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Състезателна тръпка

РЕГИОНИ

Диляна КОЧЕВА

Основното учи-
лище „Найден 
Геров“ се на-
мира в село 
Гавраилово, 
Сливенска об-

ласт. То е средищно училище и 
в него учат 210 ученици от I до 
VII клас от селата Гавраилово, 
Чинтулово, Бинкос, Струпец, 
Малко и Голямо Чочовени. 
99% от възпитаниците му са 
от социално уязвими групи. 
„Нашата цел е да задържим 
децата в училището“, разказва 
директорът Мадлена Георгие-
ва. Педагозите полагат големи 
усилия нито един ученик да 
не отпадне от образователна-
та система и да не изостава в 
учебния процес. Резултатите 
от това са налице – два дни 
след обявяването на извън-
редното положение за борба с 
COVID-19 54% от учениците 
започват електронно обучение, 
а сега вече са 68%. Причината 
да не са обхванати всички, е 
липсата на връзка с интернет 
или компютър у дома. Някои 
от семействата имат само теле-
фон, но той не е смарт. Затова 
учители и родители разговарят 
всеки ден – обсъждат учебния 
материал и задават домашна 
работа за следващия ден. Цел-
та е всяко едно дете да продъл-
жава да учи и да не изостава от 
съучениците си. Във фейсбук 
страницата на училището се 
публикуват и много образова-
телни материали за превенция 
от коронавируса. 

За децата, които нямат мо-
билно устройство у дома, ме-
диатор разнася от село на село 
учебните материали на харти-
ен носител. От РУО – Сливен, 
са предоставили предпазно 
облекло, с което да може да се 
придвижва безопасно. По На-
ционалната програма на МОН  
„Оптимизация на училищната 
мрежа“ е осигурен и учили-
щен автобус. Подготвяните 

от учителите материали са за 
по-дълъг период, така че на 
медиатора не му се налага да 
ходи всеки ден до домовете на 
учениците. 

Освен уроците от няколко 
седмици вече разнасят и храна 
по схемите „Училищен плод“ 
и „Училищно мляко“. Заедно 
с това за най-малките учени-
ци учителите са подготвили 
и материали със занимателни 
игри. По този начин децата 
от подготвителната група, 
забавлявайки се, няма да из-
остават от учебния процес.  
В нея тази година се обучават 
19 деца – всичките от село 
Гавраилово. При тях уроците 
започват с овладяването на 
българския език. Причината за 
това е, че повечето постъпващи 
малчугани изпитват големи 
затруднения с езика. Наред с 
азбуката децата придобиват и 
хигиенни навици. „Тези, които 
посещават подготвителната 
група, стъпват на много добра 
основа и след това работата 
на началния учител е много 
по-лесна“, категорична е Ге-
оргиева.

 „В тези трудни времена се 
намират и добри хора, които 
искат да помогнат, и ни пода-
ват ръка“, казва директорът. 
Разказва как дарители са оси-
гурили мобилни устройства 
за учениците. Първият, който 
получава таблет с включен 
интернет, е отличникът от село 
Струпец Теодор Недков. Да-
рението е осигурено от голям 

мобилен оператор и е предос-
тавено чрез РУО – Сливен. Де-
тето е сред най-старателните 
и изявени ученици, но поради 
липсата на мобилно устрой-
ство не може да учи от дома 
си. Благодарение на новата си 
придобивка сега и той вече е в 
„клас“. Училището получава 
още 10 устройства – 4 компю-
търа, 3 лаптопа, 1 таблет и два 
телефона, в рамките на иници-
ативата „Стара техника за ново 
начало“. Всички те са занесени 
по домовете на децата и още 
10 ученици са се включили 
пълноценно в обучението от 
разстояние.

Сега повече от половината 
деца учат у дома пред ком-
пютъра. Те се справят много 
добре – посещават виртуал-
ните класни стаи и старателно 
подготвят домашните си ра-
боти. „Онлайн обучението не 
пречи на качеството на обра-
зованието, но на учениците им 
липсват приятелите“, споделя 
Георгиева. 

В училището има и ученици 
със СОП – трима са в VII клас 
и двама в V клас. В онлайн обу-
чението са включени двама от 
тях, като с тях работят учите-
лите, педагогически съветник 
и ресурсен учител.

Педагозите от село Гавра-
илово правят всичко по силите 
си учебните занимания да 
вървят по програма, а децата 
да се занимават активно. Те ре-
гулярно разговарят с хората от 
селата и им разясняват ползите 
от образованието. Мястото на 
децата е в училище и затова те 
трябва редовно да посещават 
учебните занятия. 

Заради натрупани отсъст-
вия понякога има и отпадащи 
ученици. При всяко отсъствие 
от час след работния ден клас-
ният ръководител се обажда 
на настойниците на ученика, 
за да попита защо е отсъст-
вал. Но когато родителите са 
незаинтересовани, учителите 
нищо не могат да направят. 
Въпреки това има и поло-

жителни примери. Георгиева 
разказва, че малко преди обя-
вяването на извънредното по-
ложение някои от семействата 
на учениците им са заминали 
на гурбет в Гърция. По думи-
те ѝ, въпреки това едно от 
децата се е включило в дис-
танционното обучение. „При 
наличието на мобилно ус-
тройство всеки може да участ-
ва в обучението в е-среда,  
независимо къде се намира. 
Важно е само желание да 
има“, казва още тя.

