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Въведение 

 Ежедневието ни е пропито със завист, злоба, омраза и
отчаяние. Атакувани сме от негативни статистики – влачим
се на опашката на европейските народи по отношение на
заплащане, раждаемост, щастие, вяра в бъдещето. Най‐
малко се усмихваме. Не се поздравяваме... Пропуснах ли
нещо!

 Това бяха основателни причини да се опитаме да променим
нещо, макар и малко, във взаимоотношенията тук, в
училището ни, между деца, родители и учители.

 Сламката, за която се уловихме, бяха възможностите във
възпитание в изконните християнски ценности. Потърсихме
ги в Българското Православие.



Характеристика на родителите:

 Те не са имали възможност да бъдат религиозно обучавани.
Те не знаят какво би се случило в часа по Вероучение.

 Обществото ни, в голямата си част е „празнично“
религиозно. То се обръща към църквата по календар или ако
стане пленник на нещастни обстоятелства. То иска въпросите
да бъдат решавани централизирано. Част от родителите не
искат да носят отговорност. Друга част настоява за
въвеждане на час по Вероучение.



Позиция на родителите:

 Положителна:
 Децата ще станат по‐добри, по‐спокойни; духовно 

извисени, толерантни личности;
 Агресията ще намалее; 
 Този предмет ще образова децата така, че след време 

сами да направят избор в какво да вярват;
 Няма да обръщат внимание на материалните ценности, 

ще имат изтрадено отношение към бедността и 
богатството;

 ‐ Ще познават православните празници и традиции и 
ще         приемат потребността от запазването им;



 Отрицателна:
- Образователната система е светска и църквата няма 
място в училище;

- Децата са все още малки за такъв тип обучение;   Ще 
се стресират;

- Няма база за преподаване;
- Учениците ще се стремят да имат висока оценка и ще 
зазубрят материала;

- Преподавателите ‐ дали няма да объркат децата и да 
окажат отрицателно влияние върху тяхната психика;

Позиция на родителите:



Концепция на Светия синод

 „Църквата е призвана да съдейства на училището в
неговата образователно‐възпитателна мисия, защото от
духовния и нравствен облик на човека зависи вечното му
спасение, бъдещето на нацията ни и на целия човешки
род.“

 ‐ В 20 държави, членки на ЕС, има конфесионално 
обучение по религия;

 ‐ В 5 страни то е със статут на задължителна подготовка;
 ‐ В 8 държави – алтернативно ЗИП; в 4‐ЗИП и в 6‐СИП;



Желанието на Светия синод

 Искането на Светия синод се свежда до въвеждане на 
вероучение като ЗИП Религия („Религия‐Православие“, 
„Религия‐Ислям“, „Религиознание“ ). Характерът на 
обучението да бъде „религиозно‐културологичен, 
нравствено‐етичен, традиционно‐обрядов.“ 

Този учебен предмет да се изрази в 4 теми:
- Предучилищна степен ‐“Желая да бъда добро дете“

- Hачален етап ‐ „Православие, роден край, празници, обичаи;

- Прогимназиална степен ‐“Православието в неговата
културно‐историческа и нравствена перспектива;

- Гимназиална степен ‐“Историко‐философски основи на
Православието, на другите християнски изповедания и на
основните световни религии;



 Всяка инициатива на педагогическата колегия или 
църквата се предлага като идея на родителите за тяхното 
одобрение. Започнахме с водосвет и молитва за успех 
през новата 2013/2014 г.. В навечерието на Петковден 
децата от ІІг клас почистиха храма „Преображение 
Господне“.

Възможности за сътрудничество





1 ноември –Ден на народните будители

 Участие на учениците в 
тържествената програма

 Шествие на четвърто‐
класниците до храма



Молитвата и беседата провокираха любопитството на учениците. 
Различната форма на почит бе предизвикателство за размисъл.



Стана традиция всяка година да се отбелязва Деня на
християнското семейство.Организират се конкурси за 
рисунки по библейски мотиви, стихове и разиграване на 
етюди.

 Коледен базар
Всеки ученик може да предложи продукт за продан. 
Събраните средства бяха за изработване на барелеф на 
Софроний Врачански. Храната, преди да бъде 
разпродадена се опява от свещеник.

 Ивановден
На Ивановден отец Ангел поръси учениците със светена 
вода за здраве и успехи през новата 2014 година.



Беседи в параклиса

 Всяка сряда, до влизане във великия пост, в училищния
параклис се организират беседи с ученици от І до ІV клас и
отец Ангел. Свещеникът разговаря с тях и те имат
възможност да задават въпроси. Той е човекът, който
поставя базовото познание и въвежда детето в безкрайния
свят на непознатото. Заедно ще потърсят истината за света
и отношенията в него.





Обобщение и изводи

 Инициативността и общите усилия на учители и
свещенослужители водят до положителни промени във
взаимоотношенията между децата, техните родители, училището
като официална институция и родителската общност. Можем да
направим следните изводи:

 Вероучението е необходимост ако искаме децата да израстнат
като възрастни с изградена ценностна култура. Очакванията на
всички ни са те да израстнат като добри, духовно извисени,
толерантни личности, с любов към ближния, дълг към
семейството и отговорност към обществото;

 Възможно е да се използват „зелените училища“, екскурзиите и
ваканциите като време за игри и ненатрапчиво, незадължително
изучаване на вярата.



Обобщение и изводи

 Изграждане на тясна връзка между семейството, училището и
църквата.

 Обучение и на родителите в това направление, защото те са
първият авторитет, с който се запознават децата. Ценностната
система на подрасващите се гради благодарение на родителите.

 Изучаването на религията /религиите/ може само да ни помогне
да се разбираме по‐добре, да ни извади от самотата, да ни
сприятели. Децата ни имат шанс да бъдат по‐добри. Нека им го
дадем.


