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чителят XXI век има не-
леката задача да подгот-
ви Поколение XXI век, кое-
то изисква Образование  
XXI век. „Фронталното“ 
преподаване – тип лекция, 
отстъпва на т.нар. компе-
тентностен подход. 

У
ПОКОЛЕНИЕ XXI

Боян СТОЙЧЕВ

Ко г а т о  с е 
с т р е м и ш 
да си кон-
к у р е н т о -
способен, е 
необходимо 

да действаш адекватно, да 
предлагаш интересни за 
учениците похвати, при-
ложения и иновации. Да 
имаш подкрепа от настоя-
телство и общество“. Това 
е мнението на Светла Ге-
оргиева – директор на ОУ 
„Иван Вазов“ в Харманли. 
В училището от години 
работят по развитието на 
талантите и компетенции-
те на своите малки възпи-
таници. А постиженията 
им доказват, че се върви в 
правилната посока – деца-
та да придобиват знания 
и умения, да разгръщат 
своите интереси и да се 
развиват като креативни 
личности, подготвени да 
надграждат образованието 
си и да се реализират в гло-
бализираното общество.

В това училище занима-
нията по интереси започ-
ват от III клас и в момента 
са формирани 9 групи. От 
следващата учебна година 
ще се предлага изучаване-
то на испански език за V 
клас, а за VI и VII клас са 
предвидени занимания по 
немски език. Акцентира 
се на чуждите езици, тъй 
като всеки език е отворена 
врата към света.

ОУ „Иван Вазов“ кан-
дидатства и за иновативно 
училище. Проектът е свър-
зан с ускорено изучаване 
на английски език. Като 
пример се дава 

използването 
още в I клас 

на специална 
програма по 

английски език,

която спомага материалът 
да бъде по-достъпен за 
децата. Достъпността е 
осигурена и по останали-
те предмети, като в поч-
ти всяка класна стая има 
мултимедия, използвана 
за онагледяване на уро-
ците и за по-доброто им 
разбиране.

Колкото до доказател-
ствата за успехите, те не 
са едно и две, при това в 
различни области. Но едно 
от последните постижения 
прави силно впечатление. 
Защото не е никак лесно 
да се конструира робот 
без опит и да се спечели 
първо място при дебют 
в напрегнато ученическо 
състезание. Но именно 
това прави отборът „IT 
Вазовци“ на училището 
от Харманли. Той печели 

Училище, което 
търси решения
Упоритата работа оформя личности и победители,  
в това вярва екипът на ОУ „Иван Вазов“ – Харманли
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в категорията „Констру-
иране“ на първото издание 
на състезанието по лего 
роботика „Робо Сръчко“ в 
края на май тази година в 
Разград.  Надпреварата е 
организирана от местното 
ОУ „Васил Левски“ и Цен-
търа за творческо обучение 
– София. 

Интересното е, че побе-
дителите Ерен Аксой от 
VIа клас, Ванеса Петрова 
от VIб клас и Тейлър Сте-
фанова от Vб клас за първи 
път работят с конструктор 
за създаване на робот. Три-
мата проявяват изумителен 
творчески подход, тъй като 
ботът трябва да се констру-
ира в 120 стъпки. Задачата 
е допълнително усложне-
на, защото от комплекта на 
конструктора умишлено са 
отстранени някои от необ-
ходимите части. И децата 
на момента трябва да на-
мерят креативно решение 
и да заменят липсващите 
части с техни аналози.

Ръководителката на еки-
па Милена Георгиева – 
учител по математика и 
информатика, споделя, че 

успехът на състезанието 
„Робо Сръчко“ е базиран 
на знанията и уменията, 
придобити по време на 
работата в клуба по ин-
формационни технологии. 
„С тези деца участваме в 
националните състезания 
„IT Знайко“, които се ор-
ганизират от сдружение 
„Образование и техноло-
гии“ вече над 10 години“, 
казва тя. 

Учениците 
проявяват голям 

интерес към  
информационни-

те технологии

и училището им дава въз-
можност за представяне и 
развитие. За шеста поред-
на година техен екип пе-
чели първо място в някои 
от етапите на състезанието 
„IT Знайко“. 

През тази година ОУ 
„Иван Вазов“ е предста-
вено само от отбори побе-
дители. Участниците от V 
клас заемат първо място 
в страната, шестокласни-
ците печелят награда за 
дизайн, седмокласниците 
са на трето място. Отбор 
„Орфей“, който се състои 
от бивши възпитаници, 
които са осмокласници и 
учат в други училища, пе-
чели за четвърти пореден 
път първо място. 

