СОУ “СВETИ СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ”
РАЙОН ТРАКИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

УЧАСТВАМ И ПРОМЕНЯМ
Добри практики и доброволчески инициативи,
реализирани в Начална образователна степен

Тони Василева Добройкова
Старши учител по МУЗИКА, I ПКС

НЕОБХОДИМОСТ И МОТИВАЦИЯ
В основата на формиращото гражданско обучение и възпитание
стоят качествени стимулиращи дейности. Те приобщават към
непреходните общочовешки ценности новоизградените и инициативни
личности на децата - личности с умения и компетенции за справяне не
само с учебния материал, а и със себе си и сложно устроения живот.
Приветствам изцяло необходимостта от добри практики и
идеята “УЧАСТВАМ И ПРОМЕНЯМ”, защото съм убедена, че те оформят и
моделират поведението и социалната компетентност на децата в
положителна насока. И понеже всички ние работим с Доброто под една
или друга форма, аз вероятно само систематизирах част от нашия общ
колективен опит в Добруването.

НЕОБХОДИМОСТ И МОТИВАЦИЯ
В работата си в Начална образователна степен разчитам на
добрите практики в извънкласното време – свободно и необременено
от занимания с информация и фактология. В своите извънкласни
занимания (сценично изкуство, музикални групи, неформални клубове)
винаги поставям за основа на начинанието две първи стъпки:
Прилагане и развиване на идеята за ДОБРОТО като фундаментална
структура и творяща сила в еволюцията


Доброволно участие – не да бъдеш някъде по задължение, а да
чувстваш потребността от това да си там


Добрите практики със стимулиращи дейности превръщат
участващите в тях в творчески изследователи, насочвани в подкрепяща
среда на емоционален комфорт, без осъждане и отрицание от страна на
ръководителя.

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ
Във връзка с общоучилищната стратегия, ръководството дава възможност за
осъщестяваване на всякакви програми и инициативи, на всеки учител и ученик да внесе
свой уникален принос. По този начин и аз, в рамките на няколко проекта, успях да
реализирам свои идеи и стремежи под формата на добри инциативи и клубни занимания:

1. Арт – клуб „МУЗИКАЛЕН ТЕАТЪР” (по Проект УСПЕХ)
2012 г. и 2013 г.

2. Забавен Портал на подаръците и Клуб на приятелството –изцяло доброволческа инициатива
2014 г. и 2015 г.

3. Сформиране на група за развлекателна ритъмна музика TABLE MUSIC, свободна от
традиционните училищни форми на работа, също доброволческа инициатива
2015 г. и 2016 г.

4. Благотворителна кампания за събиране на пластмасови капачки в помощ на болен –
доброволна тримесечна инициатива
2015 г.

5. Клуб на Добротворците – поредната доброволческа инициатива с цел доразвиване на
Добрите практики и идеи в неформална и неагресивна среда
2016 г.

6. Куклено – драматично ателие със сценични изяви. Доброволческа инициатива за участие в
извънурочната празнична дейност и обогатяване културния живот на училището, във връзка с
дейността на Клуба на Добротворците
2016 г.

НАЧАЛОТО НА ПОРЕДИЦАТА ДОБРИ ПРАКТИКИ:

1. АРТ-КЛУБ „МУЗИКАЛЕН ТЕАТЪР”
Цели и задачи:
Постигане ниво на усъвършенствано взаимодействие учител–ученици за
ефективно взаимно разбиране и съпреживяване на изкуството при моделиране
на етично, естетично и нравствено възпитание




Себепроучване, себеоткриване на поле за изява



Съвместна екипна изява чрез креативни дейности на деца и родители

Забавно–художествена интерпретация на идеи и персонажи от приказки,
оформени като постановки „Бърканица в приказките” с живи актьори


Толерантност и зачитане на всеки принос, сближаване на възгледите в
творческа среда




Изграждане на новаторски имидж и различен статус

Борба с рутинността, скуката и обезличаването – „оцветяване” и
„овълшебяване” на душата и детското възприятие


1. АРТ-КЛУБ „МУЗИКАЛЕН ТЕАТЪР”
Общи дейности с родителите:




Самостоятелно рисуване на декори
Изработване на детайли с хартиени цветя и декорации
Ушиване на костюми и аксесоари

1. АРТ-КЛУБ „МУЗИКАЛЕН ТЕАТЪР”
Колoритните декори, принцеси и феи...

1. АРТ-КЛУБ „МУЗИКАЛЕН ТЕАТЪР”
Песни, танци, вдъхновение, съпричастие – този музикално-театрален
коктейл ни доведе до отличното представяне на училището ни на
Национална Конференция.

