ça. 
Le garçon: Comme tu dis. Mais il le regrettera. 
Un jour ... 
 
2 слайд: Répondez – vrai ou faux. 
1. Le garçon s’appelle Michel. – 
2. Il travail dans une école. – 
3. Le directeur n’a pas renouvelé son contrat. – 
4. Il est de nouveau au chômage. – 
5. Il avait un contrat de sept mois. – 
 
3 слайд: De quoi on se parle dans ce texte:  
1.d’une rencontre entre un garçon et une fille;  
2.d’un théâtre; 
3.d’un cinéma; 
4.des danses. 
 
4 слайд: Lisez le texte. Donnez lui un autre titre : 
………………………………………………………. 
 
5 слайд: Lisez le texte. Complétez les phrases : 
1. Bonjour! ........................................... qu’on se connaît. 
2. Je suis ......................................................................... 
3. .................................................................. tu deviens ? 
4. Tu travailles ................................................................. 
5. ....................................... n’a pas renouvelé mon contrat. 
 



6 слайд: Lisez le texte. Retrouvez le bon ordre: 
1. Comme tu dis. Mais il le regrettera. Un jour ... 
2. C’est pas normal ça. Il n’avait pas le droit ! 
3. Si. J’avais un contrat de six mois. 
4. C’est moche ça. 
5. Il a préféré engager une de ses amies. C’est dommage. 
 
7.слайд: Trouvez dans le texte les phrases qui commencent par : 
1. Je crois ................................................................................... 
2. Tu ........................................................................................... 
3. Le directeur ............................................................................ 
4. Je suis .................................................................................... 
5. Il n’avait .................................................................................. 
 
8 слайд: Lisez le texte. Répondez aux questions: 
1. Est-ce que la fille et le garçon se connaissent ? 
2. Où travaille le garçon ? 
3. Comment s’appelle-t-il ? 
4. Est-ce que le directeur n’a pas renouvelé son contrat ? 
5. Est-ce que le garçon est de nouveau au chômage ? 
 
9 слайд: Faites le plan du texte: 
1 .……………………………………………… 
2 ………………………………………………. 
3 ………………………………………………. 
4 ………………………………………………. 
 
10 слайд: Imitez  le récit du garçon. Racontez un événement important que vous 
avez vécu /par exemple une rencontre/  
C’était ………  La veille……….  Ce jour là …………. Quelques jours avant ………… 

 
Ход на урока:  

Темата започва с кратък разказ и обяснение от страна на учителя, след 

което се демонстрира първи слайд. 

Учителят предлага интерактивния метод ролева игра. Тази стратегия 

организира учениците на личностно равнище. Чувствата и преживяванията в 

процеса на изпълнение на ролите им помага в разбирането на съдържанието 

на текста. Задачата, която се поставя въз основа на прочетения текст е да 

отговорят дали е вярно или грешно според текста /слайд 2/. 

С тази задача се проверяват уменията за  разбиране на основното 

съдържание в текста. 

Следващата задача, която учителят поставя пред учениците е да обяснят 

за какво се говори в този текст /слайд 3/. Тази задача е с избираем отговор и 

проверява уменията за разбиране на подробностите в текста. 



Слайд 4 изисква от учениците да прочетат  текста отново като използват 

ролевата игра и да измислят друго подходящо заглавие на текста. Задачата 

проверява уменията за  разбиране на основното съдържание в текста. 

Слайд 5 предоставя възможност на учениците да прочетат текста и да 

попълнят празнините, като подберат подходяща дума и я поставят в 

съответното изречение. С тази задача се проверява уменията за четене с 

разбиране на основното съдържание в текста. 

Следващата задача, която учителят поставя е самостоятелно четене на 

текста от учениците, след което те да подредят изреченията в правилна 

последователност. Задачата проверява уменията за четене с разбиране на 

основното съдържание в текста. 

В слайд 7, задачата, която стои пред учениците е да намерят в текста 

изречения, които започват с определени думи и да ги допълнят.  С тази задача 

се проверяват уменията на учениците за разбиране на основното съдържание в 

текста.  

На следващ етап, учителят преминава към задаване на въпроси – 

неотменим елемент от всеки интерактивен метод. Той определя до голяма 

степен отношението и на учителя, и на учениците към темата, възможността за 

нейното интерпретиране. Задаването на въпроси дава възможност на 

учениците да изграждат собствено мнение, активно участие в дадената 

ситуация и пречупване на езиковата бариера. Тази задача проверява уменията 

на учениците за четене с разбиране на подробностите в текста. 

След завършване на въпросите учителят разделя учениците на групи за 

съставяне план на текста. По този начин те синтезират знанията и уменията си 

въз основа на прочетения текст /слайд 9/. 

Груповата работа и груповото обучение са едни от ключовите аспекти в 

съвременното образование. 

 Груповата работа в обучението по френски език създава условия за: 

 ангажираност на учениците през цялото време на обучение; 

 взаимно подпомагане, но и взаимно стимулиране за създаване на 

качествено по-голям брой възможности за учене и обучение; 

 привикване на учениците да се изразяват правилно в дадени 

ситуации, да споделят отговорностите си в групата; 



 далеч по-навременна и ефективна обратна връзка за по-

естествено изследване на ефективността на използваните методи 

на обучение. 

Ученето в групата се превръща в предизвикателство и новост. 

Последната задача от компютърната презентация е прилагане на 

знанията и уменията за съставяне на съчинение по зададени ключови думи 

/слайд 10/. 

Тази задача е с повишена трудност, защото е творческа по своя характер 

и предполага проява на по-голямо въображение. 

Целта е да се провери лексикалната компетентност на учениците, начина 

на изразяване и аргументиране. 

 
Използването на компютърни презентации в обучението по френски език 

дава възможност на учителя да следи и определя степента и нивото на 

развиване на уменията за четене с разбиране на основното съдържание и 

подробностите в текста, синтезиране на знанията и уменията за разработване 

план на текста и прилагане на знанията и уменията за съставяне на есе в 

писмен вид. 

Компютърните технологии имат потенциал за развиване на уменията на 

учениците, както и за повишаване на качеството и ефективността на учебния 

процес.  

В заключение ще подчертая, че чрез компютърното обучение, часовете 

по френски език могат да бъдат видени в нова светлина. Класната стая е 

заменена с различна, иновационна среда – компютърният кабинет, място, което 

постепенно ще се оформя като желана територия за придобиване на логически 

знания и умения. Традиционното контролно, заменено с компютърния тест, 

предполага повишен интерес и емоционална познавателна активност. Внася 

разнообразие в урочната дейност и това допълнително мотивира и активизира 

учениците.  

