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НАКРАТКО ЗА ПРОГРАМАТА
„С ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО –
УЧИЛИЩЕТО ИМА СМИСЪЛ“

Програмата „С поглед в бъдещето – училището има смисъл“, реализирана от
Сдружение за споделено учене ЕЛА (до 25.09.2019 г. Център за приобщаващо
образование), се фокусира върху ключовия, но малко изследван шести клас. Учениците в тази възраст се намират в междинен момент от училищния етап – те
не са вече децата от началния курс, свикнали да разчитат за всичко на любимата
учителка. Преминали са през промяната в пети клас и започват активно да откриват и да се интересуват от външния свят, развивайки личността си в определена
посока. Същевременно им предстои важен кръстопът – „крайъгълният камък“ на
седми клас. Следователно шести клас е чудесно време за създаване на високо
ниво на мотивация у учениците да продължат образованието си с една по-ясно
оформена крайна цел и представа за себе си – за силните и слабите си страни.

Някои данни за шести клас
През втория срок на учебната 2015/2016 проведохме национално представително социологическо проучване на нагласите сред ученици в шести клас. Резултатите от изследването (количествено и качествено) показват следните добри
новини:
• 95% от децата са убедени в една или
друга степен, че да се ходи на училище
и да се учи е важно за собственото им
бъдеще (намирането на добра работа,
успешна реализация);
• 89% от децата в различна степен харесват да ходят на училище, в това число за 31% дори е удоволствие;

• 79% декларират, че харесват повечето си учители и дори имат любимци
сред тях;
• 70% декларират, че се чувстват добре в училище.

Важно ли е да ходиш
на училище?

• 82% харесват поне два от предметите в учебната програма за шести клас;

Да
95%

Въпреки че 95% от децата знаят, че
посещаването на училище е важно за
бъдещата им реализация обаче, 45% от
тях заявяват, че биха избягали при първа възможност от час.
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Без отговор
1%

Не
4%

Притеснителен е и резултатът, че макар шестокласниците да знаят, че е важно
да ходят на училище, 1/3-та от тях не могат да дадат отговор на въпроса какво
харесват най-много там.

Какво харесваш най-много в училище?
26%

Учителите
18%

Съучениците
8%

Външния вид и интериора

7%

Физкултурния салон и спортните площадки
Готино е/Атмосферата

6%

Много хубави кабинети/стаи

6%

Любимите предмети

5%

Научаваме нови и интересни неща

5%

Начина на преподаване
Много хубав, озеленен двор
Нищо
Не мога да преценя

4%
3%
7%
34%

За целта на Програмата
Програмата „С поглед в бъдещето – училището има смисъл“ има за цел да разработи методология и инструмент за задържане на децата в училище чрез повишаване на мотивацията им за учене и придаване на практическа стойност на
наученото в час.
Анализът на данните от проучването, ясно показа, че когато училището се отвори
към света около себе си и този свят навлезе в него със своите позитивни образци,
перспективи, знания и умения, нараства вероятността децата да намерят в училището и ученето нещо увличащо, интересно, полезно за себе си.
Програмата представлява доброволна и регулярна работа на деца в шести клас
с професионалисти от местната общност. Учениците посещават редовно даден
специалист съвместно с учител, който преподава предмет от съответната научна
област. Работата на учителя е да свърже практическите занимания при професионалиста с учебния материал.
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Важна част от приобщаващото образование представлява изграждането на
връзки между училищата и заобикалящите ги общности. Много професионалисти
са готови да инвестират доброволно от времето, уменията и ресурсите си, за да
увеличат мотивацията на децата да продължат образованието си и да подпомогнат изграждането на една жизнена и активна местна общност.
В рамките на Програмата шестокласниците от училищата-участници посещават
в извънучебно време предварително избрани професионалисти, които ги въвеждат в съответната професия чрез практически дейности и задачи. По време на
тези посещения учениците са придружавани от учител-ръководител, чийто учебен предмет обикновено е свързан тематично с въпросната професия. Учителят
и професионалистът са изготвили съвместен план за дейностите и темите, представяни при всяка среща с учениците. След всяко посещение учителят провежда
отделно занятие с шестокласниците, по време на което допълнително акцентира
върху връзката между работата на професионалиста и изучаваното в училище.
Това може да се случи чрез „домашна работа“, зададена от професионалиста
при последната среща, чрез допълнителни материали от учителя (филм, статия,
снимки, разказ) или чрез друг подходящ метод. Важното e накрая всеки ученик
да може да си отговори на следния въпрос: „Какви знания, умения, отношения
прилага професионалистът в работата си и как училището му ги е осигурило?“.

Защо разработихме Програмата?
Около 12% от българските ученици отпадат от училище още между 9 и 12-годишна
възраст. Сред основните причини за това са бедността, обучителните трудности
и разочарованието. Често мотивацията на децата да продължат обучението си
е ниска - те не виждат връзката между училището и професионалната си реализация, нито как то ще им осигури по-добър живот. Част от учениците гледат на
училищното образование като на самоцел, а не като на важна стъпка към личностно и професионално развитие и по този начин го обезценяват и му придават
усещане за безполезност.
Този проблем е по-ярко изразен в бедните общини и домакинства, където ниските хоризонти, липсата на перспективи и на добри примери са сериозна предпоставка за отпадане на децата от училище още в 6-7 клас.
Всичко това, в комбинация с липсата на ефективни програми за професионална
ориентация на по-малки ученици, се превърна в причина Сдружение за
споделено учене ЕЛА да потърси възможности за повишаване на мотивацията за
учене и задържане на учениците в образователната система.
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В началото (2016 – 2018 г.)

ЕТАПИ НА
ПРОГРАМАТА

След процес на подбор на потенциални участници в Програмата, екипът на Сдружение за
споделено учене ЕЛА се спря на две училища, чиито ръководства и колективи изразиха категорична готовност да работят за създаване на ефективни връзки между училищния и професионалния свят, с цел превенция на ранно отпадане от училище.
СУ „Христо Смирненски“, град Брезово, и СУ „Георги Бенковски“, град Тетевен,
съумяха да подберат качествени и всеотдайни специалисти, които доброволно
да отделят от времето си, за да работят с техните ученици. Всички примери и
добри практики в този наръчник са част от съвместната работа на Сдружение за
споделено учене ЕЛА с посочените училища.
В следващите страници ще представим накратко как протекоха първите две години от работата по Програмата.

