Юни 2021

1 страница

40

Първото
иновативно
училище в Община
Благоевград,
утвърдено с
решение на
Министерски
съвет на РБ
„Училище на
годината”
на Община
Благоевград
за 2018 година

Интервю с г-н Сергей Биров, директор
- Г-н Биров, през 2021
година Осмо СУ чества
своята 40-годишнина от
основаването си. Как бихте оценили изминалите
пет години в развитието
на училището, след отбелязване на 35-годишнината му?
- Още от съзаването на
училището през 1981 година в новостроящия се

тогава ж.к. „Еленово” досега се е утвърдила традиция на всеки пет години да
се отбелязва по значим за
училищната общност начин
съответната годишнина от
създаването му, а ежегодно по класове и випуски
да отбелязваме патронния
празник. И ако тридесетгодишнината на Осмо СУ премина под мотото „Традиция

До Директора
На Осмо СУ „ Арсени
Костенцев”
гр.Благоевград
Уважаеми г-н Биров,
Уважаеми учители,
Скъпи ученици,
От мое име и името на обществения съвет на Осмо СУ “Арсени
Костенцев” имам удоволствието да Ви поздравя по повод 40-годишния
юбилей.
Не случайно е казано:
„Целта на образованието
е знанието – не фактите,
а ценностите“.
Вече 40 години продължавате не само да образовате подрастващите,
като бъдещи граждани с изразена позиция, но и да възпитавате ценности у
тях, като уважение, състрадание и милосърдие.
Изразявам своето възхищение за
Вашата работа, професионализъм, нестихващ ентусиазъм и грижи за децата,
бъдещето на нашия град.
Със своя всеотдаен труд Вие
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помагате на децата да
вървят по-уверено по пътя
на своето израстване и да
бъдат по-смели в мечтите
си.
Вие и Вашият екип оставяте голяма част от
себе си и от душата си, за
да пребъде делото и мисията на Арсени Костенцев,
деец на българското възраждане, признат за приноса си в изграждането
на новобългарското образование и заслугите си
като учител-новатор.
Като родител съм
горда, че децата ми
са възпитаници на Осмо СУ „Арсени
Костенцев“.
Пожелаваме Ви здраве, вдъхновение
и упоритост за постигането на високи
резултати.
Катерина Тагарева
Председател на
Обществения съвет

Гордост и
самочувствие
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ПОЗДРАВИТЕЛЕН
АДРЕС
Уважаеми г-н Биров,
Позволете ми от името на Училищното настоятелство да Ви поздравя
с юбилея – 40 години от
създаването на Осмо СУ
„Арсени Костенцев”.
През последните години училището
се утвърди като авторитетно учебно
заведение, което успешно съчетава традициите и иновациите и е еталон за качествено образование.
Приемете нашите най-искрени благопожелания към Вас и към цялата училищна общност – бивши и настоящи учители, ученици, съмишленици, допринесли
за формирането и развитието на поколения от уверени, можещи и успешни млади хора. Нека се множат успехите Ви, а
празникът да е повод за удовлетворение
от постигнатото в резултат на усилията, които полагате за израстването на
поколения Ваши възпитаници1

Традиция чрез
иновации
стр. 5-7

Почетна грамота
„Неофит Рилски”
- 7 педагогически
специалисти от
училището са
носители на найвисокото отличие
на Министерство
на образованието и
науката
и новаторски дух”, тридесет и петгодишнината – „С
поглед в бъдещето”, то четиридесетгодишнината на
училището може да бъде
характеризирана с три кратки думи, превърнали се в
девиз: „Искаме, можем, успяваме”.
Продължава
на 2-а стр.

Скъпи учители,
Позволете ни да Ви
уверим, че се прекланяме
пред Вашия труд, който
е незаменим. Той ражда
светлина и изисква себеотрицание – да учиш другите
и сам да се учиш. Уверени
сме, че ще продължавате
с неугасващ ентусиазъм
да изпълнявате една от
най-отговорните и благородни професии!
Пожелаваме Ви крепко
здраве, вдъхновение, сили
да преодолявате трудностите, лични и
професионални успехи!
Скъпи ученици,
Носете все така гордо и достойно
и отстоявайте името на патрона на
училището – големия български борец,
просветител и общественик Арсени
Костенцев. Бъдете всеотдайни и търпеливи, за да сбъдвате мечтите си, да
развивате талантите си, за да бъдете
достойни граждани на България, Европа
и света!
14.06.
2021г.
Д-р Десислава Иванова
				
гр. Благоевград
Председател на Училищното
настоятелство към Осмо СУ „
Арсени Костенцев”

Можем и
успяваме
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ИСКАМЕ, МОЖЕМ, УСПЯВАМЕ

