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Уважаеми читатели,

Настоящата рубрика на научно списание 
„Професионално образование“ има амбициите 
да показва опита и добрите практики на водещи 
български училища – в България и по света. 

Родните образователни институции не само 
обучават нашите деца на четмо и писмо, но имат и 
отговорната задача да ги изграждат като личности. 
Това не може да бъде направено без съвместните 
усилия на учители и родители, без здравата връзка 
между преподавател и ученик. 

С дълбоко уважение към дейността на българ-
ския учител, Национално издателство „Аз-буки“ 
развива тази рубрика като поле за споделяне на 
опит, обмяна на идеи и добри практики. По този 
начин даваме възможност на преподаватели и 
училищни настоятелства да споделят информация 
за успехи, срещани проблеми и начини за тяхното 
решаване, които да се превърнат в безценен 
помощник за много техни колеги.

В настоящия брой представяме:

51. Средно училище „Елисавета Багряна“ – София
https://sou51.net/

Училище за учители



421

Vocational Education  Volume 19, Number 4, 2017        Професионално образование 

ЗАЕДНО ДА НАЧЕРТАЕМ ПЪТЯ, ПО КОЙТО  
ДА ПОЕМЕ БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Петър Кокарчев
51. Средно училище „Елисавета Багряна“ – София

Резюме. Всеизвестно е, че днешното българско образование страда от се-
риозни дефицити, които му пречат да функционира на нивото на изисквания-
та, които съвременният живот поставя. Ето защо има спешна нужда от качест-
вени и ефективни промени, за да предотвратим духовното и интелектуално 
осакатяване на бъдещите поколения. Има немалко неща в образователната 
система, които са полезни и благотворни, но и такива, които превръщат деца-
та в слепи и глухи роби на фактите. Учениците си мислят, че разсъждават, но 
в действителност само пренареждат предразсъдъците си.

Keywords: education; deficits; modern requirements; qualitative and effective 
changes; educational system; students

„Цяло чудо е, че любопитството оцелява след образованието“
Алберт Айнщайн

Казвам се Петър Кокарчев и съм учител по физика. Не съм от учителите, 
които смятат, че техният предмет е най-важен. Съвсем определено смятам, че 
наред с общоприетите предмети има и други, не по-малко важни знания, кои-
то учениците задължително трябва да усвоят, за да бъдат пълноценни за себе 
си и за обществото. Като физик, споделям казаното от Айнщайн: „Главната 
задача на училището е да изгради младия човек така, че той да го напусне като 
хармонична личност, а не като специалист“. 

Вероятно ще прозвучи революционно, но смятам, че след седми клас дис-
циплините, които се изучават в училище, не трябва да са задължителни, а 
свободноизбираеми. Например физика трябва да учат само деца, на които им 
е интересна и виждат бъдещето си по някакъв начин свързано или изцяло 
отдадено именно на физиката. Същото важи и за биологията, химията, ма-
тематиката, изобразителното изкуство, историята, географията и останалите 
предмети. Така часовете по всеки предмет ще бъдат посещавани само от висо-
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ко мотивирани деца, които ще влагат цялата си енергия и умствен потенциал в 
изучаваната материя. По този начин и децата ще могат да се фокусират изцяло 
върху това, което ги влече, и да развиват талантите и уменията си в дадена-
та област, а не да се разпиляват сред множество дисциплини. Това, което се 
случва при сегашната система, е, че децата след седми клас се насилват да 
развиват умения, за които нямат желание и интерес и за които имат малък 
потенциал. Алберт Айнщайн го е казал остроумно: „Ако съдиш за една риба 
по умението ѝ да се катери по дърво, тя цял живот ще мисли, че е глупава“.

Когато всички ученици са задължени да учат например физика, учителят 
трябва да се съобразява с изоставащите ученици, и по този начин пренебрегва 
тези, на които им се удава и им е интересно. Съвсем скоро една моя ученичка 
(Стели, изключително интелигентно дете) ми каза, че когато се съобразявам 
с изоставащите, на нея ѝ е скучно и научава малко. Това честно ли е спрямо 
нея и другите деца, които обичат физиката? Отговарям – не е, защото може да 
демотивира ученика и в крайна сметка, да доведе до загуба на бъдещ интелек-
туален потенциал в полза на обществото.

Преподавам и на ученици от IX и X клас, които искат да се занимават с ри-
суване и това ги влече. По-голямата част от тях нямат интерес към физиката, 
не им се удава и не смятат да се занимават с нея, след като завършат. Не виж-
дам смисъл тези деца да бъдат насилвани да изучават спектъра на излъчване 
на водородния атом например, вместо да се упражняват в рисуване или да 
черпят вдъхновение, занимавайки се с други неща.

За такива ученици може би най-успешният подход при сегашната система 
на обучение е учителят да грабва интереса им, като „преплита“ физиката с 
нещата, които ги интересуват. Например да нарисуват картина на един атом с 
артистично изписване на уравнението, което описва спектъра на излъчване на 
атома. Или да се нарисува някоя галактика или експлозия на свръхнова.

Концепцията за импулс и законът за запазване на импулса могат да бъ-
дат ефектно демонстрирани с футболни, баскетболни и топки за тенис на 
учениците с афинитет към спорта. Миналата седмица демонстрирах ефек-
та на Магнус в един от класовете, в които преподавам. Въпросният клас се 
състои предимно от момчета спортисти. Ефектът на Магнус е отговорен за 
закривяването на траекторията на футболната топка, докато лети във въздуха.  
С учениците демонстрирахме ефекта, като хвърляхме със завъртане капачки 
от пластмасови шишета. Въртящите се капачки завиваха сами във въздуха, 
точно както завива и фалцираната от талантлив футболист футболна топка. 
Предвиждам да направим демонстрация и с футболни топки.

Смятам, че в часовете децата не трябва да бъдат засипвани с куп факти по 
съответния предмет. И без това след време ще забравят над 90% от тези факти, 
те просто няма да им бъдат нужни. Вместо това учениците трябва да бъдат 
учени да мислят. Това не се забравя! Мозъкът се тренира точно както муску-
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лите на тялото. Ако се мъчим да решаваме някакви логически задачи, дори да 
не успяваме да ги решим, забелязваме, че с течение на времето намираме все 
по-лесно решения на ежедневните проблеми. А и да не забравяме, че учебни-
ците по физика, химия и биология се пренаписват „на всеки сто години“. Неща, 
които допреди стотина години са се преподавали като неоспорими факти, уче-
ните днес смятат за грешни. Ето защо е важно да учим децата да разсъждават 
върху написаното в учебниците и да ги мотивираме да формират свое мнение, 
обогатявайки по този начин съдържанието на материала по темите, които изу-
чават. В часовете по физика обичам да давам логически загадки и игри. Децата 
ги обожават! Опитвайки се да решават логически задачи, те тренират умовете 
си, за да могат по-лесно да се справят с проблемите, пред които ще ги изправи 
животът. Защото прав е Айнщайн, като казва: „Целта на образованието е да 
подготвя независимо действащи и мислещи личности, които обаче трябва да 
виждат своята най-висша цел в живота в служба на обществото“.

Въпреки че по образование съм теоретичен физик, не съм привърженик 
на изцяло теоретичното и сухо преподаване на физиката само с формули и 
уравнения. Единствено експериментите дават живот на физиката. Ето защо с 
учениците редовно правим експерименти с подръчни материали от ежедневи-
ето (добре че физиката е навсякъде около нас). Редовното правене на научни 
опити и демонстрации е незаменимо в обучението по физика, химия и биоло-
гия. Когато видиш как формулите на дъската „оживяват“, това оставя траен 
отпечатък в съзнанието ти, засилва интереса ти и води до истинско разбиране, 
а не до наизустяване на преподавания материал.

Опитвам се да построявам часовете по физика във формата на непрестанен 
диалог с учениците. Постоянно им задавам въпроси, свързани с настоящата 
тема, позволявам им свободно да ми задават въпроси, провокирам ги и ги 
стимулирам сами да стигат до отговори. Понякога оставям любопитството на 
учениците да ни отведе на места, където учебната програма не смее да отиде.