По време на първия учебен срок шестокласниците посещават еднократно
всички включени от училището професионалисти. Въз основа на това кое посещение е било най-интересно и вдъхновяващо за тях, те избират професия, която в
рамките на втория учебен срок да опознаят отблизо. Запознаването със същността на избраната професия се случва посредством 5-6 (или повече) посещения,
които дават възможност на учениците за участие в практически дейности, част от
всяка професия. Успешното извършване на тези дейности от своя страна, изисква прилагане на знания,
умения, в това число и
нагласи, които се придобиват и развиват в училище. В компетенциите
на учителя-ръководител
е при всяко самостоятелно занятие с него, да
посочи връзката между
практическите дейности,
в които учениците са се
включили и конкретния
училищен предмет. Това
занятие се провежда в
училище или на друго
подходящо място според
преценката на преподаЗакриващо събитие по Програмата, гр. Тетевен
вателя.
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Всяка от двете учебни години, в които се работи
по Програмата в двете
училища, завърши с празнично събитие на учители,
ученици и професионалисти, работили по Програмата. На него всички
те показваха какво са постигнали през изминалия
период от време пред родители и гости от местните общности.
Закриващо събитие по Програмата, гр. Брезово

Това са професиите, с които децата от двата града
се запознаха отблизо:

Ветеринар
гр. Тетевен

Сладкар

гр. Тетевен

Детски учител
гр. Тетевен

Културен организатор
гр. Брезово

Туристически
екскурзовод
гр. Брезово

ИТ-специалист,
Роботика
гр. Брезово

Еколог

Туристически
аниматор

гр. Брезово

гр. Тетевен

Озеленител
гр. Тетевен

Служител в Държавно
ловно стопанство
„Тракия“
гр. Брезово

Музеен екскурзовод
гр. Тетевен

Промишлени дейности,
преработка на пух
Пожарникар

гр. Брезово

гр. Тетевен

И продължението (2018 г. - …)
След приключването на съвместната работа със СУ „Георги Бенковски“ (гр. Тетевен) и СУ „Христо Смирненски“ (гр. Брезово), Сдружение за споделено учене ЕЛА
популяризира Програмата, така че други училища от цялата страна да проявят
интерес за участие в нея. След конкурс бяха избрани: ОУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Езерче; СУ „Отец Паисий“, с. Медковец; ОУ „Н. Й. Вапцаров", с. Селановци;
ОУ „Христо Никифоров“, гр. Ловеч; ОУ „Васил Левски“, гр. Белене, които имат възможност да изпробват нова и разширена версия на пилотния модел.
От опита на екипа ни, натрупан през първите две години, стигнахме до извода, че
Програмата ще бъде по-ефективна за децата, ако се запознаят с всички професии, включили се в нея. Учениците от новите 5 училища имат възможност да посещават по около 5 пъти всяка отделна професия. Те се срещат с различните професионалисти всяка седмица на ротационен принцип и така получават по-широк
спектър от знания, умения и изживявания. В допълнение, по този начин на децата
не се наложи да избират още в началото само една от представяните професии.
Очаква се всичко това да доведе и до по-висока мотивация за продължаване на
училищното образование и успешно личностно и професионално реализиране
на учениците.
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
Следващите редове показват по-подробно различни моменти от провеждането на Програмата. Те предлагат някои
полезни съвети за основните действащи лица –
представителите на училищните институции. Включени са и конкретни примери
за добри практики от двете пилотни години на Програмата в градовете Брезово
и Тетевен.

За учители
Напоследък във все по-често коментирана тема, дори сред учителските среди,
се превръща неефективността на лекционно-урочната система на преподаване и необходимостта от замяната ѝ с по-интерактивни и нови методи. Макар да
не са универсални за всеки един учебен час и спецификите на неговата тема,
различни иновативни образователни методи намират все по-голяма почва у нас.
Именно тяхното използване се препоръчва и по време на провеждането на извънкласните тематични занятия в рамките на Програма „С поглед в бъдещето –
училището има смисъл“.
Прилагането на активните форми на учене – демонстрация, дискусия, практика и преподаване на други, все по-често се посочва като високо ефективно от
различни образователни организации, както и от анализи на ученически анкети,
мнения и впечатления на колеги-учители от тяхната педагогическа практика.
Следващата графика, наречена „Пирамида на ученето“ представя различните
форми на активно и пасивно учене.

Пирамида на ученето

5%

Лекция

Пасивни методи
на преподаване

10%

Четене
Аудиовизиуализация

Активно учене

Нива на
запомняне на
материала

Демонстрация
Дискусионна група
Практика чрез действие
Да учиш другите

20%
30%
50%
75%
90%

National Training Laboratories, Bethel, Maine
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Интерактивни методи1 в Програма
„С поглед в бъдещето – училището има смисъл“
Внедряването на интерактивни методи – такива, в които учениците участват (наравно) с учителя в провеждането на занятията, е от ключово значение за успеха
на Програмата. Важно е учениците да знаят, че тематичните занятия, които надграждат или допълват посещенията при професионалистите, не са просто „поредният учебен час“. Също така всеки учител би имал възможността да се убеди
в ефекта от активното включване на учениците в дейностите по време на занятията. В допълнение пък, това би увеличило вероятността за по-честа употреба
на интерактивни методи по време на редовните часове. В следващите редове
ще представим примери за използването на различни видове активни форми на
учене (или интерактивни методи) по време на работата по Програмата.