Продължение
от 1-ва стр.
Искаме, защото пътят към успеха е знанието.
Прави силно впечатление
желанието на учениците ни
за обучение и изява в учебния процес, което се подкрепя от родителите и се насърчава от педагогическите
специалисти. Започна смяна
на поколенията учители.
Първите колеги, започнали
трудовата си дейност като
млади специалисти с откриване на училището през 1981
година, вече се пенсионираха. Петима от настоящите
учители са били ученици в
училището. А голяма част от
новоназначените учители са
били на педагогическа практика и стаж като студенти в
Осмо СУ и са предпочели
училището ни за професионалната си реализация.
Смяната на поколенията
дава нови сили и енергия на
педагогическия колектив и е
в основата на прилагането
на новостите в образованието на подрастващите.
Можем, защото имаме
добре подготвени и непрекъснато развиващи се педагогически специалисти,
новатори в образованието,
автори на учебни помагала
и учебни пособия, които не
жалят сили за постигане на
високи резултати в обучението, възпитанието и социализацията на младото поколение. Професионалната
квалификация на педагогическите специалисти е
впечатляваща – един колега
е с докторска степен по педагогика, един се обучава в
докторска програма по педагогика, 9 учители са с І
ПКС, 9 - с ІІ ПКС и др.
Успяваме, защото резултатите от цялостната дейност са значими и видими.
Постиженията на националните външни оценявания,
олимпиади, състезания и
други изяви на наши ученици ясно показват, че в Осмо
СУ се води качествен учебен
процес и разнообразна и
ефективна извънкласна дейност. Преценката за ефективността на обучението на
учениците се дава от родителите, а успехите се забелязват от цялата родителска
общност. Не е случаен фактът, че броят на желаещите
ученици да постъпят в първи клас през последните пет
години надхвърля планирания училищен план – прием. Това наложи да увеличим броя на паралелките в І
клас от 4 на 5 през учебните
2017/2018 и 2019/2020 години, за да задоволим желанието на родителите, децата
им да се обучават в Осмо
СУ. Училището продължава
да бъде най-голямото учебно заведение на територията на ж.к.”Еленово” и на 5
място по брой ученици сред
шестнадесетте училища на
територията на Благоевград.
Осмо СУ се утвърждава като
безспорен лидер за обучение
на подрастващите не само
в квартала и града, но и в
Благоевградска област.

- От пролетта на 2020
година училищното образование е подложено на
„стрес-тест” вследствие
пандемията от COVID–19.
Каква е преценката Ви
за осъщественото онлайн
обучение на учениците?
- Пандемията от COVID–
19 постави на сериозно изпитатие ефективността на
училищното образование
в условията на извънредна епидемична обстановка
в страната. Обучението от
разстояние в електронна
среда, въведено от МОН
през м. март 2020 година,
бе възможност за компенсиране на присъственото
обучение вследствие на
пандемичната обстановка,
заляла света. Първоначално
бе прието с въодушевление
от училищната общност и
дори се сочеше като алтернатива на традиционното
присъствено обучение в
училище, възприе се като
обучение на бъдещето.
Но много бързо то показа
своите съществени недостатъци. Това в най-голяма
степен се отнася за учениците от начален етап. При
реализиране на обучението
през учебната 2019/2020
година и 2020/2021 година
в учителската колегия на
Осмо СУ отчетохме, че вторият и третият елемент от
процеса на образование на
подрастващите – т.е. възпитанието и социализацията,
се постигат в ниска степен.
Първият елемент, който е с
най-голямо значение – обучението на учениците, се
постига в средна степен и
то при наличие на дисциплина у ученика и технически средства за осъществяването му. Всичко това бе
анализирано от педагогическия колектив и считаме, че
обучението от разстояние в
електронна среда:
- не може да бъде алтернатива на присъственото
обучение в училище и
може да се прилага само
за кратко време при извънредна обстановка;
- създава условия за влошаване на дисциплината
на учениците и колкото
е
по-продължително,
толкова ефективността
му намалява поради занижен контрол от родителите.
Как се отразява демографската криза в
България на развитието
на Осмо СУ?
През учебната 2020/21
година в училището се обучават 715 ученици от І до
VІІ клас. Този брой е близък
до максимално разрешения
за сградата на училището
при едносменен режим на
обучение, тъй като съвременната нормативна уредба на МОН не позволява
обучение на две смени. За
сравнение преди пет години
броят на учениците в училището бе 600, разпределени в
25 паралелки, а броят на педагогическите специалисти
- 50. Съгласно строително-

то разрешение училището е
30 класно. През настоящата
година в класните стаи се
обучават ученици в 30 паралелки, от които 21 са с
максимална
пълняемост
на ученици, т.е сградният
фонд е натоварен в пълна степен. Демографската
криза в последните 20 години предизвика сериозни
проблеми в образователната мрежа на Благоевград,
което се изрази в закриване
на две основни училища и
обединяване на две професионални гимназии. На този
фон се наложи прилагането
на по-гъвкави и адекватни управленски решения и
реакции на съвременните
предизвикателства, изразили се в преструктуриране
на училището чрез увеличаване броя на паралелките в
начален и прогимназиален
етап на 30, т.е. постигнат бе
максималният капацитет на
брой паралелки в сградата
на училището при едносменен режим на обучение.
Това предопредели и отпадането на необходимостта
от прием на ученици в гимназиалните етапи на обучение и даде възможност в
условията на делегиран бюджет през учебната 2020/21
година броят на педагогическите специалисти да бъде
увеличен на 61, а на непедагогическия персонал - на
16 души.
През 2018 година Осмо
СУ стана носител на престижното отличие «Училище
на годината» на Община
Благоевград, а през 2017
и 2019 година зае достойното второ място в конкурса между училищата
в Община Благоевград.
Педагогическите специалисти, удостоени с почетното
отличие «Неофит Рилски»
на МОН за дългогодишна
цялостна високопрофесионална трудова дейност в
системата на народната просвета и принос в развитието
на образователното дело са
7. Това ни отрежда едно от
първите места сред училищата в Област Благоевград.
Двама учители са автори на
учебно помагало по информационни технологии на
известно издателство.
- Въпросът за подобряване на материално-техническата база е основен
за училището и е актуален
през изминалите 40 години от неговото създаване.
Какво успяхте да постигнете в тази посока през
последните пет години?
- Със задоволство мога
да отбележа, че след близо
четири десетилетия бе завършена оградата на двора
на училището в посока изток, запад и юг. Това доведе до по-добро опазване на
имуществото на училището
и осигуряване на по-голяма
безопасност за учениците.
През август 2016 година бе извършен основен
ремонт на актовата зала, а
през ноември същата година бе открита модерна зала
за кетъринг хранене на уче-