Подкрепям създаването на интердисциплинарни уроци, с които се показват 
връзките между различните дисциплини – това води до по-добро разбиране на 
материала. В училището, в което преподавам – 51. СУ „Елисавета Багряна“, про-
веждането на интердисциплинарни уроци е редовна практика. Тези уроци имат 
много по-голям ефект върху учениците от конвенционалните. Интердисципли-
нарните уроци, които провеждаме в 51. СУ, са с участието на двама или повече 
учители, самият урок е в по-разчупена от стандартната форма и това оставя траен 
отпечатък в съзнанието на учениците. В тези уроци е засилена интерактивната 
връзка между учениците и учителя. Учениците участват много по-активно, като 
им се поставят задачи и проблеми, свързани с настоящата тема. Това допълнител-
но увеличава степента, в която успешно усвояват новите знания.

В часовете по история например не е достатъчно само да се изучават кон-
кретни дати и събития с цел запаметяване, но трябва да се акцентира вър-
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ху способността на учениците да анализират събитията, както и причините, 
довели до определените резултати – политически, икономически и военни 
постижения и грешки. Историята е изключително интересна наука и основ-
ното ѝ предназначение е да ни научи да избягваме повтарянето на миналите 
грешки. Напълно споделям казаното от Айнщайн, че „в училищата историята 
трябва да бъде използвана като средство за обясняване на прогреса на циви-
лизацията, а не за насаждане на идеалите на властта и военния успех“.

Голям пропуск на образователната система е липсата на учебни дисципли-
ни, които ще подготвят децата за справяне с реалните проблеми, пред които 
ще ги изправи животът. Във връзка с това смятам, че единствените задължи-
телни предмети, които трябва да се изучават след седми клас, са курс „Първа 
долекарска помощ“, курс „Оцеляване“ и курс „Съвети за живота“, както и 
вероучение.

Курс „Първа долекарска помощ“
При обучението за придобиване на право за управление на моторно пре-

возно средство задължително се преминава курс „Първа долекарска помощ“. 
Но първо – не всеки се включва в подобно обучение, и второ – курсът е само в 
един ден с продължителност от 8 часа, което е крайно недостатъчно за запом-
няне, усвояване и прилагане на наученото в реална житейска ситуация. По мое 
мнение курсът „Първа долекарска помощ“ трябва да започва още от IV – V  
клас по един или два часа седмично. В него учениците трябва да придобият 
умения как да правят сърдечен масаж и обдишване, как да спрат интензивно 
кръвотечение от прободна или огнестрелна рана, как се реагира, ако някой 
получи инфаркт или инсулт, как се обездвижва счупен крайник с подръчни 
материали, как се постъпва при черепно-мозъчна контузия или гръбначно на-
раняване, как да се изкара храна, попаднала в кривото гърло при задавяне 
(хватка на Хаймлих), как се изважда „глътнат“ език и т.н. Учениците нямат 
представа как се реагира при ухапване от отровна змия, при алергична ре-
акция, причинена от ужилване на пчела или оса, и много други. Децата учат 
биология толкова години, наизустяват какво са митохондриите и рибозомите, 
изброяват членовете на тип хордови, но ако някой има нужда от спешна меди-
цинска помощ, те не знаят как да реагират. Намирам това за ужасно тъжно и 
смятам, че трябва час по-скоро да се поправи.

Курс „Оцеляване“
В него децата ще бъдат подготвяни как трябва да реагират при пожар, 

земетресение, терористична атака, радиационно замърсяване, военно поло-
жение, изригване на вулкан, наводнение, ураган и всякакви други природни 
бедствия. За някои от тези неща се говори инцидентно на децата, но ефектът 
ще бъде много по-голям, ако това е редовен курс през годините с редовни 
практически занятия. В курса „Оцеляване“ трябва да бъде отделено време за 
показване и усвояване на техники за оцеляване сред дивата природа – как да 
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намерим и приготвим храна, как да си направим подслон, как да се ориенти-
раме по слънцето и звездите и много други неща.

Убедено мога да кажа, че в резултат на придобитите от учениците знания и 
умения от курса „Първа долекарска помощ“ и от курса „Оцеляване“ ще бъдат 
спасени човешки животи в случаите, когато възникват критични ситуации.

Курс „Съвети за живота“
Този курс трябва да помогне на децата да израстват като социални същес-

тва. Ще има грижата да ги подготви за времето, когато ще искат да създадат 
семейство и да бъдат не просто родители, които смятат, че е достатъчно да 
осигуряват само храна и дрехи за децата си, но и да ги възпитават не като 
потребители, а да ги мотивират и да ги подкрепят да развиват творческите си 
способности и да израснат добри и достойни хора. Децата трябва да разберат 
какво всъщност представлява семейството и защо то е толкова важно, но не 
само като дефиниция, а преди всичко като най-важната социална клетка – ос-
новата, върху която се възпитават децата в духа на истинските житейски цен-
ности. Трябва да научат на какво се основават цивилизованите човешки отно-
шения. Как трябва да общуват с връстниците си, с родители, с братя и сестри, 
с непознати, с възрастни и хора с видимо увредено здраве. Нужно е да научат 
определени правила, за да знаят какво да е поведението им в дома, в който 
живеят, в квартала, на улицата, в магазина, в превозните средства на градския 
транспорт и т.н. Важно е да научат в кои закони да намерят информация, за 
да придобият основни знания за своите права и задължения като граждани.

Добре е да знаят кои са факторите, които сплотяват членовете на семейс-
твото, и кои са тези, които го разделят; как разделите се отразяват на децата; 
как положителните емоции и научените уроци от живот в сплотеното семейс-
тво са предпоставка децата да създадат също сплотено семейство. 

Вероучение
Фатална грешка е премахването на вероучението в училищата. Ще подкре-

пя тезата си с пример какво се случва в САЩ, когато през шейсетте години 
на миналия век премахват вероучението. На следващата година се наблюдава 
ръст в престъпността сред учениците – кражби, психическо и физическо мал-
третиране на по-слабия, употреба на наркотици, убийства. Наблюдава се ръст 
в самоубийствата на тийнейджъри, ръст в абортите сред подрастващите, ръст 
на вандалщините и хулиганските прояви от страна на учениците. А същевре-
менно силно се понижават образователните резултати на учениците.

Тези изключително опасни явления, някои от които важат и за нашата 
действителност, могат да бъдат минимизирани само чрез въвеждане на ве-
роучението в системата на образованието. Защото вероучението възпитава в 
истинските житейски ценности – любов, доброта, милосърдие, състрадател-
ност, смирение. Ако пренебрегнем животворната сила на вероучението, ще 
продължим да смятаме, че най-важното в живота са парите и материалните 
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придобивки. Ще продължим да смятаме, че е в реда на нещата да постигаме 
благополучието си, накърнявайки достойнството на другите чрез психическа 
и физическа агресия. Без да съзнаваме, ще продължим да възпитаваме поко-
ленията в алчност, грубост и нетолерантност, осакатявайки ги духовно.

Дали често си задаваме въпроса „Какъв е смисълът на човешкия живот?“. 
И дали имаме отговор? Ако нямаме, нека отново си припомним Алберт Айн-
щайн: „Само живот, отдаден на другите, е живот, който си струва“. Можем да 
се доверим на Айнщайн.

Нямам претенции, че предложенията, които давам, са единствено правил-
ните, нито пък, че са изчерпателни. Това са само щрихи на идеи, които могат 
да бъдат допълвани с други важни теми, имащи отношение към образова-
нието на учениците от прогимназиалния и гимназиалния етап. На въпроса в 
каква степен са рационални или не и дали евентуалната им реализация в сис-
темата на средното образование ще се отрази положително, отговор може да 
даде единствено широкото обществено обсъждане. Във връзка с това искам 
да подчертая, че ще бъде груба грешка, ако в този дебат бъдат пренебрегнати 
самите ученици, за които именно се подготвят предложения, които да бъдат 
част от тяхното образование. Като учител, съм изключително задължен на 
своите ученици, защото част от идеите, които изложих по-горе, се формираха 
в резултат на дискусиите с тях относно това как те виждат и разбират обра-
зованието в училище. Така че ще бъде погрешно да изолираме децата от този 
дебат, защото те усещат и дори разбират кое е най-добро за тях – струва си да 
се доверим на тяхната интуиция. Нека не забравяме казаното от майка Тереза: 
„Най-добрите учители, това са децата“.