Без да пренебрегваме или омаловажаваме традиционните методи и 

прийоми на работа, интерактивното обучение позволява да се надскочи 

рамката на традиционното преподаване и учителят от източник на информация 

да се превърне в медиатор, модератор, консултант. Възможностите на 

интернет могат да се използват за разпространението на уроците. Така ще се 



осъществи мултиплицирането им от други учители. Могат да бъдат използвани 

и за дистанционно обучение, което намира все по- голямо приложение вече и у 

нас. 

Иновациите в обучението по френски език допринасят за по-ефективното 

реализиране на издигнатите в доклада на Международната комисия за 

образованието през ХХІ век четири основни принципа: да се научим да учим (да 

опознаваме); да се научим да правим (да действаме); да се научим да живеем 

заедно, за да се научим да бъдем (да се движим напред). 

Модернизацията на съвременното българско образование дава шанс на 

българските ученици да бъдат обучавани като европейци, а на българските 

учители – да усъвършенстват своите компетентности и  да бъдат на европейско 

равнище. Създава се предпоставка за сравнимост на образователните системи 

в европейските страни и се дава възможност за мобилност на младите хора в 

Европа. 

Ученето е процес, който продължава през целия живот. 

С основание Ренард посочва очаквания резултат от обучението: “Чрез 

повишаване качеството на образованието, се постига повишаване качеството 

на живот на личността и на обществото като цяло”. 
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МЕТОДЪТ НА ПРОЕКТИТЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ПО 

ПРОЕКТ, ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ 

Във връзка с „ПРОЕКТ” „Модерна и интерактивна класна стая чрез творчество и 

педагогически иновации“, Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1, Училищно 

образование на СУ „Св.св.Кирил и Методий“, с.Сатовча, г-жа Райка Славчева – старши 

учител по френски език и Координатор, проведе обучителни интерактивни уроци по 

френски език с учениците от 9 -те  класове на тема „Как да разработим успешен 

проект?“ 

Основните цели бяха: 

 запознаване с метода на проектите;  

 усъвършенстване на творческото мислене на учениците; 

 развиване на изследователски умения. 

Основният метод, които бе използван в часовете, бе методът на проектите. 

Чрез мултимедийна презентация, учителят запозна учениците с историята на 

понятието „метод на проектите“ и етапите за създаване и изпълнение на проект. 

Методът на проектите не е принципно нов в световната практика. Той се появява в 

началото на XX век в САЩ. Наричат го също метод на проблемите и го свързват с 

идеите на хуманистичното направление във философията и образованието, разработен 

от американския философ и педагог Джон Дюи и неговия ученик Уилям Килпатрик. 

Проектът е съвкупност от определени действия, документи, предварителни 

текстове; замисъл за създаване на реален обект и предмет; за създаване на различен по 

рода си теоретичен продукт.  

Технологичните стъпки при работа по проект са шестте основни етапа: начало 

/определяне на темата, уточняване на целите/, планиране, вземане на решения, 

изпълнение, оценяване на резултатите, защита на проекта.  

Учениците бяха разделени на групи, като всяка група работеше по различна тема: 

пътуване, моята ваканция, изпращане на пощенски картички, изпращане на покани за 

рождени дни и др.  



При изпълнението на проекта, учителят изпълнява ролята на консултант и 

помощник, а основният акцент в обучението се прави не върху съдържанието на 

ученето, а върху процеса на прилагане на придобитите знания.  

Ролята на учениците в обучението също се променя: те се явяват активни участници 

на процеса. Дейността в работни групи им помага да се научат да работят в „екип”, при 

което се формира  конструктивно критично мислене, на каквото е трудно да се научат 

при обичайната „урочна" форма на обучение. Свободни са в избора на начини и видове 

на дейност за постигане на поставената цел. 

Методът на проектите улесни, както процеса на преподаване, така и процеса на 

учене; помогна за синтезирането на голям обем от информация; помогна, както за 

запаметяването, така и за припомнянето и използването на информацията след това; 

подпомага развитието на уменията за учене и е добър помощник и активатор на 

паметта. 

Активното включване на учениците в създаването на едни или други проекти им 

дава възможност да овладяват нови начини на човешка дейност в социокултурната 

среда. 

     

 

     

    



 

 

УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ ОТ СУ-САТОВЧА УЧАСТВАХА В НАЦИОНАЛЕН 

НАУЧНООБРАЗОВАТЕЛЕН ФЕСТИВАЛ „НАМЕРЕНОТО ПОКОЛЕНИЕ“, 

НДК, ГР.СОФИЯ  

 
От 24.01.2020 - 26.01.2020 година, „Апетит за образование чрез практика“ с 

организатори Габриела Григорова и Георги Иванов, заедно с институционалната 

подкрепа на МОН, организираха Национален научнообразователен фестивал 

„Намереното поколение“ - първото издание за сезона, чиято основна цел бе да създаде 

мост между образование, наука, иновации, възможности, дигитализация, бизнес и 

предприемачество.  

Над 100+ участници от различни населени места и професионални сфери, се събраха 

заедно под един покрив,  показаха своята дейност на практика и разказаха повече за 

своя опит, вдъхновение, история и пример. Сред тях бяха - г-н Джеват Дунчев – 

директор на СУ „Св.св.Кирил и Методий“, с.Сатовча и учениците от 9-б с класен 

ръководител - г-жа Райка Славчева. 

Водещ на събитието бе добре познатият на всички от телевизионния екран, Александър 

Кадиев, който  допринесе  позитивно настроение и обогати пъстро и шарено 

програмата.  

Специален гост на откриването в съботния ден, 25-ти януари, бе българският комисар 

за иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж - Мария Габриел. Тя 

откри събитието с благодарствени слова, поздрави екипа на "Апетит за образование 

чрез практика" и пожела успех на всички, чиято основна цел, мисия и призвание са 

науката и образованието, иновациите и развитието на младото поколение в 

динамичното ежедневие на 21-ви век. Освен комисар Мария Габриел, заместник 

министърът на образованието и науката, инж.Таня Михайлова, също бе сред  

официалните гости. 

През фестивала преминаха стотици хора, родители, деца, ученици, организирани групи, 

училища, заедно със своите ръководители, които специално пътуваха от различни 

краища на България. 