ниците със 100 места, което
считаме за изключително
голяма и важна придобивка
за училището.
През лятото на 2017 година бяха извършени мащабни ремонтни дейности
на близо 2000 квадратни метра таванни повърхности в
сградата на училището, изразяващи се в монтиране на
окачени тавани и подмяна
на осветлението на общо 35
класни стаи и помещения.
Ремонтиран и подменен с
ново лед осветление бе и
административният корпус.
В северната част на двора
на училището бе разширена
площадката за отдих и игри
на учениците от начален
етап на обучение.
По проект на МОН
«Образование за утрешния
ден» на третия етаж бе изграден нов дигитален кабинет за работа на учениците
по групи, в който бе монтиран интерактивен дисплей.
По НП „Информационни
и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното
образование“ бе изградена
Wi–Fi система на стойност
16 400 лева, с която бе осигурен достъп до интернет на
всички ученици, педагогически специалисти и гости
на училището. Системата за
видеонаблюдение бе разширена и модернизирана.
Футболното игрище с
изкуствена трева е последната придобивка на училището, която несъмнено ще
допринесе за развитието
на спорта сред подрастващите. Около игрището бе
изградена зона за отдих и
занимания по интереси на
учениците.
- Какво бихте пожелали на училищната общност по повод 40 годишния
юбилей?
- В заключение искам да
благодаря на всички ученици от Осмо СУ за постигнатите успехи в обучението, да
им пожелая да бъдат смели
мечтатели и да продължат
да овладяват безкрайните
хоризонти на познанието.
Благодаря и на учителската колегия за усилията,
които полага за повишаване
ефективността на обучението, възпитанието и социализацията на учениците
ни, особено през последните две учебни години, преминали в една нетрадиционна среда, в условията на
пандемия от коронавирус,
за опазване живота и здравето им, за утвърждаване на
Осмо СУ като конкурентноспособно
иновативно
училище, подготвящо много
добре своите възпитаници.
Бих искал да поздравя и
родителите за доверието, за
съпричастността и за това,
че всички заедно подкрепяме децата ни по пътя на
качественото образование
и чрез тях градим един подобър свят!
Честит
40 годишен
юбилей!
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Приемственост
между поколенията
Уважаеми г-н Биров
СКЪПИ УЧИТЕЛИ,
Щастлив съм да Ви честитя 40- годишния юбилей
от основаването на Осмо
СУ „Арсени Костенцев“ !
Бивш възпитаник съм
на Осмо училище . Тук започна моето развитие като
човек и личност. Няма да
забравя с каква любов,
професионализъм и търпение учителите ни запознаваха с предметите си и
как ни караха не просто да
заучаваме информацията,
а и да се замисляме за важността на преподаваните
дисциплини.
Стремежът да обогати
личното, социалното и ин-

телектуалното израстване
на възпитаниците си, като
им дава възможност да се
развиват и чувстват граж-

дани на света, е похвално
и гордо за учебното заведение.
На мен Осмо училище
Искам да поздравя всички ученици,
учители и ръководство на Осмо СУ
„Арсени Костенцев“ по случай 40годишнината
от
създаването
му.
Пожелавам много
здраве и успехи занапред на всички.
В това училище
съм учил аз, учи синът ми и се надявам
там да учат и внуците ми.

Бъдете
здрави!
Иван Станчев
Общински
съветник

Искаме да изкажем своите
най-искрени благодарности на целия колектив на Осмо СУ „Арсени
Костенцев“ и да го поздравим по
случай 40-годишния юбилей!
Като възпитаници на това училище /аз и съпругът ми/, знаем колко
е важна ролята на учителя за нас и
нашите деца. Той е не само извор на
знания, но и опора, грижа и семейство.
Радвам се, че децата ми имат
възможността да следват стъпките ни и да изживеят най-прекрасните си детски моменти от живота,
именно там, откъдето сме тръгнали и ние..
Няма да забравя как тичахме по

коридорите безгрижни, щастливи
и спокойни, обрадени от невероятни хора, като първата ми учителка
госпожа Дурева, която ни беше като
майка - страхотен човек и педагог!
Благодаря! Това са моментите, които ще запомня за цял живот!
Искаме да Ви пожелаем здраве,
щастие, много професионални успехи и възможност да възпитате още
много достойни и талантливи хора!
Гордеем се, че сме част от
Вашето голямо семейство!
Мария Граматикова и
Мирослав Георгиев,
родители на Мартин Георгиев –
5.б клас

ми даде отличен старт – тук
придобих знания и умения,
които са ми полезни за цял
живот! Хубавите спомени
и вдъхновение за учене и
знания дължа на колектива на училището. Огромни
благодарности на госпожа
Тодорка Велкова и госпожа Добринка Николова за
насоките, които получих и
пътя, по който поех.
Горд и щастлив съм от
факта, че и сега в качеството си на ръководител
на пожарната служба в
Благоевград продължавам
да съм свързан с Вашето
училище. Двете институции работим взаимно по
проекти и конкурси и се
радваме на отлични резултати.
Пожелавам на педагогическия колектив все така
да пази духа и традициите
на училището и да насърчава инициативността и
таланта на своите ученици. А на всички сегашни
ученици - дръзновение,
успехи, шестици и повече
усмивки! Бъдете смели,
вярвайте в успеха, истината и доброто!
Честит празник!
гл. инсп. инж.
Боян Кондуров –
началник на
РСПБЗН – Благоевград