SHAPING TOGETHER THE ROAD FOR THE BULGARIAN EDUCATION

Abstract. It is well-known that today’s Bulgarian education suffers from serious 
deficits that prevent it from functioning at the level of modern requirements. That is 
why there is an urgent need for qualitative and effective changes to prevent spiritual 
and intellectual mutilation of future generations. There are not many things in the 
educational system that are useful and beneficial, but also ones that turn children 
into blind and deaf slave to the facts. Students think that they are thinking, but in 
reality only rearranging their prejudices.

 Mr. Peter Kokarchev
Mathematics and ICT Teacher

51. Secondary School “Elisaveta Bagriyana”
Sofia, Bulgaria

E-mail: sou51@abv.bg
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НАСТАВНИЧЕСТВОТО –  
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО И ЦЕЛ

Мима Фратева
51. Средно училище „Елисавета Багряна“ – София

Резюме. Качеството на учителите е най-важният фактор за постиженията 
на учениците, показват проучвания. Съществена роля за подготовката на учи-
телите играе изграждането на система за наставничество, като неделима част 
от адаптацията на младия специалист към професията, неговото цялостно раз-
витие и усъвършенстване. Тя трябва да дава практическа и теоретична подкре-
па на работното място, като едновременно с това помага на младия учител да 
свикне с професията и го мотивира към професионално израстване.

Keywords: mentoring; historical aspect; concept; teaching; experience; mentee

Въведение с кратка история
Съществуват различни теории за появата на наставничеството, но като 

цяло, голяма част от тях се обединяват около идеята, че то се появява за пър-
ви път в „Одисея“ на Омир (875 г. преди Христа). Когато Одисей тръгва към 
Троя, поръчва на своя приятел Ментор да се грижи за дома и за сина му. За-
това и Ментор се старае да пречи на настойчивите ухажори на Пенелопа. 
Той възпитава и Телемах – сина на Одисей. Атина, приела образа на Ментор, 
прид ружава Телемах по време на пътешествието му до Спарта. Пак тя под 
същия образ помага на Одисей да убие ухажорите след завръщането си. Ето 
защо името на Ментор често се употребява като нарицателно за наставник.

Думата наставничество произхожда от гръцкото: men – човек, който раз-
съждава, tor – наставка, обозначаваща мъжки пол. Можем да направим из-
вода, че произходът на думата се отнася към историческите времена, когато 
мъжете са имали доминираща роля. Разбирането на думата ментор като „до-
верен ръководител“ се е съхранило и до днес. Много често думите „ментор“ 
и „наставник“ се използват като синоними. Въпреки корените на термина и 
това, че не всеки може да е водач или учител, повечето хора могат да споменат 
името на човек, който е оказал положително влияние върху тях. Ментор може 
да бъде приятел, роднина или колега. Популярна е презумпцията, че настав-
никът е по-опитен или възрастен, който служи като модел за подражание.

School for Teachers
Училище за учители
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Наставничеството е доброволно партньорство между двама служители, 
при което единият оказва помощ и подкрепа на другия с цел развитие на оп-
ределени професионални знания и умения.

В училищната система процесът на наставничество се изразява в преда-
ване на знания и умения от по-опитния и квалифициран учител на неговия 
наставляван млад колега. Обучението на младия учител на работното място е 
един от най-ефективните методи за повишаване на квалификацията, проверен 
във времето и отработен от много поколения.

От наставничеството се очакват следните резултати: подобряване на про-
фесионалната компетентност на младия учител на новото работно място, 
развитие у него на умения и способности за провеждане на иновационни 
преподавателски дейности, развитие в методиката му на преподаване, про-
фесионална адаптация в сравнително кратки срокове, усвояване на добрите 
традиции на училището, съзнателно и творческо отношение към учителските 
задължения. Споделяйки личните си умения, наставникът също има ползи от 
сътрудничеството със своя наставляван: повишава мотивацията си и удовлет-
вореността от работата си.

С новия Закон за предучилищното и училищното образование от 2016 г. 
в българските училища има учители наставници. Целта е да се привлекат и 
задържат в образователната система младите кадри, които са все по-малко. 
Идеята е по този начин да се въведе скоростна писта за израстване на млади 
специалисти, каквато е практиката в Европа.

Наставничество в 51. СУ
От учебната 2016/2017 г в 51. СУ „Елисавета Багряна“ – София, има млад 

колега – преподавател по физика. Бях поканена от директора ни – Асен Алек-
сандров, да стана ментор на младия учител. Приех предложението, без много 
да се замислям, защото по природа приемам всяко ново предизвикателство, 
дразни ме рутината. Колегата се оказа интелигентен, симпатичен и комуни-
кативен млад мъж на годините на сина ми. Най-вероятно по тази причина 
контактите между нас бяха непринудени. Ще започна с това, че той нямаше 
никакъв опит във воденето на училищна документация. Няма как да забравя, 
когато му подарих учителски бележник, той ме погледна с учуден поглед и ме 
попита защо му е и какво да прави с него. Е, разбра ролята и на бележника, 
и на хартиения дневник, и на електронния. Трябваше ни малко съвместна ра-
бота и нещата се случваха. Колегата започна постепенно да се адаптира към 
новото си работно място. Заедно коментирахме различни педагогически ситу-
ации, подготовка на допълнителни дейности, водене на учебна документация, 
работа със специфични групи ученици. Взаимно посещавахме уроците си и 
коментирахме възловите моменти в тях. Това, което значително улесняваше 
взаимодействието на един математик и един физик, бяха новаторският ни дух 
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и идеи. По тези и други качества си допаднахме, а това значително подпомага-
ше работата ни. Ако трябва да направя паралелна съпоставка между „силните 
страни“ на опитния и на младия учител, то менторът водеше по иновативност, 
активност и авторитет. Младият колега беше по-креативен и гъвкав. Голямото 
му предимство беше липсата на рутина. 

Кулминацията във взаимната ни работа беше провеждането на интегриран 
урок по време на Дните на отворените врати в 51. СУ през м. ноември, 2016 г. 
Поканих младия колега за участие – разбира се, той прие. 

През учебната 2016/2017 г. преподавам математика на шестите класове. 
Това са интелигентни и любознателни деца, отворени за проектна работа. 
Току-що бяхме изучили раздела „Степенуване“ и върху него бяха открили 
интересна информация за големите числа навсякъде около нас. Направиха 
прекрасни презентации, в часовете по ЗИП ни запознаха с факти, които не 
сме и подозирали. Ето защо се спрях точно на този изучен материал като най-
подходящ за мултидисциплинарния урок с колегата. Прецених, че за да не е 
голямо притеснението му, е добре да заложа на груповата работа с учениците, 
която при нас е практика от години.

Разделих децата на четири групи според тяхното желание и по интереси: 
математика, география, физика и биология. Последните две дисциплини се 
изучават в часовете по „Човекът и природата“. Разбира се, най-многобройна 
беше групата на физиците… По обясними причини нашите шестокласници 
искаха да работят с младия си учител! 

Въпреки че във всяка от групите имаше присъствие на учител по съот-
ветния предмет, притеснението на младия ни колега беше голямо. Той се бе 
постарал много, организира групата на „физиците“, даде им насоки за рабо-
та, самият той подготви физична демонстрация. Темата на урока бе „Числа 
великани“. Учениците от всяка група ни запознаха с големите числа – Гугол, 
Гуголплекс, с образуването на имената на големите числа, с числа велика-
ни в географията, биологията, физиката. Говорихме за Вселената, Млечния 
път, мъглявината Андромеда. Апогеят на урока бе физичен експеримент с две 
топки, който симулира отскачането на горните слоеве от по-долните слоеве в 
една звезда, когато тя експлодира като свръхнова.

