МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ДОКЛАД
ПО ПРОЕКТ
„Говори с будителите”
по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“,
модул „Културните институции като образователна среда“
От 16 септември 2019 година Основно училище „Христо Ботев” град Асеновград във
връзка с Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул
„Културните институции като образователна среда“, започна реализирането на проект „Говори
с будителите“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни
фондове. Целта на проекта бе да се подпомогне изграждането на учениците от ОУ „Христо
Ботев ” град Асеновград като пълноценни граждани с повишен интерес към културното
наследство на България, прилагане на иновативни методи на обучение в следване на световните
тенденции за учене чрез преживяване, представяйки непознатото като част от техния собствен
живот и реализация, насърчаване участието им в образователния процес, развитие на
творческите им способности за съхраняване и развиване на културната им идентичност в
музейната институция като образователна среда. За идейна основа на проекта послужи
създадената за Деня на народните будители виртуална обиколка из родните места на
будителите, естествено продължение на която беше заявеното посещение на Националния
исторически музей - град София и се проведе изнесен урок по темата, като се създаде
възможност за интегриране на достъпните исторически извори в учебния процес.
За целия срок на изпълнение на проекта в дейностите участваха общо 43 ученика от 3 и
4 клас при проектно планувани 50. От тях – 21 от 3 клас и 22 от 4 клас. Участие в
заключителните дейности по проекта взеха също родители, учители, ученици и директорът на
училището. Широк отзвук получиха резултатите от проекта сред обществеността и
ангажираните в образователния процес институции.
Проектните дейности допринесоха за осъществяване на Стратегията за развитие на
образованието и училищната структура в ОУ „Христо Ботев“ - Асеновград, концентрирани
около създаване на условия за повишаване качеството и ефективността на обучението,
улесняване на достъпа на ученици до образование и обучение в музейна среда и моделиране на
условия за развитие на системата на общинското образование като носител на национални
ценности и традиции и отворена към предизвикателствата на съвременното общество.
Не по-малко важно бе, че осъществяването на проекта предостави възможност на
учениците да разберат ползите от това да опознаят начина на живот на важните личности от
миналото и чрез преодоляване различията на времето да се допринесе за възпитаването на
бъдещите граждани на света. Дейностите по проекта предразполагат към обучение в дух на
толерантност, уважение, сътрудничество и подсигуряване на равен достъп до качествено
образование, превенция на отпадане от училище, приобщаване на родителите и културната
общност към образователния процес и засилване на участието им в училищния живот.
За популяризиране възможностите за провеждане на качествено образование, за
удовлетворяване интересите от нови знания и за насърчаване творческата изява на учениците
чрез участие в проект по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна
среда“, модул „Културните институции като образователна среда“ беше създадена презентация
за целите на проекта и се представи пред родителите и общността чрез сайта на училището и на
проведена родитело-учителска среща.
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Дейностите по проекта започнаха със създаването на дидактични материали,
разясняващи на учениците целите на предстоящото пътуване – информационна карта за
пътуването.
В рамките на изпълнение на проекта в учебното заведение за периода 16 септември
2019 г. до 31 октомври 2019 г. учениците участваха в:
 Представяне на виртуална обиколка из родните места на будителите
 Изработване на информационни материали, представящи живота и творчеството
на родните будители
 Участие в беседа на тема „Родолюбие“
 Разучаване на информационна бланка за забележителности в град София
 Посещение на Националния исторически музей в град София
 Ателие „За писмеността“
 Беседа в експозиционните зали на Националния исторически музей в град
София
 Изработване на портфолио - книжка за пътуването
 Открит урок за Деня на народните будители
 Викторина за живота и дейността на народните будители
 Интерактивни игри на тема „Родолюбие“
 Училищна изложба от плакати и постери за Деня на народните будители
Музейното посещение се осъществи чрез дейности по темите от календарно-тематичния
план за деня в рамките на 6 учебни часа, като акцент се постави по темите от Човекът и
обществото, свързани с периода на Възражаднето. За всяка дейност програмата бе съобразена с
възрастта на участниците. Особено внимание бе отделено на практическите занимания, които
даваха възможност за изява творчеството на участниците и демонстриране на усвоените знания
и умения. При изпълнението на различните дейности беше предвидено осъществяването на
междупредметни връзки с учебните предмети Български език и литература, Човекът и
природата, Математика, Изобразително изкуство и Музика.