Модули на изложението: 

Практическият модул  се състоя под формата на иновативни работилници, 

демонстрации, експерименти, практически занимания, като именно той игра ролята на 

своеобразна комуникация на науката и демонстрира най-добрите методи на всички 

участници, с които се засили интереса на младите.  

Г-жа Райка Славчева и учениците от 9 – б клас демонстрираха иновационни методи в 

образователния процес – методът „шестте мислещи шапки“ на Едуард де Боно в 

съчетание с метода на мисловните  карти, метода на учебните проекти, четящото дърво, 

дърво на решенията и интегриране на информационно-комуникационните технологии 

като образователен ресурс в обучението по френски език. 

Лекционният модул бе насочен към учителите и обучителите под формата на 

лекционна част, чиято основна цел бе повишаване квалификацията на учителите и 

интегриране на доказани, работещи методи в преподаването, които повишиха знанията, 

уменията и компетенциите на участниците. 

Третият, но не на последно място по важност модул, бе модул за национално 

обсъждане на иновациите в образованието, в който взеха участие г-жа Райка Славчева и 

учениците – Кристиян Джилджов и Сайрет Мейзинев. В него всяко едно предложение, 

методика, идея или подход бяха документирани от протоколчик, а след това и 

споделени с останалите участници. За всеки участник ще бъде изготвен  наръчник за 

учителя, който може да бъде използван, споделян и да служи за пример. 

Това е четвъртото поредно събитие, което бе организирано с идеята да се съберат на 

едно място образование, наука и бизнес, откривайки и изграждайки следващото 

поколение български специалисти и учени, чиито умения и познания да бъдат 

достойни, да се наредят до тези на най-големите умове в света. 

Фестивалът предизвиква не само научно-практическа насоченост, но и даде 

възможност за отворени лекции, дискусии, обмен на опит, полезни практики и 

контакти. 

Останахме възхитени от интересните неща, които научихме, обменихме добри идеи и 

създадохме полезни партньорства.  

Всички участници получиха сертификати. 

Участието ни във фестивала е дейност по проект „Модерна и интерактивна класна стая 

чрез творчество и педагогически иновации“, програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1, 

Училищно образование. 



Изказвам специални благодарности на: организаторите Габриела Григорова и Георги 

Иванов, водещия Александър Кадиев, комисар Мария Габриел, зам.министър на 

образованието инж.Таня Михайлова и учениците от 9 - б клас. 

 

 

 

 



НаукаOFFNews награди най-вдъхновяващата история на 

Националния научнообразователен фестивал 

В рамките на Националния научнообразователен фестивал "Намереното поколение", 

НаукаOFFNews проведе конкурс за най-вдъхновяващите истории на участници във 

фестивала. 

На официална церемония през деня, Ивайла Сопотенска, редактор в НаукаOFFNews, 

връчи наградата на г-жа Райка Славчева, старши учител по френски език в СУ 

„Св.св.Кирил и Методий“, с. Сатовча, обл. Благоевград. 

Г-жа Славчева участва в редица европейски проекти, свързани с образованието, 

носител е на престижни награди и води обучението на своите ученици по иновативни 

методи на активно учене, например методът "мислене с шест шапки".  

На Националния научнообразователен фесивал г-жа Славчева участва със своите 

ученици от 9-ти клас, които споделиха с нея радостта от получената награда. 

 

 



Първата вдъхновяваща история на участник в Националния 

научнообразователен фестивал "Намереното поколение", която искаме да 

споделим с вас, е на г-жа Райка Славчева. С нейна помощ намираме и отговор на 

тези въпроси.  

Какво е общото между Марсилия и Сатовча? За какво служи методът "Мислене с 

шест шапки"? Развитието и напредъкът зависят ли от местоположението, или са 

само функция на желанието и упоритостта? 

Райка Славчева e старши учител по френски език в СУ „Св.св.Кирил и Методий“, с. 

Сатовча, обл. Благоевград. 

Има две висши образования - Френска филология от ЮЗУ „Неофит Рилски“, 

гр.Благоевград и Българска филология в СУ „Св.Климент Охридски“, гр.София, както и 

първа квалификационна степен на учител. 

Участвала е в специализации в страната и в чужбина /Франция - Гренобъл, Марсилия, 

Безансон, Република Молдова и др./. Разработва и реализира национални и 

международни проекти по програма „Еразъм+“ за обмяна на опит и добри иновационни 

педагогически практики с партньори от Европа. 

150 ученици от училището в Сатовча имат възможност да се обучават в европейски 

страни, а училището става носител на наградата „Европейски езиков знак 2017“ от 

реализирания тригодишен проект по френски език "Градина без граници. Нека нашият 

дух цъфти в градината на Европа", програма "Еразъм+". 

Райка Славчева притежава множество сертификати, грамоти и награди, има 

публикации в национални списания, вестници и сборници. Заедно със своите ученици 

участва и печели национални, международни състезания, конкурси и проекти. 

Сред по-важните й награди е званието "Учител на годината 2016", с награда "Стоян 

Михайловски", както и "Иновативен учител 2019", което й носи и участието в 

Националния научнообразователен фестивал "Намереното поколение". Преди броени 

дни става носител на Приз "Просветител в българското образование за 2019 година". 



"Моята философия за образованието е да поставям ученика в центъра на 

образователния процес. Преподаването е призвание, мисия, голяма отговорност. 

Преподавателските ми похвати се променят съобразно темата, аудиторията и времето. 

Вярвам, че ученето е процес през целия живот и независимо от годините и опита, 

винаги има място за усъвършенстване. Светът непрестанно се променя и е важно 

учителят да бъде възприемчив и непредубеден към новите идеи и стилове на 

преподаване. Силният учител е готов да експериментира и да адаптира голямо 

разнообразие от иновационни методи, подходи и стратегии", споделя г-жа Славчева.  

Отдаденият преподавател поставя в основата на работата си развитието на учениците 

си и чрез различни методи, включително и на неформално образование, се стреми да 

развива творческия им потенциал, да насърчава техните лични качества и изразяване на 

собствените им позиции в социален и граждански аспект.  

Именно иновативните методи на активно учене са един от ключовете за успех в 

професията на г-жа Славчева. Част от тях са учене чрез действие, учене чрез игри 

/ролеви и симулативни/, учене чрез опит и преживяване, мислене с шест шапки, 

проектни методи, мозъчна атака, решаване на казуси, дебати и др. 

"Работата по проекти намира все по-голямо приложение в моята работа като 

образователна технология, която има важно значение за постигане на качествено 

обучение, тъй като включва система от дейности, при които учениците придобиват 

знания, умения и компетенции по френски език в процеса на планиране и изпълнение 

на определени практически задачи", разказва преподавателката. 