Дискусия
Един от най-разпространените и предпочитани от учениците методи, изискващи
тяхното активно участие, е дискусията. За да бъде наистина ползотворна, тя трябва да протича винаги съобразно определени правила (например изслушване) и
да бъде поставена в правилен контекст – т.е. да се проведе в точния момент по
време на занятието.
Ето и някои примери в тази връзка, използвани по време на Програмата.
По време на своето първо занятие по Програмата, учителят по Български език и литература Емил Манавски от СУ
„Христо Смирненски“ (гр. Брезово), въвежда своите ученици в началната тема „Горите на нашата планета“ чрез дискусия. Г-н Манавски работи съвместно с Държавно ловно
стопанство „Тракия“, за да запознае учениците с професията на горския служител и с тематичната област екология.
Той е подготвил следните въпроси за своите възпитаници,
за да им покаже колко близка до тяхното ежедневие е темата за гората и да ги провокира към активно участие в разговора:
1. Какво разбирате, когато някой ви спомене думата „гора“?
2. Кой от вас е ходил в истинска гора?
3. Какво може да прави човек в една гора?
4. Има ли хора, чиято професията е свързана с гората? С какво се занимават тези хора?
5. За какво се използват в днешно време горите?
6. Достатъчно ли добре се грижат хората за тях?
Под „интерактивни методи“ най-общо разбираме онази част от репертоара на обучаващия, в която
акцентът е върху специално и целенасочено организирани ситуации и взаимодействия, в които
обучаемите, чрез преживяване и емоционална рефлексия (осъзнаване на своите чувства и емоции)
придобиват различни знания и умения.

1
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Освен, че въвежда в темата чрез въпроси и разговор с учениците, г-н Манавски
прибягва към този метод и в заключителната част на своето занятие. Това му дава
и по-ясна представа за постигнатите резултати и въздействие от работата в часа.
След като е развил лекция на тема „Горите в различните климатични зони“, той
отново дава думата на учениците, за да разбере каква част от информацията е
стигнала до тях:
1. Горите имат огромно значение за живота на нашата планета.
Благодарение на тях непрекъснато се обновява химичният състав на въздуха, насищайки се с кислород, който е жизнено необходим за всички същества на Земята. В горите има огромен брой
животни, които са важни за поддържането на екологичния баланс.
Освен всичкo друго горите са и ценен ресурс за хората. Те ги използват като източник на най-различни ресурси, затова трябва да ги
ценят и пазят.
2. Интересно ли ви беше да си говорим за горите?
3. Защо, според вас, те са толкова важни за нас хората?
4. Защо е нужно да бъдат опазвани, кой или какво ги застрашава?
5. Вие бихте ли участвали в инициативи за почистване и залесяване
на гори?

Ролева игра
Влизането в различни роли често пъти има много добър
образователен ефект, тъй като обединява в себе си практика, демонстрация и елементи на игровизация. Освен да
подпомага ученето, ролевата игра допринася и за
разнообразието в час, разведрявайки и забавлявайки учители и ученици. За
целите и контекста на Програмата, този метод е
особено подходящ. В следващите редове е представен пример за последователното използване
на беседа и ролева игра, част от занятие на учителя Росица Паскова – СУ „Георги Бенковски“ (гр.
Тетевен):
На учениците се показват снимки на пожари.
От тях се изисква чрез фронтална беседа да
акцентират върху причините за възникване на пожара: гръмотевична буря, палене на
стърнища, повреда в далекопровод, хвърляне
на неизгасена цигара или кибритена клечка.

Посещение на противопожарна
служба, гр. Тетевен
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Учениците влизат в ролята на репортери и правят кратък художествен разказ върху всяка картина, а после озаглавяват картините: „Гръмотевиците – красиви, но пожароопасни“; „Спри, паленето на стърнищата
е опасно!“; „Далекопроводи за ток, но близкопроводи на огън“; „Ние живинките от гората и полето Ви
казваме: С цигарата до тук!“.

Разпределянето на роли или поставянето в ситуации може да
е тясно свързано с професията,
която се представя на децата.
Следващият пример е от класната стая на Соня Яковска от училището-партньор в гр. Брезово
и показва поставянето на учениците в ситуация, с цел развитие на критично и
креативно мислене и навлизане в професионалния бранш, който са избрали да
посещават, а именно преработка на пух в направление „Промишлени дейности“.
Учителят задава следния въпрос на учениците: „Ако имате възможност да
развивате бизнес (производствена дейност), какъв ще е той?“
Учителят разделя учениците на две групи в зависимост от техните отговори и поставя практическа задача „Планиране на производствена дейност“. И продължава със следните въпроси към тях:
1. Ако имат възможност да развият общ бизнес (производствена
дейност), какъв ще е той?
2. Какви ресурси са необходими за реализирането му?
3. Какви специалисти и технологии ще са им необходими?
4. Къде ще реализират продукцията си (целеви групи)?

Тази практическа задача е възложена на децата, след като те са запознати с необходимите термини (производствена дейност, ресурси, продукти, целева група
и т.н.) и протича максимално
интерактивно с подтикване
от страна на учителя, така
че дори най-нерешителните и мълчаливи ученици да
се включат и да дадат своя
отговор.
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Посещение на цех за преработка
на пух, гр. Брезово

Игровизация
Под „игровизация“ тук се разбира поднасянето на учебния материал под формата
на игра в най-общ смисъл. Играта може да има състезателен и отборен характер
според набелязаните цели. Освен
при усвояването на нови знания,
този метод може да бъде прилаган много успешно и при проверка
на стари такива. Вместо редовното контролно изпитване, учителят
може да прибегне до игра и така да
превърне изпита в приятно изживяване за децата. По време на началната част от Програмата този метод
бе успешно прилаган от Емил Манавски – преподавател в СУ „Христо
Смирненски“ (гр. Брезово).
По време на излет с професионалиста от ДЛС „Тракия“ с цел посещение на
стопанство със сърни и наблюдение на животните, учителят носи със себе
си лък. Предвидена е стрелба на учениците с него по мишена. Учителят е
подготвил и списък с въпроси от предишното тематично занятие, което
са имали с учениците в училище. Всеки верен отговор носи на отговорилия
ученик възможността да стреля отново с лъка. По-активните ученици, които вече са стреляли неколкократно, биват поощрявани да отстъпят правото си за стрелба на тези, които все още не са се включили. Това възпитава у тях и чувство за съпричастност, отборен дух и взаимопомощ.