Осмо СУ „Арсени Костенцев” не е просто име
за мен. Това звучи гордо! Тук съм прекарала голяма
част от живота си. По този път сега вървят и децата
ми. Те също имат възможността да се докоснат до
опита, който учителите ни предаваха по време на
ученическите ми години.
И днес, с топлина в сърцето, си спомням за учителите, класната стая, първия и последния учебен
звънец. Днес отново прекрачвам прага на Моето
училище, но вече като родител . Моите деца са ученици тук. Не знам как ще продължат живота си след
като завършат, но със сигурност знам, че училището
ще остави следи в тях, които никога няма да бъдат
забравени.
Аз се гордея, че съм възпитаник на Осмо СУ
„Арсени Костенцев” едно от най- престижните училища в Благоевград.
Румяна Георгиева, випуск 1998г., родител на
Йордан и Никол, ученици в 1.Г клас
Завърших през 2000 -та година средното си образование в Осмо СУ “ Арсени Костенцев”. За всичките
тези години, прекарани в училище , получих много
грижи от всичките ми учители.Те ми дадоха основа
за по - нататъшното ми развитие като човек и личност
в живота.
А сега моят син продължава по стъпките ми.
Ученик е във 2.в клас, с преподаватели госпожа Анна
Апостолова и Евелина Илиева, и съм много радостен,
че има възможността да бъде възпитаван от отлични
педагози.
Всеки път, когато вляза в училището, чувствам
много приятни емоции и усещам, че все едно съм като
у дома.
В момента съм ръководител и треньор в Детски
Футболен Клуб Орлетата Благоевград .
Светослав Костурков,
треньор по футбол в ДФК „Орлетата“
Гордея
се,
че
съм възпитаник на
Осмо СУ ,,Арсени
Костенцев“. През 2020
г. и дъщеря ми прекрачи прага на любимото училище, което е
станало по - хубаво и
модерно. Имаме късмета да бъдем в екипа
на госпожа Кръстева и
Георгиева.
От сърце им благодаря за майчината грижа и мъдрост,
с които учат децата
ни. Желаем здраве на
всички и честита годишнина!
Яна
Лъчезарова
Николова
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гордост и самочувствие

Гордеем се с
успехите си
Кметът на община Благоевград д-р Атанас Камбитов
за пета поредна година връчи отличията „Училище на година -2018 “. В тазгодишното издание на конкурса за призьори в първа възрастова група 1-7 клас бяха определени
две училища – III ОУ и VIII СУ. Събитието има за цел да
покаже колко умни, образовани, инициативни, креативни и талантливи деца има в Благоевград. То се състоя в
зала „Пейо Яворов“, където учениците показаха своите
възможности в областта на знанията, уменията и таланта.
Възпитаниците на Осмо СУ“Арсени Костенцев“ се гордеят със своите постижения в състезанието.

Емилия Овчарова – медалист от
състезанието „Математика без граници“ 2017 г. – класен ръководител
Румяна Кръстева - Джолева.

През 2019 година в Пампорово се проведе заключителният етап на десетото юбилейно издание на
Националното състезание „IT-Знайко“ за ученици в начална училищна възраст, в което участват най-добрите
малки дигитални таланти на България. За поредна година учениците от
Осмо СУ, първото
иновативно училище в Община
Благоевград, показаха
отлична
подготовка и заеха
три първи места в
петте категории за
компютърни
таланти.

Костадин Везенков 3.В – златен медал от Математически конкурс „Иван
Салабашев” - 2018 г. – с класен ръководител Валентина Стоянова.

Елена Динчева, 2.Д клас - с класен
ръководител Валентина Карадачка
- Златен медал и грамота от състезанието „Математика без граници“
- 2021 г..

Катерина Христова - медалист от състезанието “Математика без граници“ - 2019, 2020, 2021 г. - с класен ръководител Радослава Илиева.

Второ място
завоюва Мария
Пириллис от 2.Г
клас.

Анна-Мария Янкова - участие в конкурс
за нова сценична партньорка на г-н Андреев в
„Шоуто на Слави“ - 2017 г. и в „Орфеева дарба“ - гр. София, наградена със златен медал и
запис на две песни в БНР.

Aлиса Илиева от 3. Г клас печели сребърен медал на квалификациите и бронзов медал на финала на Тайландска международна
математическа олимпиада TIMO. Третокласничката е единствената в Благоевградска област, спечелила златни медали на трите квалификации от “Математика без граници” и най-добър резултат за
Благоевградска област от “Европейско кенгуру” - 2020 г.

„Математика без граници“ - 2021 г. - Станислав
Михайлов – сребърен медал, Константин Марков –
бронзов медал, - 2.Г клас с класен ръководител Гергана
Баркова.

„Математика без граници“ - 2020 г. – медалисти – Огняна
Шилигарска, Костадин Везенков и Калина Овчарова - 3.Б с класен
ръководител Валентина Стоянова.

Осмо СУ „Арсени Костенцев” съвместно
с община Благоевград, РУО Благоевград и
ЮЗУ „Неофит Рилски” ежегодно организира
областно състезание ИТ „Чуден свят“ .
Участват деца от училищата на територията на област Благоевград.

Юни 2021

Националната програма „Иновации в действие“
създава условия за партньорство и обмяна на добри
педагогически
практики
между иновативни и неиновативни училища.
Основната цел на програмата е да се повиши качеството на образователния
процес чрез въведени иновативни елементи в обучението, нови методи на преподаване; разработени по нов
начин учебно съдържание,
учебни програми и учебни
планове или организирани
по нов начин управление,
обучение и образователна
среда.
Като иновативно училище Осмо СУ „Арсени
Костенцев“ за втора година
се включи в НП „Иновации
в действие“ към дейност
„Мобилност за популяризиране и мултиплициране на
добри иновации и форуми
за иновации в образованието“.
През учебната 2019/
2020 г. наши партньори по
програмата са Първо ОУ
“Св. Св. Кирил и Методий”,
гр. Гоце Делчев и XI ОУ, гр.
Перник, а през 2020/2021
учебна година 81. СУ
“Виктор Юго”, София и
Пето СУ “Г. Измирлиев”,
Благоевград
Програмата за мобилност и представяне на иновациите в Осмо СУ „Арсени
Костенцев“ включва посещение на часове по български език и литература, човекът и природата, човекът и
обществото и изобразително изкуство в начален етап,
английски език за начален
и прогимназиален етап и
„Дигитален свят“ – нов учебен предмет за учениците
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Традиция чрез иновации