Безспорно един от най-интересните методи, използвани в предподаването от г-жа 

Славчева е методът „Мислене с шест шапки“ на Едуард де Боно. Този метод провокира 

учениците да мислят извън утвърдените си мисловни схеми, възприемайки шест 

отделни гледни точки. Всяка гледна точка се символизира от шапка с определен цвят. 

Според Едуард де Боно, мисленето е най-великата човешка способност, но разумният 

човек никога не бива да бъде удовлетворен от степента, в която владее това най-важно 

умение. Затова той предлага система от методи, които развиват мисленето. 



Авторът счита, че главната трудност при мисленето е фактът, че мислещият се опитва 

да прави много неща наведнъж, като в съзнанието му се преплитат едновременно 

чувства, информация, логика, надежда и творчество. Той предлага проста концепция, 

която дава възможност на мислещия да прави нещата едно по едно. 

Използвайки метода “Шест мислещи шапки”, мислещият човек получава и 

възможността да разделя чувствата от логиката, творчеството от информацията и т.н. 

Разяснявайки същността на този метод, Едуард де Боно ни кара да си представим, че 

“нахлупваме” една от шестте мислещи шапки. По този начин се дефинира определен 

тип мислене. 

Бялата шапка е символ на обективното мислене при търсене или предоставяне на 

информация, представя фактите, цифрите, т.е. информация в натурален вид. 

Червената шапка се свързва с чувствата и интуицията, позволява на мислещия да 

изследва вътрешното усещане на другите, като ги помоли за тяхното „червено“ 

становище. 

Черната шапка е една от най-често “използваните” шапки в мисленето и се свързва с 

логически-негативното, мислещият трябва да се съсредоточи върху критичната 

преценка; 

Жълтата шапка е логическото-позитивно мислене. Жълтото, като символ на слънцето, е 

повод за оптимизъм, за надежда в бъдещето. 

Зелената шапка е шапката на креативността и творческото мислене. Учениците търсят 

нови идеи, опитват се да откриват нови възможности, използват методи за насърчаване 

на креативността като брейнсторминг /мозъчна атака/, търсят нови алтернативи. 

Синята шапка е начин на мислене и поведение, при който ситуацията се контролира 

според обстоятелствата, създава организация на мисловния процес, подбор на 

поредността за използване на другите шапки. 

Методът позволява в една групова дискусия да намерят място множество начини на 

мислене, без да доминира обичайното или типично мислене, присъщо за групата. 



Шестте мислещи шапки включват мислене, основано на факти, но също така и на 

чувства, на критика, на оптимизъм, на творчество. 

По време на дискусията и обсъждането на крайния резултат се оформя мисловна карта 

на проекта или „дърво на решенията“ – „четящо дърво“, на които учениците поставят 

цветни листчета, символизиращи цвета на шапките с информация по съответната тема. 

Методът мисловна карта има четири основни характеристики: обектът, който е фокус 

на вниманието се откроява като централно понятие; основните теми на мислене излизат 

от централното понятие като клони, които включват ключовата дума, изписана върху 

свързана с централното понятие линия. Шестте шапки се изобразяват като разклонения 

на клоните и се свързват в мрежовидна структура. 

Представянето на проекта се извършва чрез информационно-комуникационните 

технологии, на „горещия стол“, където групите ученици си сменят местата и чрез 

мисловни карти, мултимедийни презентации, постери, брошури или диплянки 

представят извършената от тях работа. Методът на проектите е насочен към развиване 

на личността на ученика, неговите познавателни и творчески способности. Чрез 

проектното обучение, учениците имат възможност да обменят опит с връстниците си от 

Европа в платформата на eTwinning и Twinspace. 

Използването на иновационните методи в учебния процес мотивира учениците в 

усвояването на преподавания материал, повишава тяхната активност и изгражда 

умения за свободно изразяване и развиване на комуникативните им способности. Те са 

макет, модел на онова, което често се случва в живота – да имаш позиция, да уважаваш 

други позиции, да избираш алтернативи. С основание Ренард посочва очаквания 

резултат от интерактивното обучение: “чрез повишаване качеството на образованието, 

се постига повишаване качеството на живот на личността и на обществото като цяло”. 

             



       ПОСЕЩЕНИЕ НА АНТИЧЕН КОМПЛЕКС „СЕРДИКА“, СОФИЯ ПО 

ПРОЕКТ, ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ 

Във връзка с ПРОЕКТ „Модерна и интерактивна класна стая чрез творчество и 

педагогически иновации“, Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1, Училищно 

образование на СУ „Св.св.Кирил и Методий“, с.Сатовча, г-н Джеват Дунчев, г-жа Райка 

Славчева и учениците от 9 –б клас посетиха Античен комплекс „Сердика“, гр.София. 

Г-н Джеват Дунчев запозна учениците с историята на комплекс „Сердика“, 

намиращ се в  центъра на града. Сердика е градът на богатите римляни, разказват 

археологическите останки, социализирани в Античния културно-комуникационен 

комплекс. Най-трайни следи от развитието на селището след включването му в 

пределите на римската империя се отнасят към периода І-ІІІ век. Най-ранната 

крепостна стена на Сердика е изградена в средата на ІІ век по времето на императорите 

Марк Аврели и Комод между 176 и 180 г. Центърът на града е бил форумът, който е 

представлявал средище на обществения живот и се е намирал източно от църквата „Св. 

Георги“, а на запад е достигал до днешния площад „Св. Неделя“. Част от градската 

монументална архитектура на Сердика са били и градските терми, при които са 

използвани топлите минерални извори. Те най-вероятно са били изградени още в 

началото на ІІ век и са били разположени близо до Софийска минерална баня. Засега 

няма проучвания, колко точно жители е наброявала Сердика, но според специалисти, в 

центъра на града е имало около 200 къщи на богати жители, в които е живяла и 

прислуга. Извън крепостната стена също е имало десетки постройки. Учениците имаха 

възможността да видят части от осем улици, две раннохристиянски базилики, част от 

терми, шест големи жилищни сгради  и късносредновековна църква.  Г-жа Райка 

Славчева постави задача на учениците да направят снимки за изработване на колажи и 

брошури. Античен комплекс „Сердика“е част от археологическото богатство на София 

и един от най-посещаваните туристически обекти в столицата. 