VIDEO CLIPS!

2. ЗАБАВЕН ПОРТАЛ НА ПОДАРЪЦИТЕ И КЛУБ НА
ПРИЯТЕЛСТВОТО
Цели и задачи:

Организиране и доброволно членство на всеки желаещ ученик

Създаване на позитивна нагласа и емпатия чрез даряване

Стимулиране на взаимопомощта и постоянното съпричастие към деца в
неравностойно положение и СОП чрез подаръци, рисунки, играчки, пъзели
и други

Създаване на подкрепяща среда на съгласие и радостно общуване чрез
Портала – размяна, четене, подреждане на мозайки в група, оцветяване,
моделиране, решаване на математически задачи и ребуси с подарени магнитни
фигури и пъзели

Даване на възможност за себеизразяване по най–съвършения начин:
„Дарявам без да получавам” или „Не искам нищо в замяна, но благодаря за
подареното!”

Спонтанна социализация чрез грижата и общуването

Самоконтрол и самоуправление

Добиване на самочувствие и самоувереност в правенето на Добро

Отъждествяване с Доброто като желан резултат в процес и прогресия

2. ЗАБАВЕН ПОРТАЛ НА ПОДАРЪЦИТЕ
И КЛУБ НА ПРИЯТЕЛСТВОТО

Дейности:
 Украса на входната врата на Портала с цветни ламинирани букви
 Украса на стаята и подреждане на кътове за игра и подаръци –
Кът на приятелите на книгата, Кът на плюшените играчки, Кът за момчета,
Кът за момичета, Кът за забавни игри, оцветяване, апликиране и моделиране, Кът
за съхранение и избор на картички и рисунки, изготвени от „стопаните”,
Природен кът и др.
 Ежедневно дежурство след учебните часове (по график), главно от
четвъртокласници за приемане на подаръци и поздравителни адреси

2. ЗАБАВЕН ПОРТАЛ НА ПОДАРЪЦИТЕ
И КЛУБ НА ПРИЯТЕЛСТВОТО

Дейности:
 Подреждане на дареното по кътове и разпределянето му след съвместно
обсъждане.
 Същинско подаряване или размяна на придобитото пред всички, в стаята на
подаръците (клуба) или поднесено лично в подходяща форма и естетичен вид
 Поддържане на апетит към дейността „работник на Доброто” с похвали,
благодарност, сърдечно отношение, малки награди-стимули

3. TABLE MUSIC







През 2015 г., с цел сближаване и приобщаване на различни възрастови групи към
празничния училищен живот, сформирах група за изпълнение на атрактивна музика.
Групата е изцяло с доброволно участие и не е включена в занимания по СИП, нито в
каквато и да е друга форма на задължително обучение. Заниманията се провеждат с
променлив график съобразно заетостта на учениците в приоритетните и задължителни
форми на работа, без да се нарушава училищния план за работа.
Съпричастен родител ни подари нови дървени инструменти.
С голям ентусиазъм с участниците съчинихме своя уникална партитура за изпълнение
пред публика по подобие на наблюдаваното от нас в YouTube. Всеки вложи в това
музициране старание, плам, иновация, за да зазвучи съчиненото произведение
интересно, атрактивно и завладяващо.

3. TABLE MUSIC
И отново работим по зададени от нас самите морално-етични и социални маркери задачи:
 Задължителна толерантност и зачитане на всеки принос, сближаване на възгледите в
творческа среда
 Изграждане на различен имидж и нов статус
 Взаимопомощ при преодоляването на препятствия, съпричастие
 Постигане на съгласие в целите и решенията, каляване в трудности
 Радостно единение и загърбване на честолюбието в общото дело
 А накрая – празник и ликуване, съграждаща увереност в собствените сили и
удовлетворение…И мисълта: „Ние, заедно, направихме нещо интересно и Добро – за
другите и за себе си!”

ПОДАВАМЕ РЪКА В БЕДА...

4. БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАМПАНИЯ
Целта:
 Събиране на чисти пластмасови капачки в помощ на 33-годишната Силвия от
кв. Кючук Париж в Пловдив за осигуряването на инвалиден стол, който тя не
може да си позволи с лични средства.
Инициатори:
 Емил Цв. Петров, ученик от IIд клас
 Клуб на подаръците и приятелството
Осъществяване:
 Предложението обхвана цялото Начално училище. Заразителният пример,
устермът и желанието за добротворство подтикнаха децата да събират и даряват
безвъзмездно. Ученици и родители демонстрираха въодушевено съпричастието
си към чуждата болка.
Резултат:
 300 кг събрани пластмасови събрани капачки, след тримесечно усърдие в екип

НОВОТО НИ ЗАВОЕВАНИЕ – ДОБРОВОЛЧЕСКА ИНИЦИАТИВА ЗА ВЗАИМНА ПОМОЩ И
СЕБЕИЗРАЗЯВАНЕ:

5. КЛУБ НА ДОБРОТВОРЦИТЕ
Цели и задачи:
 Усъвършенстване социалното взаимодействие учител – ученици
 Правилно насочване на потребностите и моделиране на етично поведение чрез
личен пример
 Възпитаване на желание да помогнеш и дух на взаимопомощ
 Разгръщане на потенциала на изначално заложеното Добро в детето
 Съвместна екипна изява чрез близки до детското възприятие дейности
 Пренасочване на емоциите и вниманието от плоскостта на агресията към
плоскостта на живия интерес към добротворство
 Постигане на отзивчивост и отговорност от страна на всеки член на Клуба
 Изграждане на обща атмосфера на доверие и съгласие
 Генериране на идеи при приемане на чуждата гледна точка и позиция
 Изграждане на търпение и туширане на честолюбието
 Изравняване на интереси чрез сближаване на възгледи
 Общи решения на база толерантност
 Израстване в неагресивна среда
 Неналожена, спонтанна социализациа чрез нравствено обучение и възпитание
без преподаване

5. КЛУБ НА ДОБРОТВОРЦИТЕ
Кодекс и правила на добротвореца:
Членството в Клуба е доброволно, постъпването и напускането може да става по всяко
време
 Членовете на Клуба носят специален отличителен ламиниран знак –
емблема „КЛУБ НА ДОБРОТВОРЦИТЕ”
 Членовете на Клуба изразяват свободно мислите и чувствата си, но без да накърняват
чуждите
 Всички в Клуба са с равни права и задължения и са взаимозаменяеми
 Членовете на Клуба заедно със своя ръководител възвеличават и най-малкото добро, и
най-скромния принос в общото дело


5. КЛУБ НА ДОБРОТВОРЦИТЕ
Кодекс и правила на добротвореца:
 Общуват без критика, иронизиране, обвинения и забележки, с търпение и толерантност
 Стараят се да използват само позитивни коментари, без нападки и заплахи
 Членовете на Клуба постоянстват в добруването – при нарушение правилата за членство
последното се прекратява и емблемата се връща
 При възникнал проблем същият се дефинира и диагностицира, конкретизира и
преодолява чрез вземане на решение след констатиране на последиците от него
 Членовете на Клуба не създават пречки в общуването, служат за пример на останалите
си съученици на обществени места, в клас, в междучасията, в дома, на улицата
 Подпомагат дейността на учителите и помощния персонал по план или при всеки удобен
случай

5. КЛУБ НА ДОБРОТВОРЦИТЕ
Дейности на клуба:
 Беседи във връзка с екологични, нравствени и етични проблеми на обществото с прояви
на героизъм и себежертва
 Коментиране на текущи телевизионни предавания и постове във Facebook, дискусии
„Тази тема ме интересува”
 Позитивни методи и подходи като наблюдение на видеоклипове с екологични или
етични послания, както и свързани със съвременни поведенчески модели
 Участия в културни събития, празници и концерти, публични изяви

5. КЛУБ НА ДОБРОТВОРЦИТЕ
Дейности на клуба:
 Изработване по време на сбирките подаръци и награди за рождени дни, за деца със
СОП, за празнични поводи и за извършено Добро дело – рисунки, апликации, декоративни
сърца от цветна хартия и картон, квилинг и други

5. КЛУБ НА ДОБРОТВОРЦИТЕ
Дейности на клуба:
 Поддържане на къта с цветя и снимки на животни от Червената книга - „Пазим и обичаме живата
природа”
 Поддържане и обновяване на специално табло „Моето Добро дело”.
 Изработване на табла с изяви и постижения на деца в снимкови и текстови материали, техни
художествени творби, проекти, грамоти и постижения – „Ние можем и творим”
 Определяне мини-кът за рециклиране на чиста хартия
 Хранене на гълъбите около училище
 Подреждане на периодични тематични – за джаза, Коледа, Първа пролет, Цветница и Великден