За подобряване подготовката на учениците и формиране нагласа за учене бяха
сформирани 2 групи - с 21 ученика от 3 клас и 22 ученика от 4 клас, които имаха
допълнителни занимания за усвояване на учебния материал и надграждане на знанията по
учебните програми на МОН от първи до четвърти клас, с което се осъществи по-високо ниво на
моделиране на знания и е предпоставка за по-доброто представяне при националното външно
оценяване на участниците.
За гарантиране на високо качество на заниманията групите бяха осигурени с подходящи
учебни материали и пособия. Ръководители използваха технически средства за представяне на
информация по дискутираните теми, прилагаха интерактивни методи на обучение. Учениците
имаха възможност да се запознаят с миналото, настоящето и бъдещото развитие на родината.
Реализирането на това пътуване създаде условия за пълноценна социализацията и общуване в
музейна среда и подпомогна адаптацията на учениците към учебен процес в културна
институция.За всички участници в проекта бяха създадени портфолия – книжки за пътуването,
в които се съхраняват самостоятелно написаните впечатления от провеждането на проекта.
Заниманията по интереси, проведени във връзка с осъществяване на проекта,
спомогнаха да се повиши мотивацията на учениците за учене и конкретни дейности като:
извличане информация за миналото от различни източници, посочване ролята на българското
училище за развитието на българското общество, описване елементи от ежедневния живот на
българите през различни епохи, разказване за делата на ярки възрожденски личности и др.
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Всички участници в проекта активно се включиха в дейности за изучаване, съхраняване
и развиване на културната им идентичност. Бяха проучени местни известни личности и творци
чрез доразвиване на уменията за работа в екип, изява на таланти и способности и стимулиране
на откривателски дух, като по този начин беше подпомогнато патриотичното възпитание и
формирането на национално съзнание.
На 31.10.2019 година се проведе заключителен Открит урок за отчитане резултатите от
изпълнението на проекта, на който присъстваха родители, учители, ученици и директорът на
училището. На него участниците в проекта от двата класа имаха самостоятелни изяви и
демонстрираха усвоените знания и умения в тематичните клубни форми и музейните беседи.
Пред гостите бяха пресъздадени текстове, свързани с най-почитаните будители, учениците
демонстрираха певчески умения и подредиха изложба от възрожденски букви. На учениците
бяха връчени грамоти за участие в проектните дейности, а на родителите бе прожектиран филм
за посещението на учениците в Националния исторически музей - град София с цел
повишаване на мотивацията за активно участие във възпитателния процес и училищния живот.
Болшинството от родителите изразиха готовност да участват заедно с децата си и в други
проекти, изразиха готовност да участват при подготовката и провеждането на училищни
празници, инициативи и тържества.
С удовлетворение и гордост отчитаме, че заложените в проекта цели са постигнати
изцяло, за което говорят надхвърлените индикатори за постигнат резултат – максимален брой
правилни отговори от викторина, рецитал от стихове за възрожденски творци, изработване на
възрожденски текст на глаголица и кирилица с перо и мастило, допълнителни дейности като
открит урок, изложба за Деня на народните будители и изработка на портфолио-книжка за
пътуването.
За постигане на резултатите съществен принос имат ръководителят на проекта и
класните ръководители, които събудиха интереса у учениците по теми от историята на
България и им помогнаха да се докоснат до новите знания по един по-интересен начин.

Проектът е реализиран успешно и благодарение на добрия синхрон между членовете на
екипа и ръководството на училището, правилното планиране на задачите, доброто
взаимодействие с фирмите изпълнители на транспортната услуга и музейната
институция и осъществявания постоянен контрол и поддържаните отлични
взаимоотношения с експертите от Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука
и образование за интелигентен растеж”, чрез получаване на навременна и високо
професионална подкрепа.
Днес със задоволство споделяме своята убеденост в това, че всички дейности по
проекта носят отпечатъка на искрената отдаденост на учителите и училищната
институция, безспорното усилие и старание на учениците и безрезервната подкрепа на
родителите и обществените институции и заявяваме убедеността си, че потапянето в
богатствата на националната ни духовна съкровищница предава по нишката на живота
родовата памет и основателно се гордеем с потенциала идещ от миналото и отиващ към
бъдещето. Заявяваме убедено, че сме мотивирани да продължим и занапред
прилагането на добрите практики за успеха на нашите възпитаници и просперитета на
българското училище.

