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Инициативи 

провокиращи интереса и 

участието на учениците



Цел:

• Повишаване на интереса и активността на учениците
чрез провеждане на интерактивни дейности

Задачи:

• Да се повиши степента на емпатия у децата

• Да се формират умения за екипна работа в разнородна
група

• Да се усвояват компетентности в различни области чрез
опознаване и разбиране на заобикалящия ги свят

• Да се формира гражданско съзнание и добродетели чрез

споделяне на опит



Дейности:

• Проучване интересите на учениците относно
проблемни ситуации, с които биха желали
да се справят

• Формиране на отношение към обществени
проблеми и възпитаване на съпричастност

• Постигане на мотивация и активност чрез
публична изява

• Организиране на дискусия и споделяне на
информация

• Съвместен избор на инициативи
• Организация и провеждане на дейности и

инициативи с подкрепата на родители
• Споделяне - „Как се чувствам сега?“



Инициативи

„Правосъдие 
в класната 

стая“

Значими за 
мен

„Ден на 
християнското 

семейство“

Значими за 
моето 

семейството 

„Животът 
не е 

резервна 
част“

Значими за 
обществото

„Благодаря“

„Васил 
Левски- 147 

години 
безсмъртие“

„Да 
бъдем 
добри“



Правосъдие в класната стая

• Игра- провокация- на учениците раздадох листчета с
прилагателни имена с негативно значение. На мултимедията
прожектирах четири ситуации към които да ги съотнесат.

ЗАПЛИШИТЕЛЕН
НЕМИРЕН
ЖЕСТОК

ПРЕСТЪПЕН
СТРАШЕН

НЕЩАСТЕН
ОПАСЕН
ЗЛОБЕН

ПРИСТРАСТЕН
НЕПРЕДПАЗЛИВ
НЕОБМИСЛЕН



Правосъдие в класната стая

• Лекция- изнесена от специален
гост- Маргарита Енчева - съдебен
помощник от Административен
съд Пловдив Пловдив

• Междупредметни връзки-
Български език, Човекът и
обществото



Правосъдие в класната стая • Минисъдебен процес-
ученциите „взеха закона“ в 

свои ръце. Решаваха
хипотетични казуси, като преди
това се запознаваха подробно с 

тази част от законите, която да 
им послужи за взимането на 

безпристрастно решение. 
Малките съдии, облечени в 
тоги, обсъждаха примерни
решения на Районен съд и 

потвърдиха наложените глоби
за нарушения на Закона за 
движението по пътищата и 

Наредбата за обществения ред.



Правосъдие в класната стая
• Интересът към урока по правосъдие беше толкова 

голям, а ентусиазмът на учениците не стихваше. 
Имаха безброй въпроси, които получиха 
възможност да зададат в Административния съд 
след покана от тяхна страна. 



„Да бъдем добри“ / „Ден на християнското 
семейство“

• Учениците изработиха
комплименти и ги разлепиха из
цялото училище, за да може
всеки да си скъса това, което би
желал да чуе днес.

• По повод Деня на християнското
семейство направиха видеоклип
с песен и послание към своите
родители, който разпратихме
онлайн до тях докато бяха на
работните си места.



„Благодаря“
По повод Международния
ден на думата „благодаря“,
учениците получиха
нестандартно
предизвикателство- да
изкажат вълшебната дума
без думи. Докато другите
деца рисуваха картички,
учениците в нашия клас
измислиха точно 20
начина да се справят със
задачата. Всички бяха
много оригинални, но най-
вълнуващ беше този на
езика на глухонемите.



Животът не е резервна част

В инициативата, освен учениците, се
включиха и родители на децата от
класа, както и полицаите от V- РПУ в
гр. Пловдив. В памет на жертвите от
войната по пътищата бяха поставени
цветя на пешеходната пътека. За да
накараме всички да се замислят над
поведението си на пътя, децата
раздадоха на шофьорите над 150
послания, които сами изрязаха и
украсиха.



Животът не е резервна част

• Това обаче не беше достатъчно. 

• Окрилени от идеята, да променят черната
статистика, която поемат всички страни за
спиране на войната по пътищата, децата
изписаха „СТОП“ в двора на училището.

• По този начин децата от класа направиха
съпричастни повече ученици в училище.





Васил Левски- 147 години безсмъртие

Учениците в нашия клас обичат изявите. Подготвихме
драматизация на „Апостола в премеждие“, която
представихме на финала на открит урок.
• Учениците сами гласуваха и определиха кой е най-

подходящ за съответната роля
• Децата избраха „режисьори“, които да ги наставляват и

коригират, ако е необходимо
• Озвучителите също бяха ученици
• Декораторите са деца от класа
Резултатът е блестяща постановка, организирана и
изиграна от щастливи ученици, които се чувстват
полезни.



Апостолът в премеждие

В главните роли:

Васил Левски- Константин Габеров

Али чауш- Станислав Боянов

Илчо кафеджият- Александър Ненков

Христо Ковачев – Тодор Спасов

Разказвачи- Рая Стойчева и Симона Цочева

Бръснарят- Радостин Славщенски

Заптиета- Борислав Делянов, Денислав Матански, Тихомир Сулаков

Декоратори:

Ивайла Тодорова, Катрин Атанасова, Стиляна Койчева, Цветелина Кузева, 

Михаела Кирилова

Озвучители:

Иван Дадански, Никола Матански

Режисьори:

Моника Мехмедова, Стоян Ябанжиев



Инициативите на спират

Макар и от разстояние, децата успяха да се обединят в
обща идея и за пореден път да покажат колко големи са
сърцата им. Включихме се в световното
предизвикателство. Учениците обуха шарени чорапи на
21 март в подкрепа на всички хора със Синдром на Даун
и разбраха:

СВЕТЪТ Е ХУБАВ, ЗАЩОТО Е ШАРЕН!



И още…

Проведохме редица образователно- възпитателни, културно-
развлекателни и опознавателни екскурзии в рамките на град
Пловдив. Видяхме и научихме много за занаятите и традициите в
нашия край. Посетихме, разгледахме и опознахме Старинен
Пловдив, Регионалния археологически музей, Римския форум и
Античния римски стадион, Капана- артистичното сърце на
Пловдив, къща Клианти, къща Стамболян, Парк за отдих и култура.



Извънкласни дейности

Рисувахме Пловдив от Небет тебе, ходихме на църква,
слушахме беседи и изработихме мисловни карти за
траките, моделирахме с пластилин римски колони,
гледахме 3-D прожекция, рисувахме софити и спортувахме
на Гребната база, разглеждайки Олимпийската алея на
славата в града ни.



Резултати:

• Позитивна работна среда

• Мотивирани ученици, очакващи следващата
инициатива с нетърпение

• Формиране на положително отношение към
значими за обществото проблеми

• Засилена емпатия

• Отлично партньорство с родителите

• Ефективно педагогическо взаимодействие
постигнато с учене чрез правене



Извод:

Провеждането на инициативите в училище
и извън него повишават мотивацията на
учениците, засилват активността и
интереса им и допринасят за
осъществяване на ефективен
образователен процес.



Последващи дейности:

• Разширяване на обхвата на дейността с
включване на по- голям брой ученици и родители

• Търсене на нови и интересни теми за работа

• Осъщестяване на връзка между дейностите в
училище и учебното съдържание по всички
учебни предмети



Благодарим Ви за вниманието!