Иноватори в
обучението
от 5.Г, 6.Б и 7.А кл.
В часовете по български
език учениците от 2.Б и 3.Б
кл. усъвършенстват комуникативната компетентност,
изграждат умения за възприемане на художествен текст.
С помощта на иновативни
методи - кубиране, ролеви
игри, групова работа, асоциативен облак изпълняват
самостоятелни творчески
задачи, съчиняват приказки,
решават ребуси и попълват
кръстословици,
развиват
умения за работа в електронна среда.
По английски език учениците от 3.А и 4.Г кл. чрез
иновативни методи - обърната класна стая, интерактивни учебни игри, учене
чрез театър развиват езикови умения, повишават
интереса към изучаване на
английски език, усъвършенстват умения да разказват и
съставят писмен текст, да
създават електронни образователни ресурси.
Учене чрез театър е
любим начин на изучаване на английски език
за учениците в 6.В клас.
Шестокласниците се включват в индивидуални задачи,
усъвършенстват умения за
работа в екип и прилагат
новите знания в ситуации,
илюстриращи реалния живот.
Човекът и природата и

човекът и обществото са
интересни учебни предмети за всички от 3.Г, 4.Б и
4.Д клас. Попълването на
мисловни карти и работни
листове, изпълнението на
практически задачи и проектно-базираното обучение
са методи, чрез които учителите по забавен начин
представят учебното съдържание като така създават

условия за активно учене.
Учениците набавят, избират
и преобразуват информация, вземат решения, които
спомагат за тяхното личностно развитие.
С различни традиционни и нетрадиционни
изобразителни материали
и техники учениците от
2.В клас създават живописни рисунки, апликации

и мозайки. Иновативните
методи – игрови подход,
работа в екип и учене чрез
театър мотивират второкласниците да участват
активно в подготовката и
изработването на различни
проекти „Клоун“, „Кукли“,
„Великденски
венец“,
„Жабокът принц“ – мозайка, декори за театър.
В иновативните паралелки учениците с лекота
работят с образователни
платформи като Learning
Apps,
Кhan
Аcademy,
Kahoot,
Wordwall,
Hot
Potatoes. Умеят да попълват и създават електронни
тестове и кръстословици,
използват
интерактивни
презентации и дидактични
електронни игри. Тези дейности засилват интереса на
ученика към учебната дейност, дават възможност за
изследователска дейност и
развиване на лидерски умения. Учебните часове стават
динамични, емоционални и
интерактивни.
Логическото и креативното мислене се развива и чрез новия учебен
предмет „Дигитален свят“.
Учениците от 5.Г, 6.Б и 7.А
клас осмислят процеса на
изготвяне на код, програмират с JavaScript, умеят
да създават приложения за
мобилни телефони с опе-

рационна система Android.
За да демонстрират роботи
DASH, работят по проект,
изпълняват екипни задачи.
С активното си участие в
„Работилница за приказки и
творчески идеи“, „Мозайка
- работилница за иновации“,
„Пътешествие в планината
с малките изследователи“
и Workshop “Com and see!
Do it with me!” всички ученици, участващи в проекта
„Модел за формиране на
ключови компетентности
чрез интегриране на информационните технологии и
използване на съвременни
методи в обучението“ забавлявайки се, демонстрират
своите знания и умения в
ключови познавателни области.
За
популяризирането на иновациите по НП
„Иновации в действие“ са
създадени
презентации,
видеофилми, книжни издания, електронни уроци
и репортажи в местните
медии.
Участието
в
НП
„Иновации в действие“
дава възможност на партниращите училища да демонстрират иновативни идеи,
да обменят опит и споделят
постижения в реална среда.
Рая Барбулска
заместник-директор УВР

Нов учебен предмет “Дигитален свят”

Обмяна на опит

Във връзка с Националната програма на МОН
„Иновации в действие” осъществихме обмяна на опит в
края на месец май, като върнахме визитата на партньорите
ни от Софийското иновативно СУ “Виктор Юго”. Имахме
възможността да наблюдаваме използваните от тях педагогически иновативни методи в реална учебна среда по различни предмети. Програмата беше изключително наситена
с паралелни сесии в различните образователни степени. На
моменти екипът ни се разделяше, за да можем да обхванем
всичко подготвено, след което споделяхме впечатленията си
от видяното. Можем да кажем, че този вид обмяна на опит е
изключително полезна за работата на един учител и за развитието на ученика. Радваме се, че бяхме част от екипа!
Валентина Стефанова, Димитрина Гошева

През учебната 2018 - 2019 година
в 5.А клас бе въведен нов предмет „Дигитален свят“, който продължи
да се изучава в шести и седми клас.
Първите стъпки в програмирането бяха подпомогнати от програмируем интерактивен робот - Bee Bot.
Пчеличката е с опростен интерфейс
и е подходяща за отправна точка при
преподаване
и упражняване на контрол
над обекти,
алгоритмични дейности,
програмиране на дейности, пространствена
ориентация.
От втория учебен
срок започна
изучаването
на средата за

програмиране Scratch. Тази следваща стъпка в областта на програмирането отваря пред учениците нови
хоризонти, като им позволява сами
да създават анимирани истории,
интерактивни игри и сценарии за
филми. По този начин в часовете по
програмиране се съчетава чисто теоретичното познание с демонстрация
на детската креативна мисъл. Чрез
моделиране на различни обекти, познанията на децата за околната среда значително се обогатиха, повиши
се общата им култура и уменията за
комуникация. С помощта на робота
Dash учениците превърнаха своите
идеи в игри.
Следващ етап в обучението е запознаване със света на уеб разработката. Младите програмисти експериментират с добавяне на изображения,
музика и видео към страниците си.
Основни принципи по време на занятията е работа в екип.
Последният етап в обучението е

