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Примерни описания на нестандартни педагогически практики 
 

КОНКУРС „ЗВЕЗДА НА МЕСЕЦА” 
 

Място на провеждане: ОУ „Д-р Петър Берон“, гр. Вършец 

Участници: ученици от 3 клас на ОУ „Петър Берон“, гр. Вършец – 3 паралелки; 

учениците са от ромската етническа група 

Контекст: Учениците имат проблем с поддържането на добра хигиена, грижа за 

цветята в класните помещения: хвърлят отпадъци по пода, някои дори драскат по 

чиновете. Малко деца се интересуват от това, как изглежда класната им стая – дали е 

приветлива или мръсна.  

Цел: Учениците да се мотивират да поддържат чисти класните си стаи и да се 

грижат за цветята  

Описание: На учениците се предложи да изберат ученическа комисия, която да 

проверява в определено време хигиената в класните помещения. В състава на комисията 

са включени по 3-ма ученици от всеки клас, като те се редуват по номерата на записването 

им в дневниците. Учениците сами предложиха критерии за оценяване на чистотата в 

стаите. Мероприятието имаше състезателен характер – класът, който спечели най-много 

точки, се избира за „Звезда на месеца”. Всеки ден комисията отчита резултатите и ги 

записва на определено за целта табло. 

Резултати: Учениците повишиха самочувствието си на оценяващи и 

контролиращи. Те развиха умения за самоорганизиране и самоконтрол, за 

сътрудничество, за общуване помежду си в името на общата цел. Започваха да разбират, 

че това, което вършат в настоящето ще има резултат и в бъдеще.   

 

ИНИЦИАТИВА „ПРИКАЗКИТЕ НА БАБА“ 

Участници: ученици от начален етап (3 и 4 клас) на ОУ „Иван Вазов“, гр. Левски  

Контекст: Учениците изпитват затруднения с четенето и изостават с 

овладяването на книжовния български език  

Цел: Учениците да развият умения за четене и възприемане на художествени 

текстове извън задължителното учебно съдържание  

Описание: Инициативата се провежда по време на седмицата на детската книга  
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от екип начални учители в сътрудничество с библиотекарите, работещи в библиотеката 

на Читалище „Зора“. Децата записват любима приказка, която им е разказана от член от 

семейството или от тяхната баба. Илюстрират приказката и я предлагат за прочит в своя 

клас. Всеки от класа, който е прочел приказката, записва своето име под нея. Победител в 

класа е този, който е събрал най-много имена на читатели под своята приказка. Събраните 

приказки се оформят като книжка и се предлагат за прочит в читалнята на библиотеката 

на Читалището. 

Резултати: Учениците развиха умения за инициативност, за презентиране. 

Паралелно с читателските умения, те затвърдиха уменията за правопис и развиха 

художествено-творческите умения. 

 

ТВОРЧЕСКО ЗАДАНИЕ „СЛАДКА СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ“ 

Място на провеждане: СУ „Христо Ботев“, с. Медковец, Обл. Монтана 

Участници: учениците от 10 клас на СУ „Христо Ботев“, с. Медковец; учениците 

са от ромската етническа група 

Контекст: Задачата се реализира при изучаване на темите за дворците и 

столиците на Средновековната Българска държава и с това се улеснява възприемането на 

тази сложна тематика.  

Описание: Учениците изработват макет на историческия обект направен от 

сладкиши. Предварителната подготовка включва разделяне на класа на групи; избор от 

групите на вида макет – триизмерен или хоризонтален; планиране и избор на използваните 

продукти. Условието е да се работи с продукти, за които не се изисква термична 

обработка. Една от задачите е да подготвят самостоятелно поставка върху, която да бъде 

изграден макета. Учениците, с подкрепата на учителя, изграждат стратегия, как да 

работят, кои елементи да представят, планират последователността на изработване на 

макета като правят скица. Работят съгласувано с главния готвач в училище и с родителите, 

търсят съвети за изпълнение на задачата.  

Резултати: Изпълнението на задачата допринася за алтернативно реализиране на 

здравното образование и формирането на гражданско поведение. Тя осигурява атрактивен 

и привлекателен начин за осъществяване на междупредметни връзки. Реализирането на 

задачата дава възможност да се откроят учениците с предприемачески умения, тъй като 

те доминират при изграждане на отделните екипи. При работата по изграждане на макета 

многократно се упражняват понятия и термини и се постигат  
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образователните цели по темата. Работата в екип води до устойчиво трайни контакти, 

преодоляване на стереотипи и съдейства за активна социализация. Голяма част от 

практическите задачи се реализират като самостоятелна работа и това допълнително 

мобилизира учениците. 

ГАЛЕРИЯ 

клип или албум със снимки 
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