Връзката „училищен предмет - професия“
Наред с прилагането на интерактивни методи, ясните междупредметни връзки
са от ключово значение за успешното провеждане
на Програмата. Нужно е учениците да са наясно
с общото между случващото се при професионалистите и занятията в училище – както редовните,
така и тези в рамките на Програмата. В противен
случай тези посещения ще бъдат възприемани от
децата просто като извънкласно занимание с развлекателен характер.
За да се отличи ясно свързващото звено между
училището и съответната професия следва да се
планират практически задачи, при изпълнението
на които учениците и професионалистите да използват придобити в училище знания, умения и
компетентности.
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Следват и няколко примера за това.
В класната стая на Соня Яковска (СУ „Христо Смирненски“, гр. Брезово) учениците получават задачата да изготвят оферта за продажба на пух, като
използват данни от предварително направени с професионалиста анализи.
Учителят показва нагледно какво трябва да съдържа една оферта и как
трябва да бъде структурирана. Учениците, използвайки показания им модел,
изготвят оферта за продажба на пух.
В заключение учителят обобщава направеното през часа. Дискутира с учениците за качествата, уменията и познанията, които са необходими на мениджър-продажби за изпълнение на задълженията му.

Финалната дискусия с учениците е чудесен начин да онагледим за тях общото
между училищната материя и професионалния живот. Препоръчително е всяко
посещение при професионалиста и следващото занятие да завършват по подобен начин.
Провеждането на такава дискусия би протекло максимално активно, ако в предварителния процес на планиране учителят е набелязал пресечните точки на темата на занятието със съответните учебни дисциплини. Така дискусията няма да
е спонтанна, а отговорите, до които учениците трябва да стигнат, ще са предварително набелязани от учителите. Изчерпателна и нагледна междупредметна
връзка намираме в първия план на Емил Манавски за занятието му на тема „Горите на нашата планета“:
Биология: среда на живот; необходими условия за протичане на жизнените
процеси.

География: климатични пояси и природни зони; годишен сезонен цикъл и продължителността на деня; географско положение; наименования на континенти и държави.

Екология: взаимосвързаност на екосистемите на планетата; значение на
биологичните видове за оцеляването на планетата;
ИТ: търсене на изображения и информация в интернет; работа с проектор.
БЕЛ: развитие на комуникативните умения при изказване на мнение или отношение по даден проблем.

От изброените по-горе междупредметни връзки става ясно, че фокусът не следва да е тясно насочен само към конкретно познание, но също и към умения, които
намират широко приложение, както в училище, така и в живота. Такива умения са
например комуникативните. Програма „С поглед в бъдещето – училището има
смисъл“ акцентира в еднаква степен върху знанията, уменията и нагласите, които
децата изграждат и развиват в училище.
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Развитие на умения и нагласи в рамките на Програма
„С поглед в бъдещето – училището има смисъл“
За възпитанието и изграждането на успешна и отговаряща на динамиката на съвремието личност не са достатъчни само теоретичните знания, които са и основата на много от учебните програми. Изисква се също толкова целенасочена и
усърдна работа за развитието на умения като работа в екип, критично мислене,
комуникационни и презентационни умения. Освен това, за да можем да съжителстваме в ставащия все по-мултикултурен свят, е необходимо да развием у
себе си толерантност и приемане на многообразието.
Всичко това е причина Програмата да постави и акцент върху развитието на някои ключови умения и нагласи. Следващите редове ще покажат и конкретни примери за работа върху тях.

Толерантност и взаимопомощ
В групата на „озеленителите“ с ръководител Валентина Василева (СУ „Георги
Бенковски“, гр. Тетевен) учениците се учат на позитивно отношение и грижа към
природата. Освен това обаче, те показват високо ниво на
взаимопомощ, толерантност и уважение към различията на
другите. В групата на г-жа Василева е Богомил – Боги е роден със Синдрома на Даун. Съучениците му от групата на
„озеленителите“ не се колебаят да го включват във всички
активности по време на занятията и често го окуражават да
участва наравно с другите, без да се притеснява от нищо. От
своя страна г-жа Василева поощрява всички ученици, които
помагат на Боги по време на занятията.

Презентационни умения
Една от най-благодатните професии за развитие на презентационни умения, с които учениците се запознаха по време на пилотната фаза на Програмата, бе тази на детския
учител. Освен говоренето пред хора и воденето на група,
шестокласниците, избрали тази професия, развиха редица
други умения и позитивни нагласи, които ще са им от голяма
полза и занапред.
Следва пример за прилагане на презентационни умения,
вплетени в театрално представление на популярна приказка. Крайната цел – шестокласниците да научат своите по-малки „възпитаници“ на
основни геометрични фигури. Примерът е от работата на г-жа Пламенка Попова
(СУ „Георги Бенковски“, гр. Тетевен), съвместно с г-жа Данкова от ДГ „Васил Левски“:
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Педагогическата ситуация по математика е насочена към формиране на
елементарни математически представи – пространствени отношения, геометрични фигури и количествени отношения. Чрез приказния жанр, както
и чрез игрови и практически дейности, сложните математически термини
стават разбираеми. Чрез подвижни игри с персонажи от приказката „Маша
и мечокът“ учениците се пренасят в математическия свят на геометричните фигури. За да се стимулира познавателната активност, както и емоционалното отношение към изучаваната приказка, са подготвени игрови
похвати като поставяне на Маша и мечокът пред и зад къщичката, разделяне на меденките на малки и големи, както и поставянето им горе и долу.
Приложение на компютърните технологии, както и визуализиране на информация са постигнати чрез изработване на презентация за геометричните фигури – триъгълник, квадрат и кръг. Развиват се умения за търсене на
значимото и важното, използване на интегрирани знания и умения от други
предметни области и създаване на интерес към поставения въпрос.