създаване на приложения за мобилни телефони с операционна система
Android. Учениците използват платформата App Inventor, разработена
от Масачузетския технологичен институт.
Горди сме с факта, че през трите години на преподаване на този
предмет в представителните уроци
пред специалисти от МОН, РУО и
учители и ученици от други училища, учениците демонстрираха
наученото, като активно работеха в
часовете, за да покажат на практика
знанията в областта на програмирането.
Уменията по програмиране и развитието на логическото мислене са
сред основните компетенции, които
могат да гарантират по-нататъшната
професионална реализация на подрастващите.
Галина Владова,
Надя Пандева
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иноватори в обучението

Интерактивно-игровият метод
в урока по БЕЛ
С учениците от 2.Б клас за
втора поредна година сме част
от иновативните паралелки на
Осмо СУ „Арсени Костенцев“.
В уроците по БЕЛ приложение намират както традиционните методи, така и много съвременни, интерактивни методи
като работа по проект, обърната
класна стая, учене чрез театър,
ролева игра и др. Повечето от
тези уроци са интегрирани – в
тях се затвърждават знания от
различни учебни предмети.
Играта изисква активност
от учениците и в същото време
придобиват практически знания. Играейки, те комуникират
помежду си като изпълняват
различни роли, развиват различни умения - да задават въпроси
по дадена тема, да дават точни

Забавляваме се
на английски
език с Hot
Potatoes

Напоследък все повече
говорим за иновации в българското образование – как да
направим обучението забавно, лесно и интересно и найважното – на езика на технологиите. Иновативният модел,
по който работя в часовете по
английски език с учениците
в начален етап, се базира на
интегриране на информационните технологии и използване на съвременните методи
в обучението.
Най-естественият начин
за обучение на малките ученици е играта. Те усвояват и
обогатяват знанията си по английски език, докато играят.
Игровата дейност влияе върху
развитието на вниманието, паметта, мисленето, моториката
и въображението.
Ученето чрез театър спомага за запаметяване на езиковите знания по един занимателен и интересен начин
и за тяхното практикуване и
прилагане.
Интегрираните уроци с
интердисциплинарен подход
по английски език се провеждат в компютърния кабинет.
Традиционният урок е заменен с качествено нов, който
предполага повишен интерес
и емоционална познавателна
активност. При решаването
на кръстословици, игрословици, викторини вниманието на
учениците е голямо, а концентрацията – висока.
Най-интересна, приятна и
мотивираща за второкласниците е проектната работа. С
изработването на проекти по
дадена тема се упражнява лексиката и умението за писане.
Друг иновативен метод,
който се използва в часовете
по английски език е обърната
класна стая. Учениците получават учебни материали по
интернет или на хартиен носител. След това, в училище
се продължава с по-трудното
- асимилиране, решаване на
проблеми, обсъждане и помощ от учителя.
Уроците завършват с
учебни игри в Kahoot, с които
се проверяват знанията им. С
тези игри обучението е страхотно, резултатите – също.
Иновативното обучение
е интензивно, вдъхновяващо,
зареждащо с енергия и нови
идеи, практически насочено и
изпълнено с хармония.
Светла Писарева –
начален учител

и ясни отговори, да се изслушват, да си сътрудничат. Поради
забавния си характер, играта повишава интереса на учениците
към ученето.
В много от уроците по БЕЛ
обучаващите се създават ми-

словна карта по образец, като
проследяват взаимоотношенията между героите, записват някои от техните качества.
Любимо за второкласниците
е ученето чрез театър. По групи
те представят отделни епизоди

от изучаваното произведение,
пресъздават образите, чувствата
и преживяванията на литературните герои.
Използването на групова работа, работа в екип или задаване
на творчески задачи има за цел
активизиране познавателната активност на учениците, разгръщане на техния индивидуален творчески потенциал и способности.
Приложението на интерактивните методи при обучението
по БЕЛ се възприема положително от учениците и родителите. Разчупва се традиционното
обучение като се надграждат
знанията, придобити в клас,
ученето става интересно и увлекателно, превръщайки ученика в
изследовател и творец.
Постиженията си учениците
представят в края на годината
в електронен вестник „Забавно
междучасие“. Там намират място най-добрите им творения
– римушки, ребуси, кръстословици, математически верижки,
задачи-закачки, авторски приказки и др.
Милена Бирова начален учител

Приложението на куба като педагогическа техника
За трета учебна година учениците от
3.Б клас участват в проекта “Модел за
формиране на ключови компетентности
чрез интегриране на информационните
технологии и използване на съвременни
методи в обучението”. Иновациите в обучението по български език и литература
правят урока различен и забавен.
Методът на куба (кубиране) е педагогическа техника, която улеснява разглеждането на дадена тема от различни
страни. Използва се куб, чиито страни
подтикват към мислене. Върху всяка от
страните се изписват въпроси – Защо?,
Кога?, Къде?, Колко?, Как? и въпрос по
избор. Събужда интереса и рефлексията,
подкрепя учениците да задават шест различни по вид въпроси по дадена тема.
Включването на играта в учебния
процес е един от най-емоционалните и
забавни методи за децата, защото им позволява да поставят себе си в ситуации,
близки до реалния живот, които развиват
комуникативните им способности, стимулират критичното и креативното мислене. Играейки, без усилие те създават
картинни ребуси и кръстословици, стихове и комикси.
Проектното обучение по предмета български език и литература е метод
на активното учене.Това е творческа