             



         ИНТЕРАКТИВЕН УРОК В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ПО 

ПРОЕКТ, ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ 

Във връзка с „ПРОЕКТ” „Модерна и интерактивна класна стая чрез творчество и 

педагогически иновации“, Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1, Училищно 

образование на СУ „Св.св.Кирил и Методий“, с.Сатовча, г-жа Райка Славчева – старши 

учител по френски език и Координатор, проведе интерактивен урок по френски език с 

12 клас на тема „Текстът по френски език в сферата на масовата комуникация“. 

Основните цели бяха: 

 Надграждане, развиване и усъвършенстване на комуникативно-речевите умения 

на учениците; 

 Систематизиране, обобщаване и осмисляне  функциите на медийните текстове; 

 Развиване на умения за възприемане и конструиране на медиен текст; 

 Насърчаване на младите хора да използват творчески мултимедийните 

продукти; 

 Чрез създаване на  текстове от сферата на масовата комуникация се развиват 

умения за писане  и усъвършенстване речта на учениците, както и стремеж към 

правилно произношение. 

Основните методи, които се използваха в часа бяха: мозъчна атака, ролева игра, 

интервюиране, работа групи и работа в екипи. 

Учениците бяха разделени на три екипа. На всеки екип бе поставена задача: 

Екип 1 - да направи репортаж по избор;  

Екип 2 – да направи интервю; 

Екип 3 – да направи реклама. 

На учениците бяха изяснени стъпките и правилата за интервюиране, рекламиране и 

съставяне на репортаж. 

Проведе се и ролева игра - една стратегия, която ангажира учениците на личностно 

равнище. Чувствата и преживяванията в процеса на изпълнение на дадена роля им 

помогна в разбирането на изучавания проблем. 

Урокът завърши с обсъждане, а учениците  споделиха натрупаните мнения за 

качеството и ползата от съвместната дейност. 



Значението на този вид обучение е, че учител и ученици се чувстват добре заедно, 

че са партньори и участници. В този смисъл е важно не само овладяването на 

интерактивните методи и изкуството на груповата работа, а и умението  да променим 

себе си в традиционната среда и да променяме средата. 

 

 

 



ИНТЕРАКТИВЕН УРОК В ОБУЧЕНИЕТО ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, 

ПРОЕКТ, ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ 

Във връзка с „ПРОЕКТ” „Модерна и интерактивна класна стая чрез творчество и 

педагогически иновации“, Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1, Училищно 

образование на СУ „Св.св.Кирил и Методий“, с.Сатовча, г-н Ивайло Селяшки – старши 

учител по английски език, проведе интерактивен урок по английски език с учениците 9-

б клас на тема „Пътуване по света“ /Travelling/. 

Основните цели бяха: 

- да се повишат теоретичните знания по дадената тема; 

- да се усъвършенстват и консолидират четирите езикови учебни ядра: четене, 

писане, говорене и слушане; 

- да се изгради увереност при говорене на чужд език; 

- да се усети необходимостта от знание  на чужд език. 

Основните методи, които се използваха в часа бяха: мозъчна атака, ролева игра, 

работа по групи и работа в екипи. 

Чрез мултимедийна презентация, учителят започна с кратко въведение на темата на 

урока и разяснение на приликите и разликите на изучени и нови думи, свързани с 

пътуване - travel, journey, trip, excursion, voyage, cruise. 

На учениците предварително им бе дадена задача - да намерят информация от раздела 

„пътуване“  и по време на урока  отговоряха на следните въпроси: 

1.Защо хората пътуват по света? 

2. Какво е нужно на хората, за да е успешно тяхното пътуване? 

3. Какви средства използват, за да пътуват? 

4. Какви проблеми биха могли да имат, когато пътуват? 

5. Какво трябва да направят, когато изгубят някакъв документ или багаж. 

За усъвършенстване на комуникативните умения,  учениците – Кристиян Джилджов, 

Нери Арнаудова и Данка Капсъзова изиграха ролите на туристически гидове и 

представиха три от най-известните забележителности на Лондон, а учениците - Мира 



Арнаудова, Нанси Хаджиева, Росиана Орманова и Сайрет Мейзинев създадоха 

диалогични истории, свързани с пътуването. Другите ученици играха ролята на туристи 

и задаваха въпроси, свързани с темата. 

Часът завърши с писане на текст по даден образец. Учениците въображаемо писаха до 

офиса за изгубени вещи, като в писмото описаха какво, кога и къде са изгубили. 

Целта бе учениците да усвоят начина на писане на такъв вид писмо/официално/, как да 

започнат и да го завършат, каква лексика да подберат. 

Гости на урока бяха – г-н Джеват Дунчев – директор на СУ-Сатовча, г-жа Маруся 

Лозанова – старши учител по английски език, г-жа Райка Славчева – старши учител по 

френски език и ученичката Айше Таирова от 11-а клас. 

 

       

 

      

 

 

 

 

 



ИНТЕРАКТИВЕН СЕМИНАР ПО ПРОЕКТ, ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ 

Във връзка с ПРОЕКТ „Модерна и интерактивна класна стая чрез творчество и 

педагогически иновации“, Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1, Училищно 

образование на СУ „Св.св.Кирил и Методий“, с.Сатовча, г-жа Райка Славчева – старши 

учител по френски език, проведе интерактивен семинар с учениците от 9 - б клас на 

тема „Културното наследство на Европа“. 

Основни цели: проучване, изследване, оценяване на разнообразното културно 

наследство на Европа. 

Учениците бяха разделени предварително на пет групи. Всяка група изготви по две 

информационни брошури за забележителностите на Италия и Франция.  

По време на семинара, групите зачетоха подготвената от тях информация за следните 

обекти – Айфелова кула, Лувър, Триумфална арка, Парижката света Богородица, 

сградата на Юнеско, Колизеум, Капитолийски музеи, вила „Фарнезина“, музей 

„Леонардо да Винчи“. 

В края на семинара учениците дискутираха, изразяваха собствени позиции, размениха 

мнения и отговориха на следните въпроси: 

Какво означава Европа за Вас и ежедневието Ви? 

Какво означава културно наследство? 

Как можем да живеем в хармония, като едновременно с това почитаме различните 

култури, традиции и езици? 

Как можем да бъдем по-единни, съхранявайки многообразието? 

Учениците стигнаха до следния извод: „Европа е културно многообразие, обединение и 

разбирателство. Именно в единството, в различията се крие успеха и продължаващия 

просперитет на Стария континент. 

Участниците в семинара показаха нова компетентност, самостоятелност, амбиция и 

любознателност. 