В тази идея за провеждане на занятие с малчуганите от детската градина се наблюдават и междупредметни връзки с поне два учебни предмета (математика
и информатика), а уменията, които децата прилагат, са универсални за всички
учебни дисциплини и с това намират широко приложение и в професионалния
свят.

© Ралица Султанова
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Критично мислене
Критичното мислене е сред най-ключовите умения на 21-ви век – веднъж придобили го, учениците са готови да посрещнат живота като ангажирани и пълноценни граждани, способни да се грижат, както за себе си, така и за околния свят. Критичното мислене може да се прилага в различни дейности – при четене, слушане,
директно общуване – и в общи линии съдържа четири основни характеристики.
В следващите редове накратко ще представим всяка една от тях.
А. Самостоятелност
Едни от най-често срещаните типове задачи в учебните часове изискват запаметяване, изброяване, цитиране. Те са важни, защото показват до каква степен е
запомнена съществена информация, без която не би било възможно ученикът да
направи следващата крачка – към самостоятелна критична мисъл. А тя протича,
когато той сам изгражда свои идеи, мнения, оценки и убеждения. Ако в редовен
час по литература искаме от учениците си да знаят факти за дадено произведение, или да разглеждат и представят чужди анализи, ние все още не сме ги въвели в зоната на критичното мислене. Едва когато изискваме от тях самостоятелно
да дадат своя оценка, мнение или дори усещане за конкретното произведение,
те започват да мислят критично. Това обикновено е последното стъпало и за да
го достигнат са им необходими предварителни знания, факти и чужди анализи.
Б. Информацията – начална, а не крайна точка на критичното мислене
Колкото и важна да е базисната информация по различните предмети, нейното
усвояване не е крайната дестинация, ако учителят си е поставил за цел да развива умението за критично мислене у учениците си. То изисква използване на
наученото за извършване на по-сложни мисловни операции – като например
даването на лична оценка. Този личен елемент в критичното мислене го превръща в един наистина смислен и пълноценен за учениците процес, особено когато
крайният резултат е решаването на конкретен проблем.
В. Критичното мислене започва със задаването на въпроси, с решаването на
проблеми
Проектобазираното учене е вече утвърдена практика в учебните системи в някои западни страни. Образование, което се задоволява с трупане на чисти факти, без да ги впрегне в решаването на определен проблем или в задаването на
допълнителни въпроси, остава непълно. Ако гледаме на познавателния процес
като на задънена улица, чийто край е предизвестен, то ние слагаме бариера на
естествения порив на всеки човек към непознатото. Обуздавайки любопитството
на нашите деца, лишавайки ги от възможност да търсят възможни решения и да
се борят с дадените условия и проблеми, ние ги възпираме от възможността да
мислят критично.
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Г. Критичното мислене търси убедителни аргументи
Всяка изразена позиция вследствие на мисловен процес, следва да се защити с
определени доводи и да се позове на конкретни примери. В противен случай мисловният процес не е завършен и достатъчен, за да обоснове цялостно изразената позиция. Критичното мислене предполага и приемането на други възможни
позиции, стига те да са защитени по същия начин. Това предопределя и съответното ниво на толерантност, присъщо на тази мисловна дейност.
Д. Критичното мислене е социално мислене
Гореспоменатата толерантност загатва за споделяне и обменяне на различни
идеи, които да допринесат за пълнотата на мисловния процес. Въпреки че критичното мислене е самостоятелно, то протича по-качествено в групова работа,
в дебати или дискусии, които се провеждат в духа на взаимното уважение и
изслушване.
Пример за задача, изискваща критично мислене, намираме в тематичното занятие на г-жа Соня Яковска – преподавател по математика в СУ „Христо Смирненски“ (гр. Брезово). Г-жа Яковска дава възможност на учениците си за самостоятелност при отговорите на следните въпроси:
1. Ако имате възможност да развивате бизнес (производствена дейност), какъв ще е той?
2. Какви ресурси са необходими за реализирането му?
3. Какви специалисти и технологии ще са им необходими?
4. Къде ще реализират продукцията си (целеви групи)?

Не само в рамките на Програмата, но и в редовните учебни часове, е добре да се стремим към моментална връзка на преподаваното познание с практическото му приложение във външния свят.
Друг добър пример за прилагане на критичност и аналитично мислене, този път при боравене с текстови материали, ни
предоставя работата на Капка Маринова – преподавател в СУ
„Георги Бенковски“ (гр. Тетевен), заедно с партньора си Станислава Драганова
(сладкар):
Децата се разделиха на три отбора по предварително зададена тема „Изработване на рекламни материали за заведение за хранене“. Всеки отбор
предварително издири и проучи информация за сладкарница „ИЗА“. Обсъдиха
различните данни от трите групи и избраха най-точните и интересни факти за обекта.
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Групата се събра в информационния център и всички заедно изработиха
рекламна листовка, със снимки, информация и телефони за връзка на тема
„Сладкарницата в нашия град“.

Посоченият пример дава възможност на учениците да творят, да анализират
информация, развивайки четивната си грамотност. Работа върху развитието на
умението „четене с разбиране“ се наблюдава при всички преподаватели, участвали в началната фаза на Програмата.
Изискване за аргументи и самостоятелност в мисленето има и
в тематичните занятия на г-жа Таня Щерева – учител по физическо възпитание и спорт в СУ „Христо Смирненски“ (гр. Брезово). Така например накрая на първата си извънкласна среща
с шестокласниците, избрали професията „Туризъм“, тя им поставя следната задача:
„Изгответе и аргументирайте списък на необходимата екипировка за еднодневен и двудневен преход в планината“. В този случай, освен да изброят
определени предмети и пособия, г-жа Щерева очаква от възпитаниците си
да обосноват избора си. Всеки път когато учителят поставя на учениците
си въпроса „Защо?“, той ги подтиква към критична и комбинативна мисъл. А
тя в крайна сметка е съществено важна за успешната реализация на учениците - и като професионалисти, и като хора.

