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П Р О Е К Т 

 

ТЕМА: ОУ „ДОБРИ ЧИНТУЛОВ“ – ДНЕС 

/ДИНАМИЧНО, НЕСТАНДАРТНО, ЕВРОПЕЙСКО, СЪЗИДАТЕЛНО/ 

 

I. ПРОЕКТЪТ Е РАЗРАБОТЕН от ученици от ОУ „Добри Чинтулов“, гр. 

Варна:  Алексия Стоянова Стоянова - VI клас, Николета Валериева Петрова – VI 

клас, Габриела Константинова Николова - VI клас, Емили Василева Иванова - VII 

клас, Димитър Николаев Тодоров - VII клас с ръководители Стоян Димитров 

Стоянов - педагогически съветник и Юлия Иванова Христова - училищен 

психолог 

II. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ: ученици I -VII клас от ОУ „Добри Чинтулов“, родители на 

ученици и педагогически специалисти. 

III. ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:  

1.Утвърждаване на училището като желана територия, като формираща, 

подкрепяща и безопасна среда с творческа атмосфера, с хармонични динамични 

отношения, взаимно уважение, разбирателство, диалог и сътрудничество. 

2. Развиване на умения у участниците като граждани на обществото и граждани 

на Европа да работят творчески, да мислят задълбочено, гъвкаво и творчески, без 

ограничения, предубеждения и стереотипи, адаптирайки се към динамично 

променящите се условия на живот. 

3. Надграждане  на знания и усъвършенстване на умения за обучение и общуване 

в условията на епидемична обстановка или други кризисни ситуации. 

4. Непрекъснато сътрудничество и партньорство между семейство-училище-

общественост. 

5. Развиване на умения у учениците за работа в екип и работа по проект. 

IV. СРОК НА РАБОТА ПО ПРОЕКТА: 01.10.2020 г. – 30.06.2021 г. 

V. МЕТОДИ И ПОХВАТИ ЗА РАБОТА ПО ПРОЕКТА: мозъчна атака, беседа, 

дискусия, дебат, групова работа, симулация, метод на конкретната ситуация, 

разглеждане на казус, ролеви игри, интервю, анкета, художествено и литературно 

творчество, мисловна карта, игрови методи, практически дейности, онлайн 

ресурси. 
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VI. ЕТАПИ, ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОЕКТА: 

№ Дейност Цели Участници Методи, 

похвати, 

ресурси 

Срок  

1. Първи етап: Иницииране, разработване и планиране  
1.1. Организационна 

сбирка на 

работната група  

Обмисляне на темата и 

съдържанието на проекта.  

Запознаване с актуалните 

проблеми в училището. 

Осмисляне на целите и 

очакваните резултати, 

определяне на задачите, 

формулиране на работни 

въпроси, материали, целеви 

групи /участници/, срокове. 

работна група 

по проекта и 

ръководители 

беседа, 

дискусия, 

мозъчна 

атака, 

групова 

работа 

до 

24.09.2020 

1.2. Търсене, 

обработка, 

съхранение и 

използване на 

информация по 

темата. 

Проучване на 

минал опит в 

институцията. 

Избор на подходяща 

информация и материали 

по темата. 

работна група 

по проекта и 

ръководители 

търсене на 

информация 

–интернет, 

библиотека, 

училищен 

сайт, 

училищно 

ръководство, 

педагогическ

и 

специалисти, 

училищен 

ученически 

съвет 

до 

30.09.2020  

1.3. Разработване на 

проекта и план 

за конкретните 

дейности; 

избор на методи 

и похвати; избор 

на отговорници 

за конкретните 

дейности, избор 

на средства, 

методи и 

похвати за 

представяне на 

резултатите 

 

 

Ясно и точно писмено 

описание на проекта с 

неговото съдържание: 

заглавие/тема/, членове на 

работната група, основни 

цели на проекта, методи и 

похвати при работа про 

проекта, конкретни 

дейности, използване на 

различни ресурси, 

резултати и продукти на 

проекта. 