     

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 



ОНЛАЙН ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА 

ФРАНКОФОНИЯТА В СУ-САТОВЧА 

Днес, 20 март, с учениците от СУ „Св.св.Кирил и Методий“, с.Сатовча, 

отбелязахме Международния ден на Франкофонията и 50-та годишнина от създаването 

на Международната франкофонска организация – празник на френския език и култура,  

празник на ценностите - мир, демокрация, права на човека, толерантност, солидарност, 

езиково и културно разнообразие. 

Международният ден на франкофонията се отбелязва в над 70 страни по света – 

в 56-те държави, членуващи в Международната организация на Франкофонията и в 14-

те страни наблюдателки. Те представляват над една трета от държавите членки на ООН 

с над 890 млн. души население по целия свят, над 200 милиона от които говорят 

френски. 

България се присъединява като пълноправен член към Франкофонската общност 

през 1993 г. по време на V-та франкофонска среща на върха на остров Мавриций. 

С учениците от  9 – б клас работихме във виртуaлна класна стая по Skype. 

Четохме басни на Жан дьо Лафонтен, изиграхме няколко диалога по роли, 

направихме виртуална разходка из  Франция. 

Задачата, която учителят постави на учениците бе да изберат една 

забележителност, да я нарисуват в тетрадките и да съставят кратък текст на френски 

език. 

Учениците имаха предварително поставена задача да изготвят брошури за: 

Айфеловата кула, Лувъра, Парижката Света Богородица, сградата на Юнеско и др. 

В края на часа проведохме интересна викторина.  

С останалите ученици от 8-12 клас работихме по Messenger. Те бяха 

информирани за празника чрез мултимедийна презентация. 

Отбелязването на празника е дейност по проектите: „Модерна и интерактивна 

класна стая чрез творчество и педагогически иновации“, Програма „Еразъм+”, Ключова 



дейност 1, Училищно образование на СУ „Св.св.Кирил и Методий“ и „Мултикултурно 

образование“, Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1, Образование за възрастни на 

СНЦ „Алианс Франсез“, Благоевград. 

БЛАГОДАРЯ ВИ, ДЕЦА! БЪДЕТЕ ЗДРАВИ! 

     

       

      

 



ИНОВАТИВНИ УРОЦИ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ ПО ПРОЕКТ, 

ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ 

Във връзка с „ПРОЕКТ” „Модерна и интерактивна класна стая чрез творчество и 

педагогически иновации“, Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1, Училищно 

образование на СУ „Св.св.Кирил и Методий“, с.Сатовча и отбелязване на световния ден 

на авиацията и космонавтиката, г-жа Силвина Адамова – старши учител по физика и 

астрономия, проведе обучителни уроци на тема „12 април – Ден на авиацията и 

космонавтиката“ с учениците от 9-б и 10-а клас. 

Основните цели бяха: 

Повишаване качеството на обучение по физика и  aстрономия  чрез иновативни методи 

на преподаване.  

Внедряване на информационните технологии в учебния процес за разработване 

на развиващи средства на обучение, построени на базата на електронни учебни 

пособия. 

Изграждане на междупредметни връзки между физика и астрономия, като 

фундаментални природни науки и информационните технологии.  

Изграждане на правилен научен светоглед чрез показване постиженията на 

човечеството в областта на космическите технологии и овладяването на космоса. 

Формиране на естетически качества при изготвяне на компютърна презентация и 

програмен продукт. 

Основните методи, които се използваха в обучението бяха: визуализиране, работа 

групи и работа в екипи. 

Чрез платформата Microsoft Teams, г-жа Силвина Адамова започна уроците с 

мисълта на Юрий Гагарин „Небето е абсолютно черно. Земята е синя, синя… Всичко се 

вижда много ясно“ и запозна учениците с термините „авиация“ и „космонавтика“. 



Днешният ден  се отбелязва от 1969 г. по решение на Международната федерация 

по авиация (ФАИ). Датата съвпада с първия полет на човек в Космоса, осъществен на 

12 април 1961 г. от руския космонавт Юрий Гагарин и 41 години от полета на първия 

български космонавт Георги Иванов. 

Г-жа Адамова  раздели и учениците на групи и постави следните задачи  – да 

потърсят в интернет информация за известни космонавти и да създадат мултимедийни 

презентации, електронни плакати и др.  

Учениците - Кристиян Джилджов и Сайрет Мейзинев изработиха електронен плакат 

чрез програмите -  Canva, Pixart, Lightroom, представящ авиацията и космонавтиката в 

картина, която изобразява ключови изображения, като кацането на Луната, 

изследването на Марс със специално изобретение, създаването на специални сателити, 

които непрекъснато обикалят Земята. Тези ученици направиха видеофилм за 

световноизвестни космонавти и българската космонавтика. 

Останалите ученици сътвориха невероятни мултимедийни презентации и 

видеофилми, свързани с темата. 

При провеждането на уроците  се констатира, че приложената педагогическа 

технология, е предпоставка за придобиване на умения за създаване на електронни 

продукти. 

Породи се не само интерес, но и стремеж на учениците отговорно и прецизно да 

изпълнят своите задачи.  

Използването на дигиталните технологии в часовете по физика и астрономия: 

- позволиха използването на изображения и графики, които улесниха възприемането на 

новия материал; 

- повишиха мотивацията на учениците да учат; 

- развиха дигиталните умения на учениците; 

- спомогнаха за развиването на екипен дух; 

- поощрриха учениците да учат самостоятелно. 

Предимства на дигиталните технологии: 

♦ Всеки може да учи, когато иска и има възможност; 



♦ Достъп до материали и ресурси от интернет; 

♦ Възможност за комуникация с отдалечени обекти; 

♦ Лесна и бърза преработка на информация. 

БЛАГОДАРЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ! 

 

       

 

         

 

 

 



ИНОВАТИВЕН УРОК ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ 

ТЕХНОЛОГИИ, ПО ПРОЕКТ, ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ 

Във връзка с „ПРОЕКТ” „Модерна и интерактивна класна стая чрез творчество и 

педагогически иновации“, Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1, Училищно 

образование на СУ „Св.св.Кирил и Методий“, с.Сатовча, г-жа Зара Кавракова – старши 

учител по информационни и комуникационни технологии, проведе иновативен урок на 

тема „Форматиране на текст чрез HTML( Hypet Text Markup Languаge)“ с 

учениците от 11-б клас. 