Младият ни колега – бакалавър по физика с две магистратури: „Теоретична 
и математическа физика“ и „Педагогика на обучението по физика, математика 
и информатика“, дотолкова се увлече в работата си и желанието учениците 
му да заобичат физиката, че на два пъти се ангажира сам да води голям брой 
ученици до Физическия факултет, за да се насладят на живо на интересни 
физични опити. Той напълно се почувства сигурен в преподавателската си 
работа и през Дните на отворените врати за втория учебен срок (през м. март) 
организира и проведе с колеги два открити интегрирани урока: „Кодиране в 
българския език“ в VI клас и „Звукът като физично явление“ в VII клас.
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Подготовката на качествения учител е сложна. Тази разнообразна дейност 
представлява единен, продължителен и непрекъснат процес, насочен към из-
граждане на личностни качества, професионални компетентности, знания, 
умения и навици, адекватни както на неговите личностни потребности, така и 
на квалификационните изисквания към заеманата длъжност. Считам, че наред 
с мотивационните фактори съществена роля в изграждането на ефективния 
учител има системата за наставничество, която е неделима част от адаптация-
та на младия специалист към професията, неговото цялостно развитие и усъ-
вършенстване. Тя дава теоретична и практическа подкрепа на работното мяс-
то и едновременно с това помага на новия учител да свикне с професията и да 
го мотивира към кариерно израстване. Най-важните професионални роли на 
наставника са: съветник, консултант, партньор, обучител, образец и източник 
на информация. Освен бърза и пълноценна адаптация чрез наставничеството 
ще се осигури възможност за задържане на педагогическите кадри в система-
та и тяхната пълноценна реализация. Това би довело и до повишаване, като 
цяло, на качеството на процеса на образование, възпитание и социализация.

NOTES/БЕЛЕЖКИ
1. Наставничеството – фактор за реализация на политики за ефектив-

ни учители. Стара Загора: ДИПКУ. http://www.dipku-sz.net/izdanie/172/
nastavnichestvoto-faktor-za-realizaciya-na-politiki-za-efektivni-uchiteli

THE MENTORSHIP – A CHALLENGE AND A VISION

Abstract. The article deals with mentoring in historical aspect, the origin of 
the concept itself, its application in life. We are familiar with mentoring at school, 
according to the new public education law. A good practice of mentoring has been 
presented in 51. Secondary School among colleagues: a mentor was a mathematics 
teacher with 30 years of experience and a mentee was a young colleague in physics 
without teacher’s experience. As a result of their effective collaboration, the mentee 
is firmly focused on the teaching profession, remains in the same school, and of 
course, his mentor is fully satisfied with his development.

 Ms. Mima Frateva
Mathematics Teacher

51. Secondary School “Elisaveta Bagriyana”
Sofia, Bulgaria

E-mail: sou51@abv.bg
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МУЛТИМЕДИЙНИ УРОЦИ ПО ИСТОРИЯ  
И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – ИДЕИ И ПРАКТИКИ

Красимир Иванов
51. Средно училище „Елисавета Багряна“ – София

Резюме. Учебният предмет история и цивилизация дава изключителни 
възможности за прилагането на мултимедия, за създаването и за провежда-
нето на прекрасни интерактивни уроци. Използването на съвременни аудио-
визуални средства в обучението се превръща в задължително условие за по-
интересното и по-атрактивното представяне на учебния материал. В статията 
са изложени някои лични впечатления, идеи и практики на автора, засягащи 
съвременните методи на преподаване.

Keywords: multimedia; history; class; digital way; audio-visual; attractive; 
experience

Специализираните изследванията показват, че интересът към учебния пред-
мет история и цивилизация през последните години в България чувствително 
спада. Вероятно причините са комплексни, но една от тях е остарялата мето-
дология на преподаването на учебния материал. Безвъзвратно отмина времето 
на учителя, гордо изправил се пред черната дъска, с тебешир и учебник в ръка. 
Днес такъв преподавател, освен ако не е педагогически гений, би бил просто 
скучен и досаден. Сегашните ученици са „деца на своето време“, малко каприз-
ни и нетърпеливи, често разсеяни и дори отегчени, но родени и сраснали се с 
медиите и технологиите. Тяхната сетивност и памет са повече визуални и по-
малко четивни. Психолозите твърдят, че трайни знания и умения се придобиват 
само когато едновременно се съчетават аудиовизия и дискусия. Това е факт, на 
който модерната педагогика вече обръща сериозно внимание.

В нашето училище имаме богата и дълга традиция, особено в интердисцип-
линарните мултимедийни уроци, които са ценен опит и творческо вдъхнове-
ние както за учениците, така и за колегите. Много от тях могат да се видят 
в сайта или във фейсбук страницата на 51. СУ. В настоящата статия ще се 
опитам да изложа някои лични впечатления и идеи от собствената си практика 
като учител, без да засягам чисто методологическите и научните проблеми на 
учебната дисциплина история и цивилизация. 

School for Teachers
Училище за учители
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Прилагането на мултимедия в процеса на обучението изисква няколко  за-
дължителни условия.

1. Техническа обезпеченост на кабинета, изискваща голям екран (телеви-
зор), надежден компютър (лаптоп) и бърз интернет.

2. Добра техническа и компютърна подготовка на преподавателя, както и 
солидна интернет култура.

3. Силно желание за творческа работа и нестихващ професионален инте-
рес към новостите.

Използването на мултимедия може условно да се определи като актив-
но (интерактивно) и пасивно (линейно). Активната мултимедия изисква 
присъствие в интернет и работа с различни източници на място и в реално 
време (онлайн). Този подход е много успешен за илюстриране и допълване 
на разказа на учителя в самия процес на провеждането на урока. По този 
начин постоянно се активира вниманието на учениците и се стимулира 
тяхното мислене. Естествено, преподавателят трябва да е предварително 
запознат и да е селектирал това, което показва и обяснява. Тук бих споме-
нал някои по-известни специализирани сайтове за българска история, като 
Lost Bulgaria, Stara Sofia, Viva History, Istoria.start.bg, Българска история 
и много други. Много полезни са някои приложения на Google, напри-
мер History HD Photos, Google Arts & Culture. Последното съдържа богат 
снимков материал, кратки филми и виртуални обиколки на световни музеи 
и галерии. Изключително любопитно е приложението Google Street View, 
където може да се направи виртуална обиколка на прочути исторически и 
археологически обекти, включително и в България. Тези приложения са 
безплатни и общодостъпни.

Пасивната мултимедия или проект изискват сериозна предварителна 
подготовка, предимно в домашни условия, и включва най-често изготвяне-
то на презентация, клип, малък филм, постер, фотоколаж и др. Най-масо-
вият софтуер за презентации е Power Point, който дава добри възможности 
и е лесен за работа. За изготвянето на снимкови или видео клипове и фил-
ми препоръчвам Proshow Producer – професионална програма за непро-
фесионалисти. Тя е подходяща предимно за учениците от гимназиалния 
етап, защото предполага повече технически и интелектуални умения. При 
линейната мултимедия намесата и указанията на преподавателя са изклю-
чително ценни и необходими при определянето на темата, съдържанието, 
структурата и подбора на информацията. Мисля, че ученическите мул-
тимедийни продукти се приемат с голям интерес и внимание, защото са 
творчески, авторски и дават възможност за личностна изява. Друг важен 
акцент е създаването и тренирането на умения за презентиране, изисква-
щи задоволителни речеви умения, интонация, жестове, дори и малко ар-
тистичност. Напоследък успешно работим върху екипните презентации, 
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включващи няколко ученици, които непрекъснато си сменят ролите и така 
се получава изключителна динамика в стаята. 