Работа в екип
Сред уменията, които учители и професионалисти развиваха у
децата през пилотните две години, най-застъпено бе работата
в екип. Това разбира се не е изненада, предвид необходимостта от добър отборен дух в класната стая, за да протича учебната дейност максимално ефективно и смислено. Един добър
пример за развитие на способността за групова работа у децата намираме при Дияна Плачкова – преподавател в СУ „Христо
Смирненски“ (гр. Брезово) и нейната група шестокласници. Професията, която те
са избрали, е тази на културния организатор.
Учителят поставя задача на учениците да съставят план на дейностите,
свързани с организацията и провеждането на общинското състезание по
повод 100-годишнината от края на Първата световна война. Учениците
определят отговорници и срокове за изпълнение по различните направления
за организация на тържеството: украса на сцената, озвучаване, сценарий,
осигуряване на питка за гостите, трибагреник и други. Учителят поставя задача на учениците сами да определят отговорниците по дейностите,
които са включили в провеждането на общинското състезание.

Този пример илюстрира всеобхватно развитие на умението за работа в екип. То
се отнася не само до способността да се поддържа здрава и ефективна отборна
динамика в рамките на групата, но и до способността да се създаде самата група. В горепосочения случай учениците сами се разпределят, съобразявайки се с
индивидуалните способности и предпочитания на всеки участник.
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За директорите
Успешното протичане на всяко начинание в училище трудно би могло да се случи
без подкрепа и одобрение от страна на директора. Същото важи и за дейностите
по Програма „С поглед в бъдещето – училището има смисъл“. От самото начало
сътрудничеството и активното участие на директора в намирането на професионалисти са желателно, дори и задължително условие. Със своя авторитет и име
в общността, директорът често пъти е най-подходящият човек за първоначален
контакт и запитване към потенциалните участници от страна на местния бизнес.
Разбира се, в привличането на професионалисти могат да се включат и учители,
родители и други хора от общността с разнообразни връзки – важното е накрая
да са налице поне 5-6 (според броя на учениците в училище) специалисти от различни професии, които да са готови доброволно и редовно да отделят от времето
си, за да работят с децата и техните учители.
Подборът и привличането на съответните професионалисти са само половината
от работата на директора, за да подпомогне изграждането на стабилна основа,
върху която да се реализира Програмата. Освен това е нужно директорът да се
спре на онези учители, които съвместно с озеленителя, пожарникаря, ветеринаря, сладкаря, пчеларя и т.н. да разкриват на децата пресечните точки между
професионалния и училищния живот. За разлика от процеса по намиране на професионалисти, при който е възможно и желателно да съдействат и учители, родители и т.н., само директорът може да посочи най-подходящите преподаватели

© Ралица Султанова
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за участие в Програмата. Смислено би било да се подберат тези от тях, които
са добре приемани и с авторитет сред колегите си, за да могат впоследствие да
ги убедят в резултатите от акцента върху практически дейности, употребата на
интерактивни методи и развиването на умения и нагласи в час - съществени компоненти от Програма „С поглед в бъдещето – училището има смисъл“.
Основна поука от двете пилотни години работа по Програмата е, че когато училището отвори врати за външния свят, когато търси и приветства помощ и съдействие от местната общност, учебният процес печели. Както за децата, така и за
учителите училищният живот става по-смислен, по-интересен и разнообразен.
За да се случва това обаче, е необходимо директорът да насърчи, окуражи и изобщо да допусне „отварянето“ на класните стаи и приобщаването на местната
общност в успешното реализиране на образователния процес.
След като е изградил стабилните основи за ефективното протичане на Програмата, директорът може допълнително да подпомага учителския екип в осъществяването на практически дейности и извънучилищни занятия и мероприятия.
Примери за това по време на пилотните две години работа по Програмата имаше и в двете училища – и в Тетевен, и в Брезово. Осигуряването на допълнителни
посещения на нови, но свързани със съответната професия работни места, разговори с родители, колебаещи се да разрешат на децата си да посещават училище и занятия по Програмата, както и директна грижа за безопасността и здравето на учениците съвместно с учителя по време на дейностите – това са само част
от начините, чрез които училищните директори подкрепяха случващото се през
двете години. Ето какво споделят двамата директори за натрупания опит, както и
техните съвети към колеги, желаещи да работят по Програмата занапред:
Маринела Маркова – директор на СУ „Георги Бенковски“,
град Тетевен:
„Доста са ползите (от участието в Програмата; бел. ред).
Аз видях учители, работещи в друга светлина. Досега не
съм предполагала, че могат да работят по този начин, а
сега видях, че притежават потенциала. Самите учители,
които работеха по проекта, си партнираха добре в група.
Най-голямата полза наистина е отварянето на училището към общността.
Най-важното е добре да се подбере екипа от учители, които ще преподават. Трябва добре да се изговорят нещата с тях – какво се
очаква и т.н. Подборът на екипа е важен и също директорът да инициира
това да се предаде опит. Да може да използва инерцията и възможностите,
които дават контактите и партньорствата. И учителите (работещи по
Програмата; бел. ред) да предадат поне част от опита си и на други учители.“
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Милко Сарафов – директор на СУ „Христо Смирненски“,
град Брезово:
„Този проект обогати училището от гледна точка на това,
че дадохме възможност училището да си партнира с бизнеса, с професионалисти, с по-малки и по-големи предприятия
и по този начин то получи по-голям авторитет в общността. За децата беше абсолютно безспорно полезно, защото
придобиха практически опит, докоснаха се до няколко професии, от родителите има доста добри отзиви, учителите също натрупаха опит.
Бих посъветвал колегите директори, които ще се включат в Програмата
в бъдеще, да избират внимателно бизнесите. Да са такива, които да са интересни и атрактивни за децата от една страна, но в същото време не
създават опасности за живота и здравето при посещенията и т.н. Препоръката ми към други участници в Програмата е да се включат, защото в
края на краищата всичко опира до желанието да направиш нещо различно и
интересно, нещо, което да заинтересува децата и да промени представата им за училището, защото в края на краищата училището е за живота.“

За да бъде траен и устойчив ефектът от съвместната работа с професионалистите е важно този процес да стане регулярен и търсен от двете действащи страни
– както от тях, така и от учителите. Ролята на директора тук също е от голямо значение. Той може от една страна да мотивира учителския си колектив за постоянна
класна и извънкласна работа с професионалисти от местната общност. От друга
страна, както бе споменато по-горе, директорът често пъти е най-подходящата
личност за свързване с бизнеси и професионални браншове, които да се включат
в работата с децата или да подпомогнат финансово дейностите по
Програмата. Нейното дълготрайно
и устойчиво реализиране, излизащо отвъд рамките на двугодишен
проект, със сигурност ще създаде
благотворна почва за образователни, а впоследствие професионални и лични успехи на учениците. А
именно в това се крие смисълът на
училището.

