
Основно училище „Свети свети Кирил и Методий” 

гр. Силистра 

 

„Разкази за Силистра и Дунава” – проект „Иновативно училище“ 

Основната цел на проекта е повишаване качеството на 
образователния процес и активизиране на участието на учениците в него 
чрез въвеждане на иновативни методи и промяна в организация на 
обучението, включващи изследователски метод и откриване на 
междукултурните връзки в трансграничния регион, учене чрез 
преживяване и проектно-базирано обучение. 

Иновацията се прилага в три направления: за учениците от начален 
етап, прогимназиален етап и прехода между двата етапа.  Така 
отговаряме на необходимостта от запазване броя на учениците в 
училище, особено при прехода от начален към прогимназиален етап и 
формиране на умения за самостоятелно учене.    

В 6 паралелки от 1 до 4 клас веднъж месечно урочните единици по 
предметите от РП за деня се подчиняват на обща „изследователска“ 
тема. Часовете се провеждат извън класната стая. Учениците получават 
статут „Градски детективи“ и  материали за изготвяне на индивидуално 
„Детективско портфолио“.  

Учениците  от 5- 7 клас участват в клубове: 

 Клуб „Уча румънски език“ събира желаещите да научат разговорен 
румънски език. Преподавател по румънски език е Силвия Ангелова 
от местния филиал на РУ „Ангел Кънчев“. Подобен иновативен 
елемент в основното образование за първи път се предлага в града. 
След като придобиха умения в четенето учениците се запознаха с 
кратки текстове на основни теми от ежедневието, напр.: 
запознанство и представяне, изразяване на притежание, различна 
употреба на бройните числителни имена от 1 до 19: изразяване на 
възраст, количества, познаване на часовника, описание на 
семействата си.  

 Клуб „Аз общувам с Европа“ дава възможност на учениците на 
практика да приложат знанията си по английски език, общувайки 
дистанционно с ученици от други населени места и страни. 
Иновативните занятия на петокласниците от клуба по английски 
език “Общувам с Европа“ бяха разделени в два модула. В единият  
децата се запознаха с някои по-познати английски празници и 
традициите, свързани с тях. Втората част от занятията премина под 
надслов “Къси разкази край Дунава“. Под формата на писма до 
въображаеми непознати техни връстници, децата разказваха за 



себе си, своето семейство и приятели, за своето училище, своя дом 
и нашия град, описваха традиционни български обичаи и традиции 
и храните, типични за тях. В занятията често присъстваха и любими 
на петокласниците анимирани приказки и приказни герои, игри под 
формата на състезания ,песни и любопитни факти за английския 
език и други интересни забавления.  

 Клуб „Краезнание“ - Участниците изследват местни 
забележителности, водят „летописна“ книга на клуба, в която 
отразяват събития и открития. В контекста на патриотичното 
възпитание учениците имат възможност да развият своите умения 
свързани с по-добра езикова култура, знания за по-значими 
литературни произведения представящи  нашата история и местата 
свързани с тях, както и подготовката за участие в строевата и 
маршова песен, която се провежда в гр. Тутракан. 
 

Отбелязване 149г. от гибелта на Апостола. Обединени от неговите идеи 
класове и клубовете, работещи по иновативни проекти от ОУ "Св.св. 
Кирил и Методий" заедно поднесохме цветя на паметника Левски, а 
Цветомира Енчева от 2а клас рецитира стихотворението "Левски" от 
Ивелина Никова, след което децата изпяха и "Песен за Апостола". 

 

                     

 



                           

 

 

 

 

 

 

 

 

От 28 до 29 април на посещение в Силистра по Национална програма 
„Иновации в действие“ бяха преподаватели от ОУ „Любен Каравелов“ и 
ОУ „Петко Славейков“ от град Ямбол. Заедно с колеги от ОУ „Отец 
Паисий“, представители на РУО – Силистра и на Общинските власти, те 
се запознаха с работата на Иновативно училище „Св.св. Кирил и 
Методий“, което втора година реализира проекта „Разкази за Силистра и 
Дунава“. Основният акцент в иновацията е повишаването на качеството 
на образование в проактивна среда, чрез клубни форми за учениците от 
прогимназиален етап – „Краезнание“, „Аз общувам с Европа“ и „ Уча 
румънски език“. При малките ученици 6 паралелки имат статут на 
„Градски детективи“, които веднъж месечно провеждат своите 
изследователски дни, търсейки интересни факти от градската среда. 

Гостите бяха очаровани от симбиозата в представянето на 
клубовете, под надслов „Пристан“, където български, английски и 
румънски обичаи и танци изградиха „мост на реката“, открихме общи думи 
и корени.  



Вторият ден, заедно с „Градските детективи“ от 2а и 2в класове, 
станаха свидетели на измерване и отчитане нивото на р. Дунав;, а 
речните вълци от Дунавския клуб ги запалиха по ветроходство и риболов. 