Съвременните технологии
и чуждият език
От първостепенна важност за обучението по английски език е формирането и развитието на комуникативна култура на учениците. В урока по английски
език е необходимо да бъдат създадени условия за
практическото овладяване на езика от всеки ученик.
Съвременните педагогически технологии, като обучение в сътрудничество, проектно-базирани дейности,
интегриране на информационни технологии, интернет ресурси - помагат да се мотивира познавателната
активност на учащите се.
Учениците от 3.А клас се възползват от възможностите на интернет ресурсите и интернет базираните платформи за създаване на образователно съдържание. Прилагат екипна работа и проектни дейности
в реална и във виртуална среда. Интернет ресурсите
могат да се използват за редица образователни цели:
да се формират умения за четене като се използват
материали от глобалната мрежа; създаване на електронни речници от самите ученици; за подобряване
на уменията за правоговор и правопис,
Прилагането на иновативни методи в обучението
по английски език, спомага развитието на някои ключови компетентности като: езикова грамотност; комуникативна компетентност; дигитална компетентност;
личностна компетентност, социална компетентност и
компетентност за учене. Наред с това учениците успяват да приложат сполучливи учебни стратегии във
всяка образователна сфера.
Радослава Илиева - начален учител

дейност, която развива умения за работа в екип и споделяне на отговорности.
Проектната дейност се превръща в мост
между учител, ученик и родител.
Използването на електронни средства и ресурси в образователния процес
е важно условие за развиване и усъвършенстване на дигиталната компетентност. Обучението в клас се превръща в
информационно забавление.
В открити уроци пред родители, учители и ръководители, учениците в три
поредни години демонстрираха придобитите знания и умения - да работят в
електронна среда, като използват PDF
файлове, разнообразни интерактивни и
мултимедийни приложения, да рисуват
с графичен редактор Paint, да решават
електронни тестове, да танцуват, да изработват и представят проекти.
Включването на родителите е важен
елемент от иновативния процес.
Използването на интегрираните уроци и прилагането на интердисциплинарния подход в часовете по български език
и литература прави ученето интересно,
продуктивно и активно, като дава възможност за изява на всеки ученик.
Валентина Стоянованачален учител

Обучението чрез театър в
часовете по английски език

Кандидатстването
по
проект „Иновативно училище“ беше истинско предизвикателство. Комбинацията
от обучение чрез театър и
информационни технологии в рамките на 40 минути
бе прекрасна идея! Уроците,
които определих за прилагането на иновативните методи и подходи станаха трепетно очаквано събитие за
учениците от иновативната
паралелка.

В рамките на един стандартен учебен час те могат
да сменят дейност след дейност, без да усетят как забавлявайки се учат английски
език.
Учениците се научиха
да изпълняват онлайн упражнения, изработени специално към урока с програма Learning apps. Героите
от учебника по английски
език оживяваха на малката
сцена в класната стая, на

масата с декорите или зад
паравана. Всички можеха
да участват.
Темите бяха разнообразни – от държави и континенти до слънчевата система;
от Европа до Мексико и пирамидите. Това е истинско
предизвикателство – изисква много труд, но резултатът си заслужава.
Валентина Стефанова –
учител по английски език
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Наред с традиционните
методи на обучение в часовете по „Човекът и природата“ се прилагат и интерактивни методи. Изучаването
на природните процеси и
явления е интересно и забавно за учениците от начален етап. Един от използваните методи е обърнатата
класна стая. Главното е, че
всички се фокусират върху
разбирането и осмислянето на информацията, а не
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иноватори в обучението

“Обърната класна стая” в
обучението по човекът и природата
само към запаметяването
ѝ. Малките ученици представят своите проучвания
по различен начин – на
табло, като рисунка или
постер, като презентация.

Практиката показва, че това
се оказва ефикасен и предпочитан от децата начин за
учене.
Методът - театър е често използван в часовете

по човекът и природата.
Интересът към такъв тип
уроци е толкова голям, че
децата го възприемат поскоро като училищно тържество. В целия процес се

Проектните задачи
в часовете по
изобразително изкуство
Заедно с учениците от 2.В клас осъществихме няколко иновативни урока, на различни теми. Усвояването
на знания и умения чрез преживяване ни дадоха възможност за по-голямо желание за творческо развитие, за нов
вид комуникация. В часовете изработихме натюрморти
(с техника отпечатване), клоуни (чрез смесена техника
от рисуване и апликиране), великденски венец (чрез
апликиране). Организирахме си и работилница за иновации по приказката на Братя Грим, „Жабокът принц“,
чрез техника мозайка. Всеки ученик си изработи самостоятелна мозайка с образ на жабче с керамични и
стъклени камъчета, като на една обща основа изградихме образа на жабока, с помощта на отпадъчен материал- пластмасови капачки. Съсредоточих вниманието им
върху богатствата и красотата на природата и нейното
опазване. Използвахме традиционни и нетрадиционни
изобразителни материали (кора от дърво, листа, шишарки, дървени стърготини). На финала организирахме изложба, достояние както на учители и ученици, така и на
родители. Щастлива съм, че съм част от Националната
програма „Иновации в действие“.
Димитрина Гошева –
учител по изобразително изкуство

Искаме и участваме
в проекти
През 2019/20 година са сформирани три клуба по интереси „IT Любознайковци“ - с ръководител Н. Пандева,
„IT Мания“ - с ръководител Г. Владова, „Киберсвят“ - с
ръководител М. Ангелова по проект „Образование за
утрешния ден“, през следващата учебна година продължават работа два от клубовете.
С проекта се цели отварянето на образованието към
дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да
позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни
и ефективни подходи към всеки отделен учащ, по-добрата дигитална подготовка, ще допринесе за по-бърза
и по-лесна реализация на пазара на труда.