Тази година отборът „IT 
Вазовци“ се включва и в 
друга инициатива на Сдру-
жението – летни лагери, в 
които има и обучение по 
роботика. Възпитаниците 

придобиват на място уме-
ния за работа с роботи и 
малко по-късно дебютират 
в състезание. 

А спечеленото първо 
място в „Робо Сръчко“ 
вдъхновява ученици и пе-
дагози да създадат от пред-
стоящата учебна година 
собствен клуб по роботика 
в Харманли. Предвидено 
е да има две групи – в на-
чален и в прогимназиален 
етап. Осигурени са сред-
ства за закупуване на кон-
структор „Лего“. Избран е 
и подготвен преподавател, 
който ще напътства възпи-
таниците на училището в 
това сериозно и перспек-
тивно поприще.

Запалването на интерес 
у учениците и последва-
щото развитие е напълно 
възможно, сочи опитът в 
Основно училище „Иван 
Вазов“. Милена Георгиева 
разказва, че децата нямат 
търпение кога ще започнат 
предстоящите занимания. 
Дори има много повече 
желаещи, отколкото клу-
бовете могат да поемат, 
за да се водят пълноценни 
занимания в тях. 

Училището може да се 
похвали и със собствен 
дрон, като някои от уче-
ниците вече са придобили 
умения в неговото управ-
ление. И това е поредната 
последователна стъпка за 
провокиране на интереса 
на децата към науката. По-
трудното е материалното 
обезпечаване на дейност-
та, но с подкрепата на 
обществото и тази задача 
е решена.

Успехите не са само 
в областта на техноло-
гиите. Възпитаници на 
школото редовно се пред-
ставят силно в различни 
олимпиади, състезания 
и конкурси по български 
език и литература, по ма-
тематика и в областта на 
изкуствата. Сред послед-
ните са постижението на 
петокласничката Лора 
Младенова. Тя постига 
максималните 50 точки 
във финалния кръг на 
състезанието по българ-
ски език „Стъпала на 
знанието“. Връстничката 
ѝ Тихомира Демирева е в 
призовата тройка на със-
тезанието „Пазим езика 
си“ на финала в аулата на 
Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“.

В ОУ „Иван Вазов“ са 
горди и от поредното шам-
пионско спортно постиже-
ние на техни възпитаници. 
Тази година в Сливен 

отборът 
по лека 

атлетика при 
момичетата 

печели 
десетата си 

титла във 
финалите на 

Ученическите 
игри. 

Негов селекционер и 
треньор е Иван Енджев. 
Директорката отчита с 
гордост и факта, че са 
единственото училище, в 
което се практикува хокей 
на трева. Трима треньори 

работят с различни въз-
растови групи.

През горещите дни на 
лятото в ОУ „Иван Вазов“ 
имат възможност да пред-
ставят и друг свой успех. 
С песента „Не отнимайте 
солнце у детей“ вокалната 
група към училището пече-
ли първо място в зоналния 
етап на VI национален 
фестивал на руската пое-
зия, песен и танци „Пусть 
всегда будет солнце“, кой-
то се провежда в Стара За-
гора. Предвижда се музи-
калният педагог на учили-
щето Ивелин Михайлов да 
подготви и деца за участие 
догодина във фестивала на 
ромския фолклор.

Директорката Светла 
Георгиева подчертава, че 
нейните колеги учители са 
основната действаща сила 
като новатори и активни 
фигури в учебния процес. 
„В заниманията с децата 
се правят междупредмет-
ни връзки, както и връзки 
между настоящето и мина-
лото, активно се използва 
и работата по различни 
проекти“, отбелязва тя.  
А педагогическите усилия 
и развитието на децата не 
прекъсват и през ваканция-
та, през която по традиция 
се провежда и безплатно 
лятно училище.

Екипът на училището е 
приел мисията да го на-
прави отново водещо в 
общината. И за целта на 
всеки ученик се обръща 
внимание и грижа според 
неговите нужди и таланти. 
За да могат всички заедно 
да вървят напред.

Светла Георгиева, 
директор

Отборите на ОУ „Иван Вазов“ – Харманли, всяка година печелят призови места в състезанието „IT Знайко“