Основните цели бяха: 

-  Създаване на  текст в HTML документ; 

- Умения за използване на тагове за цвят на текста и цвят на страниците; 

- Умения за подравняване на текста в HTML; 

- Запознаване с тагове и атрибути за задаване на големина на текста; 

- Използване на различни шрифтове при създаването на страниците; 

- Задаване на различни стилове на текста при оформянето на страниците. 

Основните методи, които се използваха в обучението бяха: визуализиране и 

самостоятелна работа. 

Чрез платформата Microsoft Teams, г-жа Зара Кавракова запозна учениците с езика 

за създаване на web страници - HTML  - универсален език, одобрен от W3C, който се 

поддържа от всички браузъри.  

Хипертекстовият документ е обикновен текстов файл, написан в ASCII код. Този 

код се интерпретира от потребителската програма (браузър) по определен начин, въз 

основа на определен синтаксис. Той носи информация за това как трябва да се изобрази 

страницата - кой текст е заглавие, кое изречение трябва да се подчертае, къде да се 

наблегне на отделни думи. Тази информация е специфична за отделната страница и не 

описва съдържанието й.  

В HTML се използват маркери (тагове), които уеб браузърът чете, за да подреди 

съдържанието и изгради уеб страницата на екрана на потребителя. 



 

Задачата, която г-жа Кавракова постави на учениците бе да разположат  текст на 

страница, да го подравнят, оцветят и да зададат големината на шрифта, да поставят 

различни стилове и начертания.  

Учениците се справиха много добре с поставената задача, работиха отговорно, 

прецизно и с голям ентусиазъм изработиха web – страница – текстов файл, който лесно 

създадоха  с Windows Notepad и визуализираха с  web браузър. 

 

 

 

     

 



ИНТЕРАКТИВЕН УРОК ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, ПО ПРОЕКТ, 

ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ 

Във връзка с „ПРОЕКТ” „Модерна и интерактивна класна стая чрез творчество и 

педагогически иновации“, Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1, Училищно 

образование на СУ „Св.св.Кирил и Методий“, с.Сатовча, г-жа Маруся Лозанова – 

старши учител по английски език, проведе интерактивен урок на тема „Културните 

забележителности на Лондон“ с учениците от 8 клас. 

Основните цели бяха: 

- Знания за културните забележителности, свързани с цивилизацията и културата 

на Лондон; 

- Развиване на комуникативните компетенции на учениците; 

- Усъвършенстване на уменията за четене с разбиране на специфична 

информация; 

- Осъществяване на междупредметни връзки с география, история и 

информационни технологии; 

- Изграждане на умения за  изказване на лично мнение, анали и оценка. 

Основните методи, които се използваха в обучението бяха: визуализиране, проектно 

обучение и самостоятелна работа. 

Чрез платформата Microsoft Teams, г-жа Маруся Лозанова предварително бе 

поставила задачи на учениците - да изготвят мултимедийни презентации или учебни 

проекти, свързани със забележителностите на Лондон, които имат голямо значение за 

културата, историята и изкуството не само на Великобритания, но и на целия свят.  

Учениците демонстрираха своите презентации и учебни проекти с голям интерес и 

ентусиазъм. Те показаха известни забележителности като: Биг Бен, Лондонското око, 

Бъкингамски дворец, Кралския дворец, Таур Бридж и др. 

Това бе много важен момент в урока - мотивиране на учениците, което доведе до 

засилено емоционално преживяване и рефлексия – анализ и коментар на извършената 

работа.  



Използването  на интерактивните методи осмисля обучението по английски 

език, защото е основано на сътрудничество, гарантиращо постоянно усъвършенстване 

на ученика. Интерактивното обучение е предизвикателство за интелигентността на 

учащите се и ги подбужда към действия. Дава се възможност на ученици и учители да 

се учат все по-добре, за да изпитват радост и гордост от съвместната работа. 

 

 

 

       

 

       

 

 

 

 

 

 

 



ОНЛАЙН  ИНТЕРАКТИВЕН СЕМИНАР  ПО ПРОЕКТ, ПРОГРАМА 

„ЕРАЗЪМ+“ 

Във връзка с ПРОЕКТ „Модерна и интерактивна класна стая чрез творчество и 

педагогически иновации“, Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1, Училищно 

образование на СУ „Св.св.Кирил и Методий“, с.Сатовча, г-жа Райка Славчева – старши 

учител по френски език проведе интерактивен онлайн семинар с учениците от 9 - б клас 

на тема „Прилики между Пловдив и Рим“. 

Основни цели: проучване, изследване, оценяване на разнообразното културно 

наследство на Рим и Пловдив. 

Чрез мултимедийна презентация и виртуална разходка, г-жа Райка Славчева 

запозна учениците с културното наследство на Рим и Пловдив. 

„Рим ли прилича на Пловдив или Пловдив прилича на Рим?“ 

Да се сравнява Пловдив с Рим звучи невероятно, но заедно с учениците  

открихме няколко прилики, които определено си струва да се отбележат.  

Двата града са пълни с история и датират от над 4000 години. Все пак, Пловдив 

държи първенството, тъй като е всепризнат за най-стария жив град в Европа. 

Първа прилика – двата града се издигат на седем хълма. 

Втора прилика - Пловдив, както и Рим, се разделя на две от пресичаща го река. 

За българския град това е река Марица, а за италианския – река Тибър. 

Трета прилика - Римският стадион, Античният театър, Одеонът и Форумът, 

Римският акведукт и други забележителности  са една малка част от сградите и 

съоръженията, запазени от времето на Древния Рим в днешния Пловдив. 

Четвърта прилика - Фонтанът на Деметра в Цар-Симеоновата градина  напомня 

на фонтаните, разположени на ключови места в италианската столица. Неин скулптор е 

също италианец, но от Флоренция – Арнолдо Дзуки. 



Пета прилика - стълбите на Каменица наподобяват испанските стълби в Рим. 

Двете атракции водят към хълм и свързват централните улици на градовете. Те са 

предпочитано място за снимки, както за гостите на Пловдив, така и за посетителите на 

Рим. 

Учениците стигнаха до извода, че: Пловдив е малкият Рим! 

След виртуалната разходка, г-жа Славчева постави задача на учениците – да 

изработят дигитални рисунки от културното наследство на Рим и Пловдив. 

Участниците в семинара показаха  компетентност, мотивираност, амбиция и 

любознателност. 

 

         

      



ИНТЕРАКТИВЕН УРОК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ, ПРОЕКТ, 

ПРОГРАМА ‚‘‘ЕРАЗЪМ+‘‘ 

 

Във връзка с проект „Модерна и интерактивна класна стая чрез творчество и 

педагогически иновации“, Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1, Училищно 

образование, г-н Джеват Дунчев – директор и учител по история и цивилизации, 

проведе интерактивен урок с учениците от 9-б клас на тема „Историята на Колизеума в 

Рим‘‘. 