В работата си педагозите се 
стремят по всякакъв начин да 
привлекат и задържат интереса 
на учениците. Всяка година 
организират редица конкурси 
и състезания, опитват се да 
помогнат на всяко дете да 
открие и развие таланта си. 
Заниманията с танци и песни 
са сред любимите на децата. 
Отбелязват и всеки празник. 
„Важно е нашите деца да 
познават историята и празни-
ците си. Това е основна част 
от възпитателния процес“, 
категорична е Георгиева. 

От няколко години ОУ „Най-
ден Геров“ използва и образо-
вателната платформа „Уча.се“.  
Уроците много се харесват на 
учениците. Благодарение на 
това, че всяка стая е снабдена с 
мултимедия, децата могат да се 
възползват от интерактивните 
уроци ефективно. Учителите 
прилагат дигитални умения и 
знания не само в рамките на 
извънредното положение, но 
и в нормалния учебен процес 
всеки ден. 

В рамките на училището ре-
довно се организира обучение, 
където учителите си помагат и 
споделят успешни практики. 
Директорът Мадлена Георги-
ева поиска да благодари чрез 
вестник „Аз-буки“ на колегите 
си за неуморния труд, ентуси-
азъм, отдаденост и старание, 
което прилагат в работата си с 
учениците всеки ден.

Учениците от VIа клас на СУ „Стоян 
Заимов“ в Плевен Илона Цветанова, Ми-
хаела Царска и Ивайло Марков са сред 10-
те най-добре представили се участници 
от страната по биология в първия онлайн 
турнир ScienceMeUp. Предстои им участие 
в следващ етап, в който ще се проведе 
събеседване в реално време между фина-
листите и членовете на Комисията, оце-
нявала работата им – доц. Иса Хаджиали  
(СУ „Св. Климент Охридски“), Димитър Гро-
зев (магистрант в СУ „Св. Климент Охрид-
ски“) и Явор Киряков (директор на Универ-
ситета за деца).  

„Онлайн турнирът ScienceMeUp е без-
платен и организиран от Университета 
за деца – София. Включва четири отделни 
състезания по математика (V – VI клас), 
физика (V – VII клас), химия (V – VII клас) и 
биология (V – VII клас). Нашите деца се 
включиха в състезанието по биология. 
Сред най-добрите са от общо 54 участни-
ци от цялата страна. Учителката им по 
природни науки е Катя Трифонова.“ Това 
разказва заместник-директорът по учеб-
ната дейност Ганка Нинова. Тя допълва, че 
Турнирът е възможност учениците да се 
докоснат до науката и да изпитат отново 
състезателната тръпка, позабравена по-
ради отмяната на множество олимпиади и 
научни състезания.

Ралица ГОСПОДИНОВА

„Новите условия налагат сигурен достъп 
до цялата училищна информация, нався-
къде и по всяко време. COVID-19 за нас е 
стимул да направим по-бързо планираната 
крачка към дигитализирането на обучение-
то в училище. Първи в област Плевен внед-
рихме Google G Suite за образованието“, 
информира директорът на плевенското СУ 
„Стоян Заимов“ Анни Петкова. Училището 
вече разполага с 926 активни потребители и 
299 Google Classrooms. Закупени са 10 броя 
уиндоуски устройства Acer B118-G2 с мул-
титъч дисплей, активна писалка, подсилен 
корпус и издръжливост на батерията 8 часа 
на ден. Всичко това стана възможно в парт-
ньорство с Центъра за творческо обучение.

Облачната платформа включва основни 
приложения, които подпомагат общуване-
то при организацията и провеждането на 
учебния процес. Предоставено е неогра-
ничено и сигурно пространство, където 
всякакъв вид документи и файлове се 
съхраняват в „облака“. Информацията 
е достъпна от всеки компютър, таблет, 
смартфон през персонален сигурен елек-
тронен профил.

„Образователната „облачна“ платформа 
ще използваме и след COVID кризата. 
Всички учители и ученици са в непрекъс-
нато взаимодействие чрез свои електронни 
профили, и то в сигурна и защитена среда. 
По този начин учениците са сътрудници на 
учителите и създатели на учебно съдържа-
ние“, казва още Петкова.

СУ „Стоян Заимов“ – Плевен, си е поста-
вило и други амбициозни задачи – дигита-
лизация на административните процеси и 
трансформация на учебната среда. Пред-
стои и кандидатстване по различни проекти 
и програми. Компютърните кабинети и 
класните стаи по природни науки също ще 
бъдат обновени, за да се превърне учили-
щето в съвременно и технологично място, 
привличащо учениците в традиционните 
профили „Софтуерни и хардуерни науки“ 
и „Природни науки“.

Иновативната политика, която водят ди-
ректорът Петкова и екипът й, цели образо-
ванието плавно да премине от традиционно 
към модерно и да е атрактивно и качествено 
за възпитаниците на училището.

В СУ „Стоян Заимов“ се обучават 848 
ученици в 38 паралелки от I до XII клас.

СУ „Стоян 
Заимов“ работи 
в „облака“ 

От село на село раздават 
учебни материали
В ОУ „Найден Геров“, с. Гавраилово – Сливенско, 
не позволяват нито едно дете да отпадне  
от образователната система

В средищното училище 
„Найден Геров“ учат 210 
ученици от I до VII клас 
от селата Гавраилово, 
Чинтулово, Бинкос, 
Струпец, Малко  
и Голямо Чочовени

Мадлена Георгиева, 
директор