подобрява
междуличностната комуникация между
учениците и учителя, както
и между самите ученици.
Много често в часовете по човекът и природата
обучаващите се работят
в екипи. Работата в екип
е споделена отговорност.
Този метод на учене формира личностни качества
като уважение, отговорност,
дружелюбност, творчество,
увереност, единство, добрина, любов, търпение, които
са важни във всеки етап от
живота.
Друг интересен метод,

който вдъхновява третокласниците в обучението
по човекът и природата е
проектно базираното обучение. Те представят плакати
за защита на природата, 3D
макети на влажни зони като
местообитания на растения и животни, панорамни
книжки за животните, алманах на живия свят и много
подобни продукти.
Поставени в ситуация
да решават нестандартни
задачи, учениците придобиват сериозна мотивация
за участие в образователния процес, тяхната активност в часовете расте, те
разгръщат познавателните
си способности и мобилизират творческия си потенциал.
Юлия Ингилизова –
начален учител

Нов поглед към преподаването
по човекът и обществото

Участието ни в дейностите по проект „Иновации в
действие“ е продиктувано от необходимостта за повишаване на ролята на ученето чрез взаимодействие с другите и
най-вече с връстниците. При избора ми на начин за работа
по дадена тема, за мен е важно ученикът да встъпва в разнообразни взаимодействия с другите членове на учебната
група, за да се осъществява сътрудничество между тях. За
целта използвах интерактивни методи: метод на проектите,
екипна работа, подреждане на пъзел, съставяне на мисловна карта, „Обърната класна стая“, дидактични ролеви игри.
Умението да се работи в екип, което се създава още от найранна ученическа възраст е ценно, защото води до разкрепостяване, интегриране, активност, инициативност и други
качества, които се изграждат у учениците. Използването на
тези методи позволи да се създадат необходимите образователни ситуации за развитието на социалните им умения
и приобщаването им към социалната среда, което е една от
основните задачи на съвременното образование.
Красимира Николова – начален учител

Доджо клуб по природни науки
и компютърно моделиране

Учениците от иновативната паралелка
в 3.Б клас с класен ръководител Мариана
Георгиева станаха нинджи изследователи в
първия по рода си в областта Доджо клуб
по природни науки и компютърно моделиране. Инициативата се реализира съвместно с Факултета по педагогика на ЮЗУ, с
който училището има сключен меморандум
за сътрудничество.
Заниманията в клуба се провеждат в работилници по програмиране и забавление
в света на STEAM (Science-TechnologyEngineering-Art-Mathematics), което е образование чрез методите на науката, тех-

нологиите, инженерството, изкуството и
математиката. Scratch дава свобода за моделиране на различни обекти от околната среда, като по този начин обогатява културата
на децата и развива творческото мислене и
уменията за комуникация.
Децата взимат участие в експерименти,
участват в групови проекти. Обучението
чрез практическо приложение и преживяване на наученото, са основните принципи,
залегнали във всеки урок. STEM се базира
на експеримента, дори и когато той няма
успеха, който децата очакват. Най-важното
за обучението е процесът, а не непременно
крайният резултат.
Мариана Георгиева начален учител

“Детско полицейско управление”

Учениците
от
4.Г - с класен ръководител Красимира
Пацова, взеха участие в проект „Детско
полицейско управление“, в който усвоиха първа долекарска
помощ, гражданска
защита при бедствия
и аварии и пожарна
безопасност.
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МОЖЕМ И УСПЯВАМЕ

Бенита Стоилова - III
място - “Програмист” - 2018
г., Екипи - 5. кл. и 7. кл. - II
място “ИТ” - с ръководител
Галина Владова - 2018 г.

Благословена е
ръката, която дарява

Традиционният благотворителен базар ,,Благословена да е ръката, която дарява” и тази година
бе проведен под това мото. С тази цел в Осмо СУ
„Арсени Костенцев“ Благоевград ученици, с помощта на своите учители, изработиха изделия от естествени материали. За първи път той се състоя в навечерието на Християнския празник “Възкресение
Христово”. Благотворителността е начин да покажем любов към хората и да помогнем на нуждаещите се. Това е повече от благороден жест.

Костадин Петров - 3.А клас – 2016 г. –
Национален победител в състезанието по английски език Longman Competition с ръководител Сашка Джаджарова

Борис Тренчева от 2.Б клас - участник в конкурса за детска рисунка “Градът, за който мечтая“ на “Turkish airlines”
- 2020 г.

„Рено България“ присъди награда III място на Мария
Павлова, Ивана Стоянова и Ели Маркова - Национален
конкурс за детска рисунка „Пътят и аз“ – 2017 г. - с ръководител Мариела Тренчева.

Кристияна Владова I място - „Програмист“ - с
ръководител
Галина Владова - 2017 г.

Александър Йорданов, Евгения Самарова и
Борислав Гаргавелов - ученици 5.Г клас - II място в
Националното състезание „IT Знайко“ - с ръководител
Галина Владова - 2021 г.

Виталия Пандева - 2.Б клас - III място в
Националното състезание „IT Знайко“ - с ръководители Надя Пандева - 2021 г.

Успяваме да покажем
възможностите си
Елизабет Величкова и Жасмина Вангелова от 7.В
клас - III място в Националното състезание „IT Знайко“
- с ръководител Галин Владова - 2021 г.

София Гошева – I място в Националния конкурс „Моята любима стая“ - 2019 г. – с ръководител Мариела Тренчева – учител
по ИИ
I място за учениците от 3.В клас, с класен ръководител Весела Равначка, в конкурса „Ценим
водата“.

I и II място
в областния
етап на
конкурса
за детска
рисунка „С
очите си
видях бедата“ - 2017 г.
- с ръководители Д.
Гошева и Р.
Васева.

Кристина Пацова - лека атлетика – 2018 г. – Златни
медали при момчетата и момичетата - с ръководител
Т. Тодоров.
На 18.05.2021 г. в двора на Осмо СУ „Арсени Костенцев“
бе открито ново футболно игрище, изпълнител на проекта е
Община Благоевград. На церемонията присъстваха много ученици, учители и гости.
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