работна група 

по проекта и 

ръководители 

практическо 

мислене, 

работа в 

екип, 

планиране 

01.10.2020 
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2. Втори етап: Реализиране на проекта 

2.1. Представяне и 

популяризиране 

дейностите  по 

проекта пред 

училищната 

общност 

/ученици, 

педагогически 

специалисти, 

родители/ и 

общественост - в 

училищен сайт и 

на сбирка на 

„Училище за 

родители“  

Запознаване на училищната 

и местната общност с 

проекта 

ученици, 

родители, 

педагогически 

специалисти, 

представители 

на местната 

власт 

презентация, 

беседа, 

училищен 

сайт, онлайн-

платформа 

м. 11-2020 

м.02.2020 

2.2. Използване на 

онлайн-среда за 

общуване между 

учениците, 

разработили 

проекта и 

техните 

ръководители и 

за комуникация 

с другите 

участници в 

училищната 

общност 

Утвърждаване на 

максимално безопасна и 

ефективна онлайн среда за 

непрекъсната комуникация 

между участниците в 

училищната общност. 

ученици,  

родители, 

педагогически 

специалисти 

електронна 

платформа, 

онлайн-

ресурси 

постоянен 

2.3. Безопасно 

общуване и 

учене в онлайн 

среда 

Създаване на нагласи за 

здравно и социално 

отговорно поведение сред 

училищната общност. 

Затвърждаване на умения за 

безопасно общуване и 

обучение в онлайн среда. 

Запознаване с опасностите 

в интернет. 

ученици,  

родители, 

педагогически 

специалисти 

правила, 

беседа, 

презентации, 

видео-

файлове 

м.10-

12.2020 

2.4. Полезни съвети 

при обучението 

и общуването в 

онлайн среда и 

използването на 

компютърна 

техника 

Изграждане на 

здравословни и хигиенни 

знания и умения при 

използване на компютърни 

устройства -  правилна 

стойка, престой пред комп. 

устройство и др.  

ученици, 

родители 

беседа, 

презентация, 

видео, игрови 

метод 

м.10-

12.2020 

2.5. „Ще премине…“ 

„Забавни 

минути“, 

„Заедно с 

родителите“ 

Разпространение на 

информационни материали 

и осигуряване на 

подкрепяща среда в 

условията на епидемична 

ученици, 

родители 

информацион

ни 

материали, 

беседа, 

видео, 

уч.20/21 
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обстановка. Забавни игри и 

задачи за учениците – 

стимулиране на 

логическото и творческото 

мислене. Работа върху 

позитивното общуване в 

семейството. 

презентация , 

игрови 

методи 

2.6. Участие в 

благотворителна

та кампания за 

събиране 

пластмасови 

капачки „Аз 

вярвам и 

помагам“ 

Осмисляне значението на 

активното гражданство чрез 

мотивирани и активни 

действия при конкретна 

благотворителна кауза. 

ученици, 

родители, 

педагогически 

специалисти 

практическа 

дейност 

м.09.2020 

м.05.2021 

2.7. Отбелязване на 

бележити дати и 

събития 

-Ден на: 

толерантността, 

усмивката, 

доброто, 

музиката и 

поезията,  

водата, театъра, 

детето и др. 

-Тематични: 

национален 

празник, 

официални 

празници в 

България и 

народни 

празници и 

обичаи 

Знания за събития и 

личности. Търсене и 

осмисляне на информация. 

Осъзнато обсъждане на 

събития. Умения да 

представят информация. 

Активно и мотивирано 

участие в дейности. 

ученици, 

педагогически 

специалисти 

Информацио

нно табло, 

училищен 

вестник, 

материали за 

училищен 

сайт, 

презентации, 

изложби, 

образователн

и филми, 

беседи, 

електронни 

книги, 

викторини, 

онлайн-

изложби, 

онлайн-

ресурси 

м.09.2020 

м.06.2021 

2.8. „Предай 

нататък“ 

Активно участие в 

училищни инициативи от 

определена паралелка, клас 

и продължението в другите 

училищни групи. 

ученици практически 

дейности, 

изложби, 

онлайн-

концерти и 

др. 

м.09.2020 

м.06.2021 

2.9. „Как да учим по-

лесно“ 

Запознаване с методи и 

похвати за по-лесно учене. 