Голям напредък постигаме при създаването на тематични плакати (посте-
ри) и фотоколажи, свързани с различни събития и личности от нашата исто-
рия и култура, национални и училищни празници и чествания, които могат 
да бъдат видени на електронен или хартиен носител. Те са изключително по-
лезни за учениците, защото развиват различни интердисциплинарни умения 
и творчество.

Сериозно постижение представляват огромните фотоколажи, дело на наши 
ученици и колеги, които са част от интериора на училището (приложение 1).

В заключение, може да обобщим, че учебният предмет история и ци-
вилизация е изключително благодатен за прилагане на мултимедия с цел 
създаване и провеждане на прекрасни интерактивни уроци. Използването 
на съвременни аудиовизуални средства в обучението се превръща в задъл-
жително условие за по-интересното и надявам се, по-трайното усвояване 
на учебния материал.

Приложение 1

Два патриотични постера на наши ученици от XII кл., 2017 г.
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Гигантски фотоколаж (6/2 м) – част от художествения  
декор на кабинета по история

Интерактивен урок на тема „Забравените герои на България“, 2016 г.

INTERACTIVE HISTORY LESSONS –  
USEFUL IDEAS AND PRACTICES

Abstract. There is an immense opportunity for a teacher to use multimedia 
technologies in History classes. Nowadays it is a must to teach lessons in a more 
digital way, using audio-visual and multimedia aids. This makes lessons more 
attractive and facilitates students` learning. 

This article deals with sharing some author`s personal experience, ideas and 
impressions on the most innovative teaching methods in History classes.

 Mr. Krassimir Ivanov
Mathematics and ICT Teacher

51. Secondary School “Elisaveta Bagriyana”
Sofia, Bulgaria

E-mail: sou51@abv.bg
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ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ ИГРА И ЗАБАВЛЕНИЕ  
С АКТИВНОТО УЧАСТИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ

Кръстинка Митракиева
51. Средно училище „Елисавета Багряна“ − София

Резюме. Изхождайки от тезата, че чрез играта децата неусетно придобиват 
знания и умения, а привличането на родителите прави наистина незабравими 
училищните уроци, статията представя конкретни примери за процеса на под-
готовката и за реализацията на няколко интердисциплинарни урока с ученици 
от началния етап. Те са ценни не само заради постигнатите образователни и 
възпитателни цели, а и заради създадената чрез тях общност между учител, 
ученици и родители.

Keywords: educational games; fun activities; students; knowledge; skills; 
parents inclusion; interdisciplinary lesson

Играта е присъща на децата. Чрез нея те се забавляват и опознават света, в 
който живеят. Играта прави децата щастливи. Тя има магическо въздействие 
върху тях и отключва сърцата и умовете им.

Аз обичам децата и затова съм избрала формулата „Обучение чрез игра 
и забавление“. И за да запазя естествената връзка на детето със семейството 
му, да използвам професионалния опит на родителите, както и да ги направя 
съпричастни към развитието на детето им в процеса на обучение, възпитание 
и социализация, поставям родителите в нови роли.

Ще дам няколко примера от практиката си, в които реализирам формулата 
„Обучение чрез игра и забавление“ с участието на родителите.

За пробуждане на интерес към книгата в началото на II клас проведохме с 
родителите литературно четене на откъси от техните любими детски книги. 
Всяко дете с радост и вълнение следеше изявата на своята майка или татко, 
влезли в ролята на ученици. Те по забавен начин представиха любимата си 
детска книга. Така се оформи списък от най-предпочитаните книги за деца в 
тази възраст.

Още от следващия ден започнахме колективно четене на откъс от книга-
та „Пипи Дългото чорапче“. Четенето продължаваше вкъщи, а децата, които 
вече бяха я прочели, се готвеха за драматизиране на различни епизоди от нея. 

School for Teachers
Училище за учители
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Така прочетохме книгите: „Мечо Пух“ – Алън Милн; „Патиланско царство“ – 
Ран Босилек; „Карлсон, който живее на покрива“ – Астрид Линдгрен; „Алиса 
в Страната на чудесата“ – Луис Карол; „Емил от Льонеберя“ – Астрид Лин-
дгрен; „Мери Попинз“ – Памела Травърз; „Невероятните приключения на ба-
рон Мюнхаузен“ – Распе. Накрая подготвихме урок спектакъл „Приятелство, 
родено в „Торнадо 51“. Аз написах сценария по идея на своя бивша ученичка, 
която сега е в VII клас. Всички родители подготвиха костюмите на децата 
за ролите, които изпълняваха. В спектакъла персонажи бяха главните герои 
от прочетените книги. Действието се развиваше първо в сладкарница, после 
сред едно торнадо, а накрая – във вила „Вилекула“. Там всички герои праз-
нуваха рождения ден на Пипи Дългото чорапче. За забавлението използвахме 
изучените в часовете по немски език песни. Така в игра и забавление децата 
прочетоха книгите с желание и интерес.

Успях да реализирам целите, които си бях поставила в началото:
– събуди се интересът на учениците към четене на книги;
– подобри се умението им да четат с разбиране; 
– създаде се предпоставка за актьорска изява на всички деца от класа;
– в подготовката на урока непринудено се възпитаваше чувство на отговор-

ност и дисциплина у всеки ученик, а това гарантира крайния успех;
– прояви се голяма родителска съпричастност;
– сплоти се колективът от ученици, родители и учител.
Като голям почитател на българския фолклор, работих с децата няколко 

месеца по проекта „Покажи разнообразието и красотата на българския фолк-
лор“. Участниците, които сами се включиха в проекта, подготвени от родите-
лите си вкъщи, представиха в часовете по музика песен и хоро от различните 
фолклорни области в България, облечени в типичната народна носия.

Паралелно с тези индивидуални изяви разширявах знанията за фолклор-
ните особености на някои области. Разгледахме картата с шестте фолклор-
ни области в България, а подробно изучихме Добруджанската, Родопската и 
Шопската фолклорна област. На географската карта откриваха селищата в 
дадената област. Разглеждаха типичните женски и мъжки носии, вникнаха в 
особеностите на песните и хората; получиха знания за народните музикал-
ни инструменти. Усвоиха няколко хора: „Ръка“, „Сворнато“, „Право хоро“ и 
„Шопска ръченица“. Така неусетно подготвихме урок спектакъл с активното 
участие на родителите. В него класът бе разделен на три групи – добруджан-
ска, родопска и шопска. Всеки участник в дадената група представяше част 
от характеристиките на областта. Специално изготвена от родителите презен-
тация допълваше разказа им с картини и музика. Изпълнихме характерните 
за всяка област песни и хора, а майки на ученици от трите групи подготвиха 
типичните за фолклорните области храни – добруджанска погача, родопски 
картофи на пещ и шопска салата. 
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Всички знания и умения, които децата бяха придобили, използвахме за 
големия празничен концерт на 31 май. Родителите имаха възможност да се 
изявят като хореографи и танцьори заедно с групи деца от класа. Изпълнихме 
с родителите известни български народни песни и хора. Получи се голям фол-
клорен концерт в този слънчев майски ден в прекрасния парк на 51. СУ „Ели-
савета Багряна“. Завършихме с богата трапеза, подготвена от всички майки.

В началото на III клас групирах учениците в седем екипа, носещи имената 
на планетите Меркурий, Венера, Земя, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран. Родите-
ли подготвиха информационни табла за всеки екип. Създадена бе своеобразна 
връзка между родителите на децата от всеки екип. Много от тях вече позна-
ваха класа от срещите им по проекта „Днес мама/татко е учител“. В новата 
си роля родителите провеждаха урок по избрана от тях тема. Децата с радост 
и гордост следяха изявата им. Родителите проявяваха все по-голяма отговор-
ност и съпричастност. Решихме тези седем екипа да работят до края на тази 
учебна година в различните познавателни области.

В продължение на няколко месеца изучавахме исторически уроци от пред-
мета „Човекът и обществото“. Те започваха с беседа, после с разказ и презен-
тация, представени от мен, и завършваха със сценка, представена от децата в 
рамките на десет минути. Сценариите създаваха родителите от всеки екип. Те 
разпределяха ролите, подготвяха костюмите и мизансцен, на фона на който се 
възпроизвеждаха историческите събития.