Основните цели на урока бяха: 

 запознаване с историята на Колизеума; 

 формиране на знания у учениците за историческите обекти в Древен Рим; 

 извличане на информация от Интернет, изображения и историческа карта. 

Чрез видеофилм, г-н Дунчев запозна учениците с Колизеума - символ не само на Рим и 

на Италия, а и на силата на цяла една велика империя. Най-големият амфитеатър в 

Античността, наричан Амфитеатър на Флавиите или Амфитеатър на Цезарите, а името 

Колизеум му е било дадено към VIII век. Строителството му започва император 

Веспасиан през 72 г. сл. н. е., а неговият син Тит го открива. 

Когато амфитеатърът е бил завършен, той можел да побере повече от 50 000 седящи 

човека. В древността бил дълъг 189 метра, 156 метра широк и 50 метра висок. Въпреки 

че строежът отнема само осем години, император Веспасиан умира преди 

завършването му и неговият син Тит го открива. 

Първите игри продължили 100 дни и до тях хората били допускани безплатно. Игрите 

са започнали в прослава на боговете, но много бързо са загубили религиозния си 

привкус и е останало само зрелището, често кърваво. Сред най-популярните 

били битките между гладиаторите, между животни, военноморски игри, при които 

арената е била наводнявана. Арената на Колизеума служела и за наказание на 

престъпниците. 

 

Теренът на който са се провеждали игрите, наречен хипогей, представлявал дървена 

платформа, покрита с пясък. Под него имало сложна система от тунели и стаи, където 



живеели гладиаторите, осъдените и животните. По време на Средновековието е бил 

крепост, а през XV - XVI век е разграбен и превърнат в каменоломна. Едва през XVIII 

век папа Бенедикт XIV успява да спаси останалото от амфитеатъра. Малко по-късно е 

започната и реставрацията на Колизеума. 

Колизеумът е най-голямата туристическа атракция в Рим, а туристите, които го 

посещават са милиони. 

Урокът завърши със ситуационни упражнения „По следите на римската цивилизация“ и 

„Един ден в Древен Рим“, които формираха компетентностите на учениците по история 

и цивилизации. 

Задачата, която г-н Дунчев постави на учениците бе да потърсят информация от 

Интернет за Колизеума и да изготвят мултимедийни презентации или видеофилми. 

Чрез този урок, учениците усвоиха  знания за приноси, постижения и обекти  на 

римската култура.  

   

 

                

 



Г-Н ДЖЕВАТ ДУНЧЕВ И Г-ЖА РАЙКА СЛАВЧЕВА ОТ СУ-САТОВЧА, 
УДОСТОЕНИ С МЕЖДУНАРОДНА НАГРАДА „ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО“ ЗА 

РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТ “E-TWINNING”, ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ 

 

Г-н Джеват Дунчев и г-жа Райка Славчева от СУ “Св.св.Кирил и Методий“, Сатовча, 

бяха удостоени с Международна награда „Знак за качество“ за реализиране на проект 

„МОДЕРНА И ИНТЕРАКТИВНА КЛАСНА СТАЯ ЧРЕЗ ТВОРЧЕСТВО И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНОВАЦИИ“, програма „Еразъм+“ в партньорство с Франция, 

Испания, Гърция, Италия, Полша, Румъния и Сърбия. 

Целите на проекта бяха: 

-усъвършенстване на иновационните методи на преподаване, интегриране в учебно-

възпитателната работа и превръщане на класната стая в модерна и интерактивна; 

-развиване на умения за изграждане творческата личност на ученика; 

-запознаване с културата чрез исторически паметници на всяка страна партньор; 

-разбиране произхода, архитектурата и историята на всяка култура и сравняване с 

културата на Рим; 

-развиване на езикови и дигитални умения; 

-обмяна на опит с европейските партньори. 

По проекта се направиха много дейности, свързани с иновационните методи на 

преподаване и интегрирането им в образователния процес. 

Всички  дейности са публикувани в платформите – eTwinning, Twinspace 

sousatovcha.com. 

Ползи от проекта: 

 Разработихме  методики, основани на резултатите от мобилността в Рим; 

 Усъвършенствахме  комуникативните си умения по чужди езици; 

 Усъвършенствахме  новаторските си умения, които стават все по-тясно 

свързани, мултидисциплинарни и пораждат все по-голямо търсене на основни 

умения; 



 Създадохме предпоставки за успешно учене, отзивчива и устойчива учебна 

среда; 

 Развихме ученическия, творчески порив така, че всеки ученик да живее 

пълноценно и да придобива с радост допълнителни знания и умения; 

 Спомогнахме за израстването на ученика като самостоятелно мислеща и 

социално отговорна личност, която се отнася към живота с ведрина, ентусиазъм 

и значителен обществен ангажимент; 

 Осигурихме  поле за изява на учениците и техните творчески заложби и 

потенциал; 

 Повишихме  културното си съзнание, признавайки културното многообразие 

като дял от европейската идентичност; 

 Засилихме  европейското измерение и подобрихме  качеството на учебната 

организация чрез траснационално сътрудничество; 

 Популяризирахме и разпространихме  добри практики, което  осигури по-голямо 

въздействие на резултатите на проекта. 

Специални благодарности за г-жа Мариела Морбидели – Президент на италианското 

сдружение Laboratorio del Cittadino и организатор на курса в Рим – Голямата 

обиколка из Европа - креативност, иновации, активно гражданство и междукултурен 

диалог. 

Адмирации към Вас, целия екип от хора, които работите неуморно и ни предоставяте 

тази невероятна възможност и този ценен опит за израстване и придобиване на нови 

знания и умения, наречен „Еразъм+”. Чрез Вас, ние разширихме нашия кръгозор, 

дадохте ни възможност да натрупаме много ценен опит, който ще ни помага занапред в 

преподавателската ни практика. Срещнахме се с прекрасни хора с отворено съзнание, 

мисъл за идеи и просперитет. 

Пожелаваме на всеки да има шанса, да бъде част от програма „Еразъм+“, защото човек 

се учи докато е жив! 

 

БЛАГОДАРИМ ВИ! 

 



      

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕКИП НА ПРОЕКТА: 

РАЙКА СЛАВЧЕВА 

ДЖЕВАТ ДУНЧЕВ 