5. КЛУБ НА ДОБРОТВОРЦИТЕ
Дейности на клуба:
 Дежурство в лавката за закуски
 Изработване на табели за ПИГ
 Събиране на опадалите есенни листа с Помощния персонал
 Варосване на дърветата и фиданките и събиране на паднали клони
 Засаждане с помощ от родителите на цветя и зелени растения в цветарниците около
входа на училището, поливане и поддържане на зелените площи
 Дежурства във фоайето, забърсване и подреждане на столовете и масите
 Съдействие на учители и персонала в провеждане на празници или мероприятия
 Членство към момента – повече от 70 деца

6. КУКЛЕНО-ДРАМАТИЧНО СТУДИО
Отново разнороден състав участници – деца от 2-ри, 3-ти и 4-ти клас, но с еднакво
желание, вдъхновение и устрем за екипно проявление на нещо различно и атрактивно…
С този състав от 12-14 деца измислихме, написахме, подготвихме и реализирахме пред
ученици, учители, родители и студенти от АМТИИ две тематични приказки:
• „Случка в гората”, куклено-драматична постановка за празничния концерт в Деня на
Първа Пролет
• „Великденска приказка”, представление с живи герои за Деня на Отворените врати в
училище – Детско парти с новопостъпващи ученици и техните родители
В реализирането и на двете постановки любезно съдействие ни оказа Помощникдиректорът г-жа Д.Бабрикова – съобщник и вдъхновител. Нейният ентусиазъм и позитивна
енергия не се различаваха от нашите. Идеята във втората постановка да играят истински
актьори бе нейна. Любезно съдействие ни оказа и ЦДГ „Червената шапчица” с подходящи
костюми.
Репетирахме неуморно, живеехме с героите... А представленията бяха истинско
радостно събитие и още един полезен опит в добротворството.

НЯКОИ ПРЕПОРЪКИ
За да апробираме възможностите на Доброто, е необходимо да поставим пред себе си
предварителни правила и програма за действие, ако искаме да успеем и да ни следват:

Завишаване нивото на нравствено самовъзпитание, критериите за самоконтрол и самооценка

Изучаване личността на ученика и постоянно изливане на позитивни творчески енергии

Мотивиране и стимулиране на детето при проява на принципност, обективност, справедливост
и личен пример

Отговорност към импулси, думи и действия

Синхронизиране на мислите и чувствата с тези на ученика

Изравняване на комуникационното ниво, обич и грижа

Формиране на благородни маркери в ценностната система

Ответни реакции:
Невидима – в съзнанието и душата като сърдечен отглас на
добротата и любовта на учителя
Видима – засилено желание за помощ и даряване,
емоционално ангажиране в творчески дейности с родители
(рисунки, модели, изобразени етични повели в
художествен образ с надписи “ДА!” и “НЕ!”, изработване
Замък на Доброто и Смелостта)

И все няма място място за листчетата на таблото “Моето
добро дело”...

ИЗВОДИ И ОБОБЩЕНИЯ















Доброволческите инициативи са призвани да помогнат на детето да открие
своето желано място в извънурочната дейност в училище
Това се постига, когато учителят изгражда двустранна връзка като съветник,
обичлив приятел, вдъхновител и партньор, проявяващ гъвкавост и
изобретателност
Тези инициативи, обогатени със стимулиращи нестандартни творчески изяви,
подпомагат израстването на учениковата личност, дават му иновационен
устрем и вяра в себе си
Те опосредстват неусетното и спонтанно сътрудничество в позитивна среда
В атмосферата на творчески контакт и толерантно общуване с Доброто във
всякакви негови прояви се осъществява естествена социализация
Категорично стимулират формиращото обучение и неагресивната природа на
индивида
Предопределят своеобразна екология на мислите и чувствата, обучаваща в
любов
Генерират положителни и съзидателни енергии в околното пространство,
отключвайки комуникативни, емоционални и морално – етични
компетентности като залог за едно усъвършенствано бъдеще

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ако вярвате, че ще стане, ще видите възможности. Ако
смятате, че няма да стане, ще видите препятствия.
Уейн Дайър
Подходящ финал, струва ми се, биха били и думите на пловдивския
педагог и поет Петър Кацаров:

Зарязал своето хвърчило над пустинята...
....................................................................
аз нося Чашата с вода и се надявам,
че в жегата едно едничко цвете от гибел ще спася...
А може и Човек да го направя...
Благодарим на Ръководството на училището, на отзивчивите колеги за
оказаната ценна помощ и подкрепа в добротворството, както и на всички,
подпомогнали осъществяването на тези проекти!

ЗА КОНТАКТИ:
Тони Василева Добройкова
Старши учител по МУЗИКА, I ПКС
СОУ “СВETИ СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ”
Пловдив

Тел: +359886638253
Email: anariel@abv.bg