Обобщителния урок за Първото българско царство проведохме пред порт-
ретите на българските владетели, нарисувани на оградата на училището от 
ученици художници от 51. СУ „Елисавета Багряна“.

Вече бяхме готови да сглобим вековния „Пъзел на Първото българско цар-
ство“ в открит урок, в който използвахме целия реквизит от отделните сцен-
ки. Ученици от VII клас (предишният ми випуск) подреждаха елементите на 
пъзела по дати от представените от третокласниците исторически събития.

Така чрез „игра и забавление“ успяхме да превърнем трудните истори-
чески уроци в приятно занимание с участието на децата и родителите. Със 
сигурност знанията на учениците ще останат трайно в паметта им, защото 
свързваха владетелите и събитията със сценките, в които участваха. А роди-
телите се върнаха в собствените си ученически години, запалиха се да търсят 
информация и създадоха чудесни исторически текстове за своите деца.

През втория срок започнахме да учим в първа смяна. Ранното ставане е 
твърде неприятно за децата. Затова реших да направя прехода от топлото лег-
ло към ученическия чин по-приятен, като се потопим в магията на класичес-
ката музика. За целта родителите осигуриха декоративна възглавничка 20/20 
см, еднаква за всяко дете. Нарекохме я „музикална възглавничка“. Всяка сут-
рин имаме ритуал: точно в 7.30 часа, поставили глава върху възглавничката, 
децата слушат 10 минути класическа музика, стават и завършваме с ритмични 
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стъпки по валса на Щраус „На хубавия син Дунав“. Това ще продължи до края 
на учебната година.

За да съчетая удоволствието от музиката с познанието, реших да запозная 
децата с живота и творчеството на композиторите Вивалди, Моцарт, Бетовен, 
Шопен и Щраус-син. Идеята възприеха и родителите. Те подготвиха презен-
тации за композиторите на всеки от седемте екипа. Децата се запознаха с ин-
тересни случки от тяхното детство. В часовете по български език подбирах за 
диктовки текстове от биографиите на композиторите, а на картата на Европа 
откривахме техните родни места. Всеки екип репетираше с помощта на роди-
телите, някои създадоха танц по музика на тези композитори. Дете от класа се 
подготвяше да изпълни на синтезатор валс от Моцарт. След двумесечна рабо-
та бяхме готови за урока „В света на класическата музика“. На него децата се 
представиха с подобаващо класическо облекло – бяла ризка с черна папийон-
ка за момчетата и бяла блузка с червена лента за момичетата, използвахме и 
красивата ни училищна униформа. 

Слушането на класическа музика продължава. Родителите споделят, че 
вкъщи и по време на пътуване слушат с децата си Моцарт, Бетовен, Шопен. 
Един ден чух по телефона просълзен глас на родител, който ми благодари за 
това, че запознавам децата с класическата музика.

Изграденото единство между мен, учениците в моя клас и техните родите-
ли ми помага в търсенето и реализирането на нови проекти.

Това е поредният ми випуск, с който успешно прилагам формулата „Обу-
чение чрез игра и забавление“ с активното участие на родителите.

TRAINING THROUGH GAMES AND FUN WITH  
THE ACTIVE PARTICIPATION OF PARENTS

Abstract. Through educational games and fun activities students acquire 
knowledge and skills subconsciously. Parents’ inclusion into learning process makes 
lessons even more unforgettable. This article deals with the process of preparation 
and presentation of some exemplary interdisciplinary lessons, conducted in primary 
school. Most valuable are not the objectives, achieved by teacher and students, but 
the teacher-students-parents community they create during the whole process.

 Ms. Krastinka Mitrakieva
Senior Тeacher

51. Secondary School “Elisaveta Bagriyana”
Sofia, Bulgaria

E-mail: sou51@abv.bg
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ГРАФИЧЕН МЕТОД ЗА РЕШАВАНЕ  
НА УРАВНЕНИЯ

Информационните технологии – инструментариум  
за решаване на математически проблеми

Красимир Димитров
51. Средно училище „Елисавета Багряна“ – София

Резюме. Статията разглежда възможности за решаване на различни кла-
сове уравнения – линейни, квадратни, биквадратни и приведими към тях, с 
различни методи за решаване по достъпен и усвоим начин, използвайки тех-
нологии от учебното съдържание. За целта може да бъде използван и специа-
лизиран софтуер. 

Показани са примери за решаване на конкретни задачи с помощта на Excel 
и Geogebra.

Keywords: curriculum of mathematics; classes of equations; specific models; 
technology; software; Geogebra; Excel

В учебното съдържание по математика е залегнало изучаването на опреде-
лени класове уравнения – линейни, квадратни, биквадратни и приведими към 
тях. С усвояването на материала учениците осъзнават, че изброените видове 
са една безкрайно малка част от видовете уравнения, които би ни се наложило 
да решаваме при анализиране на конкретни модели от практиката.

Ето защо е добре да се запознаем с други методи за решаване на уравнения 
по достъпен и усвоим начин с използването на технологии от учебното съдър-
жание. Можем да използваме и специализиран софтуер.

Да започнем с дефинирането на задачата:
Да се реши уравнението 4x3-8x+1=5x4-16x2+3.
Видно е, че това уравнение от IV степен е нерешимо чрез методите, изуча-

вани в средното образование по математика, I равнище.
Ще използваме изучавания в часовете по информационни технологии 

модул MS Excel. Лявата страна на уравнението ще представим като функ-
ция f(x), чийто аргумент е в интервала [-10;10]. Аналогично дясната част на 
уравнението ще представим като функция g(x), чийто аргумент е в интерва-
ла [-10;10].

School for Teachers
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Конкретното изпълнение на проблема е таблица, структурирана по след-
ния начин.

– В първата колонка ще са стойностите на аргумента на двете функции с 
начална стойност -10 и крайна стойност +10 и стъпка на нарастване +0,01.

– Във втората колонка ще е стойността на функцията f(x) за конкретната 
стойност на аргумента от I колонка.

– В третата колонка ще е стойността на функцията g(x) за конкретната 
стойност на аргумента от II колонка.

– Тъй като ни интересува кога двете функции се пресичат, създаваме коло-
на IV, в която пресмятаме разликата между текущата стойност на f(x)-g(x), т.е. 
намираме разликата между стойностите във II и III колонка.

– Тъй като ще имаме 2000 реда при попълване на таблицата и за да об-
лекчим навигацията, е добре да създадем някакъв маркер, по който да се 
ориентираме кога стойността от колонка IV се приближава към 0, т.е. се 
приближава до решението на зададеното уравнение. Това ще реализираме 
с условен оператор if и ще проверяваме дали за аргумента x е изпълнено 
условието |f(x)-g(x)|<0,5 или 0,5<f(x)-g(x)<0,5. Ако е изпълнено условие-
то, ще се записва стойността f(x)-g(x), в противен случай – интервал, т.е. 
празна клетка. След това ще филтрираме информацията от V колонка.

– Илюстрираме функ-
циите с изчертаване на 
графики на f(x) и g(x) за 
интервалите, които удов-
летворяват горното усло-
вие.

Важно е да се отбеле-
жи, че този метод е приб-
лизителен и точността му 
зависи от интервала на 
аргумента на функциите 
и стъпката на нарастване.

Илюстрираме елек-
тронната таблица с фраг-
мент от нея:
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Същата таблица с показани формули:

Ще илюстрираме пресичането на двете графики само в участъците на 
сближаване на двете графики.