А някои го правят така

© Ралица Султанова

Канадското начало
Както в национален, така и в световен мащаб, съществуват други инициативи,
които, подобно на Програма „С поглед в бъдещето – училището има смисъл“,
се стремят да обвържат училищния с професионалния живот и по този начин да
повишат мотивацията на учениците. Началните идея и вдъхновение на екипа на
Сдружение за споделено учене ЕЛА идват отвъд океана.
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Канадската неправителствена организация Career Trek е ангажирана с изготвянето и реализирането на редица програми, акцентиращи върху значимостта на
доброто образование и кариерно развитие. Сред разнообразните дейности, с
които организацията се занимава, е програмата Wonder of Work (WOW) – “Чудото на работата“. Тя има за цел да предостави на деца между десет и единадесетгодишна възраст възможност сами да начертаят пътя на своето образование
и да открият непознатия свят на професиите. Това се случва ежегодно със 120
канадски ученици. В рамките на четири поредни съботи те пътуват до различни
университети и колежи, където се запознават отблизо с 16 професии и пътеките, водещи до усвояването им. За разлика от случващото се в нашата Програма
обаче, тези посещения протичат без придружаване от страна на учител. Цялата
организация на пътуването и дейностите при професионалистите се поема от
Career Trek.
Канадският пример бе достатъчно завладяващ за екипа на Сдружение за споделено учене ЕЛА и след модифициране на първоначалната идея така, че да отговаря на българската действителност и специфичните ѝ потребности, Програма
„С поглед в бъдещето – училището има смисъл“ придоби вида, представен в началото на този наръчник.

Българският опит
Подобна на Програмата на Сдружение за споделено учене ЕЛА е инициативата на 97-мо СУ „Братя Миладинови“, гр. София, озаглавена „Заедно да подготвим
децата за бъдещето“. Тя се фокусира върху ученици от втори до пети клас и запознава всеки отделен випуск с една конкретна професия. В практическите занимания „на терен“ активна роля взимат и родителите на учениците. Така например в
професията „хлебар“, представена на третокласниците, майки и бащи приготвят
храна съвместно с децата си. Второкласниците са в ролята на бъдещи пожарникари, а четвърти и пети клас се сблъскват съответно с важните дела на кмета на
район „Люлин“ и на лесничея в Природен парк „Витоша“.
Резултатът и отзивите от проекта „Заедно да подготвим децата за бъдещето“ са
повече от положителни, а от ръководството на 97-мо училище са решени съвместните дейности на деца и родители, с цел практическо приложение на наученото в училище и кариерно ориентиране да продължат. Сред големите достойнства на това начинание безспорно е включването и ангажирането на родителите
в дейностите. Те именно са една от най-важните и ключови части от местната
общност, особено когато става въпрос за повишаване качеството на образованието в училище. И докато много училища из цялата страна със сигурност организират срещи между различни професионалисти и ученици вътре в класните
стаи, в 97-мо СУ „Братя Миладинови“ са с крачка напред. Извеждането на учениците извън училищната сграда и практическите занимания на самото работно
място на професионалистите са по-ефективен подход.
Надяваме се примерът на Сдружение за споделено учене ЕЛА и на 97-мо СУ да
подейства вдъхновяващо и на други учебни заведения из цялата страна.
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НЯКОИ ОТ ОСНОВНИТЕ
РЕЗУЛТАТИ НА ПРОГРАМАТА

Въпреки все още краткия си живот Програмата на Сдружение за споделено учене ЕЛА – „С поглед в бъдещето – училището има смисъл“ вече показва
благоприятно влияние върху различните участници в образователния процес. В
следващите редове ще представим част от промените и създадените тенденции
вследствие на двете години работа с училищата в градовете Тетевен и Брезово.

Ученици
Децата единодушно споделят мнението, че заниманията с професионалистите
са превърнали училището в по-интересно и вълнуващо място. Това се дължи на
различни фактори, сред които са създаването на приятелства с ученици от други
класове, усещането за нова общност и отборната работа. Извънкласните занимания с учителите им и общуването с тях в различна от училищната среда, също
допринасят положително за изграждането на стабилна и здравословна връзка
учител-ученик.

2016-2017

По-интересно ли ти е в училище след посещенията
при професионалистите?

Да

69%

2017-2018

Да
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Не

90%
6%

Може би

2%

Без отговор

2%

Близо една трета от участвалите шестокласници споделят, че определени предмети са им станали по-интересни и разбираеми вследствие на Програмата. За
тези деца ученето се е превърнало в по-забавен и приятен процес, което показва, че връзката между училищните знания и професионалния живот е станала
по-ясна. За тази положителна промяна не бива да пропускаме и акцентът върху
уменията, които професионалистите прилагат в работата си с децата (общуване,
работа в екип и т.н.), които също допринасят за активното им развитие в училище.

2017-2018

2016-2017

Тези посещения промениха ли знанията ти по
различните предмети в училище?