Усъвършенстване на 

умения за по-лесно и 

ефективно учене 

ученици, 

родители 

презентация м.10.2020 

2.10. „Детските 

страхове – как да 

помогнем“- 

Да се осмисли ролята на 

семейството и училището и 

доброто взаимодействие 

родители, 

педагогически 

специалисти 

дискусия, 

казус, 

презентация  

м.10.2021 
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Училище за 

родителите 

между тях за развитието на 

детето. 

Да се осъзнае значимостта 

на  взаимоотношенията в 

семейството и в училището. 

2.11. „На учителя с 

любов и 

признателност“ 

– картичка за 

всеки 

педагогически 

специалист в 

училището по 

повод 

Международния 

ден на учителя. 

Възпитаване в чувство на 

уважение и признателност 

към труда на учителя.  

Ученици от 

УУС 

картичка 

 

05.10.2020 

2.12. Участие в  

дейности, 

свързани с 

патронния 

празник на ОУ 

„Добри 

Чинтулов“ 

Възпитаване  дух на 

принадлежност към 

училищната институция. 

Мотивирано участие в 

училищни конкурси и 

други дейности, свързани с 

патронния празник. 

ученици рисунки, 

литературни 

творби, 

презентации, 

онлайн-

празник 

28.10. – 

31.10.2020  

2.13. Викторина 

„Училището 

през годините“ 

Допълнителни знания за 

историята на училището. 

Надграждане на уменията 

за комуникация и свободно 

общуване. 

ученици III-IV 

кл. 

викторина м. 10.2021 

2.14. „Купи 1 книга. 

Дари я на своето 

училище“ – 

продължение на 

инициативата, 

стартирала по 

време на 

кризисната 

ситуация около 

епидемията от 

COVID-19, под 

надслов „За да я 

има книгата“. 

Обогатяване  на 

училищната и класните  

библиотеки с нови книги.  

ученици  м. 10.2020 

2.15. Организиране и 

провеждане на 

Коледен 

училищен 

ученически 

конкурс за 

рисунки, 

картички, 

Стимулиране желанието у 

учениците, които са в 

присъствена форма на 

обучение и/или в обучение 

в електронна среда от 

разстояние за творческа 

работа и изява. Мотивирано 

участие в конкурси. 

ученици презентации, 

изложби  

м.12.2020 
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презентации и 

лит. творчество 

2.16. „Ученици 

обучават 

ученици“ – 

„Ученици четат 

на ученици“ – 

четене на 

любими детски 

произведения 

пред 

първокласници 

по време на 

обучение в 

електронна 

среда 

Изграждане на съвременни, 

позитивни, толерантни  

взаимоотношения между 

учениците от различните 

възрастови групи.  

Формиране на подкрепяща 

среда. 

ученици училища 

онлайн-

платформа 

съвместни 

практически 

дейности, 

беседи, 

групови 

работи, 

открити 

уроци, 

онлайн 

ресурси 

м.01.2021  

2.17. Здравословно и 

кулинарно шоу – 

ученическо 

телевизионно 

предаване на 

телевизия 

„Чинтуловци“ 

Знания и умения за 

здравословното хранене. 

Здравословни и хигиенни 

навици при приготвяне на 

храна и хранене. Пирамида 

на храненето. 

ученици групова 

работа, 

видео, открит 

урок, игрови 

методи, 

интервю 

м.11.2020 

2.18. „Шарени 

чорапи“  -

Международен 

ден на хората 

със Синдром на 

Даун  

Да се осмисли значението 

за идентичност и активна 

гражданска позиция чрез 

активни действия в 

подкрепа на конкретна 

благотворителна кауза. 

Да се развият активни 

умения за работа в екип и 

общност. 

ученици,  

педагогически 

специалисти, 

представители 

на фондацията 

„Живот със 

Синдром на 

Даун“ 

практическа 

дейност; 

групова 

работа; 

открит урок 

м.03.2021  

2.19. Дискусия на 

тема: „Моята 

роля в училище“  

 

Осъждане на правата и 

задълженията на цялата 

училищна общност. 

Акцентиране върху 

значимостта да бъдем 

активни граждани, за да 

подобряваме живота в 

училище. 