За първия участък имаме пресичане на графиките за x=-1,65
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За втория участък имаме пресичане при x= -0,19

За третия участък имаме пресичане при x=0,67

В четвъртия участък имаме пресичане на графиките за x=1,96.
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Можем да обобщим. 
Приблизителните решенията на уравнението са 4 и те са: 
x1=-1,65   x2=0,19  x3=0,67  x4=1,96
Ще продължим темата с представянето и демонстрирането на част от въз-

можностите на приложението Geogebra. В последните две години в учебното 
съдържание залагам поне два урока с използването на тази програма за VI и 
VII клас, както и за 
по-големите учени-
ци. Наблюдението 
ми е, че децата се 
справят успешно с 
предлаганите зада-
чи и продуктът по-
ражда у тях интерес 
заради графичните 
възможности и съз-
даването на дина-
мични геометрични 
модели.

Сега обаче ще 
разгледаме дру-
га възможност на 
Geogebra. А имен-
но ще построим 
функциите f(x) и 
g(x), ще определим 
пресечните точки с 
техните координа-
ти, и по-специално 
техните абсциси, 
представляващи ре-
шенията на зададе-
ното уравнение.

Резултатите от 
действията си ще 
визуализираме с 
прозореца:

От показаното е видно, че резултатите се потвърждават с използването на 
Geogebra.

Моето лично мнение е, че децата трябва да се запознават с този продукт 
веднага след началния етап. По този начин ще заучават по-лесно свойствата 
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на геометричните фигури, построителните методи и изследването на различ-
ните варианти на съществуване на геометричните обекти. Използването на 
Geogebra ще възбуди интереса към математиката и ще задълбочи познанията 
на учениците, ще ги вдъхнови за изследване.

Удачно е софтуерният продукт Geogebra да влезе в учебната програма по 
информационни технологии, създавайки междупредметна връзка с предмета 
математика.

A GRAPHIC METHOD FOR SOLVING EQUATIONS
Information technologies – a tool for solving mathematical problems

Abstract.The curriculum of mathematics is based on the study of certain classes 
of equations – linear, square, birch and editable. By learning the material, students 
realize that the types listed are an infinitely small part of the kinds of equations we 
would have to solve when analyzing specific models of practice.

Therefore, it is good to get acquainted with other methods of solving equations 
in an accessible and digestible way, using technology from the curriculum. We 
can also use specialized software. A few examples, using Geogebra and Excel are 
summarized.

 Mr. Krassimir Dimitrov
Mathematics and ICT Teacher

51. Secondary School “Elisaveta Bagriyana”
Sofia, Bulgaria

E-mail: sou51@abv.bg
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ВИРУСИ В АТАКА! МОЛЯ, ПОМОГНЕТЕ!

Антоанета Донева
51. Средно училище „Елисавета Багряна“ – София

Резюме. Авторът споделя своята гледна точка по отношение на интерак-
тивните методи на преподаване в средното училище в областта на биологи-
ята. Представена е разработка на урок „Вируси“ от учебното съдържание на  
Х клас, съчетаваща разнообразни прийоми, целящи да превърнат учениците в 
конструктори на новото знание. В процеса на вземане на правилното решение 
в зададения казус учениците ще открият съществените разлики между бакте-
риалните и вирусните инфекции, за да успеят да разграничат двата основни 
подхода на лечение.

Keywords: interactive teaching; biology; secondary school; viruses; curriculum; 
knowledge; decision

Dum docemus, discimus.
Докато обучаваме, се учим.

Основната идея, възникнала преди десетилетия в образованието в цял свят, 
а през последната декада и в България, е представата, че интерактивните мето-
ди на преподаване неизменно допринасят за постигането на по-добри учебни 
резултати. За онези, които си задават въпроса дали образователните техники 
за „активно учене“ предлагат действително по-добро или просто по-забавно 
обучение, аз, като учител по биология, ще отговоря така: „Представете си, че 
това сте вие. Вие, които сте на 12, 14, 16 години и не сте избрали биологията 
като път в живота си. Биологията, която за вас е една сложна наука, прелива-
ща от обемни и абстрактни елементи, поднесена с труднопроизносим микс от 
латински и гръцки наименования. Тъй като не можете да избягате от нея тук, в 
училище, вие знаете какво искате. Искате да я разберете. А от нас, учителите, 
очаквате да ви помогнем“.

Безспорно традиционните дидактически подходи имат своето място в обу-
чението и трябва да бъдат основен компонент на работата ни в клас. Дей-
ностите с текст са първостепенен образователен източник. Въпреки това уче-
ниците невинаги разбират информацията в текста, за да я направят част от 
своите знания. Основните причини за трудностите при ученето в часовете по 
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биология са естеството на темата, учебните навици на съвременните ученици, 
както и учителският стил на преподаване. Центрираният в учителя подход 
уморява и бързо отегчава обучаваните, които развиват негативно отношение 
към темата или предмета, като цяло. От друга страна, големият брой ученици 
в класа неизменно води до намаляване на взаимодействието между учениците 
и учителя. Липсата на ресурси е друг демотивиращ фактор. За да се преодоле-
ят тези трудности и да се повиши ефективността на обучението по предмета, 
е необходимо прилагането на различни техники на обучение, визуализация, 
ролеви игри, преподаване чрез практическа работа, а нерядко и редуциране 
на учебното съдържание. 

Тъй като едно от главните предизвикателства, с които се сблъскват 
учителите, е мотивацията на учениците, моята философия изключва 
„пълното фронтално преподаване“ за сметка на множество педагогиче-
ски подходи, които могат да се опишат като техники за „активно учене“. 
Те са изработени така, че да окуражават интелектуалното обвързване на 
подрастващите със същността на предмета. Техниките насърчават актив-
ното взаимодействие с учебното съдържание, използването и обработва-
нето на информацията, която учениците получават или самите те са си 
набавили, за да постигнат по-дълбоко ниво на разбиране. Това, от своя 
страна, е от изключително значение за онези части в учебната програма, 
където научните факти са отворени за тълкуване и изказване на мнение. 
Значим фактор при преподаването е връзката между наученото в часа по 
биология и ежедневието на участниците. Знаем, че използвайки интерак-
тивните методи, ние стимулираме учениците, които по поставена задача 
или самоинициативно разработват презентации, постери и есета, както 
и активно участват в дискусии, които понякога излизат извън рамките 
на часовете. Водещата идея е да се преодолее пасивността на обучава-
ните, да открият себе си като част от една интелектуално функционира-
ща общност, работейки пълноценно в група, в която мислят, споделят и 
творят заедно. Като основен метод за онагледяване можем да използва-
ме интерактивните уроци, заложени към учебното съдържание по „Чо-
век и природа“ за прогимназиалния етап, „Уча се“ за всички възрастови 
групи, както и онези отлични разработки в Националния образователен 
портал. Можем да отделим време у дома и сами да изработим такива. 
Но интерактивността не се изчерпва само с визуализацията. Знаем, че 
въвличането на учениците в ролеви игри и групова дейност е доказано 
ефективна и динамична техника за мотивация, усвояване на ново знание 
и затвърждаване на учебното съдържание. Известен факт е, че за да прех-
върлим нова информация от краткосрочната памет към по-дългосрочно 
съхранение, са необходими около 30 секунди. Поради неус тойчивостта 
на вниманието си учениците лесно се разсейват и не успяват да просле-



447

Вируси в атака! Моля, помогнете!

дят целия процес на изложение на учебния материал от учителя в учеб-
ния час. Ефективен трик, за да останат „будни“ и по-ангажирани, е да 
бъдат въвлечени в процеса като главни действащи лица.

Материалът, който следва, представя разработка на урок „Вирусите – на 
границата между живото и неживото“ от учебното съдържание за Х клас, 
който протича динамично, весело и с лекота постига крайната си цел – всеки 
от нас е научил по нещо.

Цели. Основните цели на урока са учениците: 1) да разграничат клетъч-
ните (бактерии) от неклетъчните (вируси) форми на живот; 2) да могат да 
сравняват анатомично и физиологично вируси и бактерии; 3) да посочват два-
та основни вида причинители на инфекциозни заболявания; 4) да осъзнаят 
различието между двата подхода на лечение.

Материали. Подготовката на урока включва набор от средства, които мо-
гат да варират в зависимост от условията и нагласата на съответния учител.