Да

49%
32%

Не/Няма връзка/Не знам

Да
Не/Няма връзка/Не знам

74%

2%

18%

Голяма част от преподавателите на ученици от различни възрасти се сблъскват
редовно с дълбоко вкоренената нагласа „не мога“, „не знам“ или дори „глупав(а)
съм, питайте някой друг“. Често пъти при такива изказвания и коментари от страна на учениците става въпрос за своеобразна бариера, която те сами си поставят
и възпроизвеждат. Дори да са в състояние да отговорят правилно на зададения
въпрос или да решат поставената задача, те просто изначално не вярват, че могат
да го направят. Ниското самочувствие и неувереността сред учениците е широко
разпространена, особено в по-малки и слабо развити в икономическо отношение райони.
74% от участвалите в Програмата деца, смятат, че срещите с професионалистите
са повлияли положително на знанията им в училище, а това е значителен успех
по отношение на тяхното самочувствие в училище. Част от децата (около 20%)
посочват и конкретни умения, които са придобили с помощта на професионалистите (по-бързо запомняне, по-точно смятане, по-високо ниво на организация,
по-богата обща култура).
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Положителна сред учениците, участвали в Програмата, е и тенденцията, свързана с начина, по който те започват да гледат на любимите си занимания. Близо
половината от тях имат някакво хоби – спорт, изкуство, колекциониране или дори
гледане на по-малки от тях деца. По-голямата част от децата, които имат хоби
смятат, че то би могло да прерасне в бъдеща професия. В този случай може да
твърдим, че контактът с професионалистите развива у учениците умението да
преценяват по-добре собствените си способности и да не си поставят бариери.

Учители
Цялостната нагласа на всички 13 учители, участвали в Програмата през двете пилотни години, е положителна. Това се дължи на първо място на факта, че преподавателите сами виждат положителния ефект върху своите възпитаници. Учителите
отчитат промените в поведението на децата – освен ентусиазма и оживлението,
настъпващи след срещите с професионалистите, децата показват и по-голямо
старание в часовете, свързани със съответната професия. Вследствие на това,
че във всяка група от 5-10 деца има ученици от различни паралелки, в училище
се създават нови приятелства и дисциплината цялостно се подобрява. Отчетен
е и спад в неизвинените отсъствия на учениците – с 20% след първата пилотна година. Всички тези положителни тенденции в началната фаза на Програмата
предстои да бъдат утвърдени в дългосрочен план, което може да бъде плод само
на трайни и целенасочени усилия на всички участници в образователния процес.
Повечето от учителите в Програмата са на мнение, че тя може да е от помощ
на децата по пътя към осъществяване на мечтата за определена професия. Учениците получават достъп до разнообразна и конкретна информация, добивайки преки впечатления за това как изглежда отблизо съответната професионална
сфера. Ето защо преподавателите посочват, че една от положителните страни на
Програмата, която би следвало да се развива занапред, е именно запознаването
на децата с максимален брой различни професии. Други отличени достойнства
са връзката между учебния материал и професионалните занимания, както и общите усилия на училището, родителите и професионалистите в полза на децата.
Забележителна промяна в нагласите на учителите от пилотната фаза се наблюдава при сравнението на отговорите на въпроса „Бихте ли променили начина
си на преподаване?“ през двете години. В периода 2016-2017 година 43% от преподавателите са показали готовност да търсят нови преподавателски похвати.
Двойно по-висок резултат е отчетен при отговорите на същия въпрос за периода 2017-2018 година. Тази съществена промяна, според екипа ни се дължи поне
частично на придобитата от учителите увереност, че могат да работят успешно
в непривична за тях среда – извън училищната сграда, съвместно с партньори от
местната общност.
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Бихте ли променили начина си на преподаване?
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Професионалисти
Професионалистите са участниците в Програмата, които предоставят от времето, знанията и уменията си доброволно. Тук е мястото да подчертаем тяхната
нарастваща амбиция да продължават да го правят. След изтичането на първата
година работа с децата, готовността на професионалистите да отделят собствени средства за продължаване на дейностите е нараснала с 69%. Колкото и учудващо да изглежда това желание за доброволна работа, то разбира се има своето
обяснение. Професионалистите наблюдават много позитивни промени у децата
и голяма част от тях са убедени, че са успели да ги мотивират да учат и да мислят
за бъдещето. В противен случай те едва ли биха били склонни да продължат срещите и заниманията си с учениците.

Директори
Директорите на училищата, участвали в Програмата, изразяват своето удовлетворение преди всичко заради положителното ѝ въздействие върху децата, но и
защото са открили нови способности у някои от учителите в своя екип. Създадените ценни връзки с местния бизнес, както и нарастващото одобрение от страна
на родителите и общността, са допълнителна причина отзивите и мненията на
училищното ръководство да са положителни. Конкретните впечатления на директорите от двете училища са поместени на страница 17 в наръчника.
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Родители
Основният фокус на Програмата не е върху родителите и те в общия случай не
са активна част от дейностите в нея, но ефектът върху тях е налице. Ентусиазмът
и интересът на децата към случващото се, достигат бързо до техните родители/
настойници. Променя се начинът, по който част от тях възприемат децата си и
техните мечти. Тази промяна ясно личи в отговорите на въпросите: „Смятате ли,
че е твърде рано за детето Ви да мечтае за сериозни работи?“ и „Смятате ли, че е
твърде рано детето Ви да мисли за план за живота си?“.
Нашият екип си обяснява промяната в отговорите на родителите с разказите и
впечатленията на децата, с които те се прибират вкъщи след посещенията при
професионалистите.

Родители, които смятат, че е твърде рано
детето им да мисли за план за живота си.
32%
16%
4%
2015-2016

2016-2017

2017-2018

Вместо заключение
Началната фаза на Програма „С поглед в бъдещето – училището има смисъл“
ясно показва, че когато училището потърси общността за съвместна работа, с
цел по-голяма мотивация и ангажираност на учениците, резултатите не закъсняват. Положителните промени в нагласите на учители и родители, готовността на
професионалистите да работят доброволно с деца и всички посочени дотук позитивни тенденции сред шестокласниците са категоричен знак за ефективността
на Програмата и смисъла от нейното последващо утвърждаване и развитие.
Успешното провеждане на практическите занимания и дейности показани чрез
примерите в настоящия наръчник, се отплаща с цялостен положителен ефект
върху всички участници в образователния процес.
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