За учителя:
– проектор/мултимедия;
– презентация (за онагледяване структурата на вируса; характеристики-

те, които го поставят на границата между живото и неживото и които го 
отличават от бактериите; начина му на „размножаване“, сравнен с този 
на бактериите);

– видеоматериал (като кратко допълнение след презентацията, проследя-
ващ вирусното заразяване и съответния отговор на организма към атаката. 
Разнообразни варианти могат да се открият в интернет, като съществува 
възможност за добавяне на субтитри, както и програми за редактиране на 
видеоматериала);

– червен маркер (за корекция).
За учениците:
– карти за игра;
– кадастрон (за всяка група по 1 брой);
– черни маркери;
– набор цветни листчета с отбелязани медикаменти.
При желание: лекарски реквизит, включващ престилки, шапки, калцуни, 

ръкавици, маски.
 
Урокът. Часът протича динамично, включвайки театрално встъпление, ро-

лева игра по групи и техническо представяне на новото знание. От учителя се 
очаква да е запознал учениците в предходен урок със структурата на бакте-
рийните клетки, с някои болести, причинени от тях, както и със съответното 
лечение (визирам антибиотиците).
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1. При влизането в класната стая всеки ученик тегли карта за игра (карти-
те могат да бъдат заменени с листчета със символи или да се избере друг 
подходящ метод за групиране на учениците), без да бъде информиран за цел-
та, и заема своето място. 

2. На част от влизащите ученици (ако присъстват гости, те могат да 
бъдат включени) се раздават избирателно баджове с измислени лични имена 
(за да се избегне евентуално неудобство) и табели, съдържащи име на болест 
и симптоми (болестите трябва да бъдат бактериални и вирусни – напр. си-
филис и грип). Табелките трябва да са с такава големина, че да се виждат от 
всички присъстващи (напр. лист А4, залепен на дълга пръчка), като името 
на заболяването се отбелязва с едър шрифт на лицевата страна на табелата, 
а симптомите – на гърба, за да бъдат виждани само от носителя ѝ. Оптимал-
ният брой болести, за да се реализира успешно заложената цел в рамките на 
учебния час, е четири. „Болните“ пациенти се насочват да заемат местата си 
на болничната скамейка.

3. Часът започва с кратка историческа интродукция, представяща някои от 
масовите епидемии от миналото и настоящето, техния произход и смъртност 
(въведението може да бъде представено в театрална форма, със/без деги-
зировка от самия учител или от ученици доброволци от съответния клас). 
Въведението приключва с информация, касаеща напредъка в съвременната 
медицина и успешното лечение на голяма част от инфекциозните болести.

4. Учителят (ако реши да заложи на театралното представяне, може 
да се дегизира и представи себе си като медицинско лице или професор, а 
учениците – като негови студенти, за които това ще бъде поредното семес-
триално изпитание) споделя пред аудиторията за наличие на силно заразни 
субекти в стаята, налагащо спешното сформиране на екипи от „специалисти“, 
които да предложат адекватна схема на лечение. 

5. Сформирането на групите от „кандидат-лекари“ се осъществява незави-
симо въз основа на изтеглените в началото на часа карти (листчета със сим-
воли), като броят на групите трябва да съответства на броя на „заболелите“. 
Учениците трябва в рамките на една минута да открият масата със съответния 
символ и да заемат своето място там. 

6. Учителят поставя като задача на групите да определят подходящо ле-
чение за всеки болен. Споделя, че „болните“ са диагностицирани предвари-
телно, като инструктира последните да съдействат на разпитващите ги, както 
и да придържат табелите по начин, по който ще се виждат от цялата аудито-
рия. Обърнете внимание, че това, което отсъства като информация, е дали 
болестта е с вирусен, или с бактериален произход. От учениците се очаква 
да определят схемата на лечение (без да използват телефоните си или други 
средства за получаване на информация от интернет) за всеки от заболелите 
въз основа на диагнозата и нейните симптоми. За целта по един представител 
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от група трябва да посети, да разпита за оплакванията и да си запише нужната 
информация от избран пациент. След това ученикът се връща на своята маса, 
като споделя с останалите членове на групата своята находка. Следва кратко 
обсъждане между останалите членове и определяне на схемата за лечение, 
като за избора се използват цветните листчета с „медикаменти“ (задължи-
телно трябва да фигурират антибиотици, антивирусни препарати, както 
и медикаменти за симптоматично лечение). Избраните се записват с едър 
шрифт върху големия кадастрон заедно с името на болния пациент (поради 
естеството на играта е желателно, както бе споменато по-горе, имената 
на заболелите да бъдат променени).

7. След изтичане на времето за работа всеки отговорник на група поставя 
на определено за целта и видимо от всички място големия кадастрон с пред-
ложеното от групата лечение. 

8. Медицинските предложения се сравняват по групи, като неправилните 
схеми на лечение се задраскват от учителя с червен маркер. 

9. Следва обобщение на резултатите и оценка на професионализма на гру-
пите. Учителят обяснява пред аудиторията, че инфекциозните болести могат 
да имат бактериален или вирусен произход и в зависимост от това се прила-
гат два коренно различни подхода на лечение – антибиотици за бактериите и 
имунна защита за вирусите. Учителят посочва кои от болестите в играта са 
бактериални и кои вирусни и в зависимост от предложената терапия определя 
групата/групите победители. 

10. За по-пълноценно разбиране следва мултимедийно представяне на ви-
русите (презентация и/или видеоматериал) – генерална информация, касаеща 
структурните и функционалните особености на вирусите, както и сравнител-
на характеристика с бактериите. 

8. С цел затвърждаване на наученото следва финализиране на урока със за-
даване на въпроси от типа на: Коя е най-малката жива клетка? Каква е раз-
ликата между живо и неживо? Какво в действителност са вирусите? Живи 
ли са? Кое кара някои от учените да смятат, че вирусите са живи?Защо 
повечето от учените не ги отнасят към живата материя? По какво се раз-
личават от бактериите? Как „хващаме“ вируси? Как се лекуват вирусните 
инфекции?

Надявам се, така разработен, урокът да ви вдъхнови. Избраната тема сама 
по себе си е много интересна. Динамиката на занятието насърчава диалога, 
помага на учениците да свържат наученото с реалния си живот, и ги превръща 
в конструктори на новото знание.

В заключение, бих искала да кажа, че не се опитвам да внуша, че съм от-
крила най-добрия начин на преподаване. Развитието ми като педагог е преми-
нало през много опити и грешки. Обучението е индивидуално и специфично 
за всеки от нас и това, което работи за мен и в моите класове, е възможно да 
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не работи за вас, особено ако не го харесвате. Но едно е сигурно – учителят не 
трябва да спира да се развива. Той трябва да се стреми да определи границите 
на това, което е възможно в образованието. Използвайки забавни артистич-
ни презентации, екскурзии, експерименти в домашни условия, ролеви игри 
и разнообразен технически подход, той може да превърне часа по биология в 
съвсем нов вид образователно преживяване. Интерактивността в обучението 
е пряко свързана с удовлетворението на обучаваните, задържането на тяхното 
внимание, усещането за „заедност“ на учениците и оттам с успешното пости-
гане на резултати от обучението.

REFERENCES / ЛИТЕРАТУРА 
Çimer А. (2012). What makes biology learning difficult and effective: 

Students’ views. Academic Journals. Educational Research and Reviews 
Vol. 7(3), pp. 61 – 71.

Silverthorn D.U. (2006). Teaching and learning in the interactive classroom. 
American Physiological Society. Advances in Psysiology Education Vol. 
30(4), pp. 135 – 140.

VIRUSES IN ATTACK! PLEASE, HELP!

Abstract. The author shares her point of view with regard to the interactive 
teaching methods in the field of biology in secondary schools. A tutorial “Viruses” 
from the 10th grade curriculum is presented. It combines a variety of techniques, 
aiming at turning students into builders of the new knowledge. In the process of 
building the right decision in the given case study, students find the significant 
differences between bacterial and viral infections for being able to distinguish 
between the two main treatment approaches.
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