Развиване умения за 

дебатиране – изслушване, 

толерантни отношения, 

взаимно уважение на 

чуждото мнение, 

разбирателство, диалог и 

сътрудничество 

ученици и 

педагогически 

специалисти 

от училището 

дебат, ролева 

игра, метод 

на 

конкретните 

ситуации, 

мозъчна 

атака, работа 

по групи 

м. 01.2021 

2.20. Анкета с 

ученици и 

родители по 

Проучване на мнения по 

конкретни въпроси, 

свързани с темата. 

ученици, 

родители, 

анкета м. 04.2021 
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темата 

„Достъпност и 

ефективност на 

онлайн-

обучението“ 

/онлайн-анкета в 

училищния сайт/ 

педагогически 

специалисти 

2.21. Онлайн-театър Чрез средствата на  

театралното изкуство 

разбиране на актуалността 

за значимите процеси в 

семейството и обществото. 

ученици, 

родители, 

педагогически 

специалисти 

театрално 

изкуство 

м. 02.2021 

 2.22. „Правилно и ли 

не“ - 

разглеждане на 

казуси от 

училищния 

живот 

Да се развиват умения за 

разрешаване на казуси със 

свободно изразяване на 

мнения като активни 

граждани. 

Да се формират умения за 

разграничаване на 

правилното и неправилното 

справяне в различни 

ситуации. 

ученици от IV 

клас 

симулация, 

казус 

м. 04.2021 

 2.23. ОУ „Добри 

Чинтулов“ – 

„Училището, 

което сбъдва 

мечти“ – 

история и 

настояще 

Умения за търсене и 

събиране на информация -  

интересни факти и събития  

от историята и настоящето 

на училището. Умения за 

обработка, представяне и 

съхраняване на 

информация 

ученици от II-

VII  

метод на 

конкретната 

ситуация, 

изследване, 

търсене на 

информация 

анализ, 

практическа 

дейност, 

групова 

работа,излож

ба от 

снимков 

материал, 

презентация 

м. 04. – 

05.2021 

 2.24. Организиране на 

училищен 

конкурс за 

детска рисунка и 

литературна 

творба 

„Училището на 

мечтите ни“ 

Мотивирано и активно 

участие на учениците за 

представяне на своята 

активна гражданска 

позиция чрез творчество. 

ученици от 

начален етап – 

за рисунка; 

ученици от 

прогимназиал

ен етап – за 

литературна 

творба 

практическа 

дейност 

м. 05.2021 

 2.25. Изложба от 

отличилите се 

творби в 

училище, на 

училищния сайт 

Да се популяризира 

дейността на учениците 

като активни граждани в 

училищната общност. 

ученици от 

училището 

практическа 

дейност, 

групова 

работа 

м. 05.2021 
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и в училищния 

вестник 

 2.26. Среща  с 

представители 

на Училищно 

настоятелство 

„Възраждане“ 

Активна гражданска 

позиция за откриване на 

положителните и 

проблемните страни в 

училище. Да се обсъдят 

стратегии и конкретни 

действия за промяна. 

работна група, 

ученици от 

Училищен 

ученически 

съвет, 

представители 

УН  

дискусия 

 

м. 04.2021 

 2.27. „Училището – 

безопасно място 

за ежедневно 

спортуване“ - 

спортен празник  

Развиване на физическа, 

спортна активност у  

учениците. 

Мотивирано и активно 

участие като граждани на 

училищното общество. 

Ефективно и ежедневно 

използване на откритата 

спортна училищна база. 

ученици, 

родители, 

педагогически 

специалисти 

практическа 

дейност 

м. 05.2021 

 2.28. Да почистим 

училищния двор 

и района около 

него  

Да се повиши мотивацията 

на учениците за активно 

гражданство и 

демократично включване в 

училищното общество. 

ученици, 

родители, 

педагогически 

специалисти 

практическа 

дейност 

м. 05.2021 

 2.29. Безопасно и 

отговорно – 

състезание по 

БДП в училище 

Да се затвърдят правилата 

за безопасно движение по 

пътищата; 

Да се развият 

практическите умения за 

безопасно и правилно 

поведение на пътя 

ученици IV- V 

клас 

практическа 

дейност - 

състезание 

м. 05.2021 

 2.30. „Класна стая на 

открито“ – 

участие в 

проектирането и 

изграждането на 

подходящ 

специален кът в 

училищния двор 

за провеждане 

на занятия на 

открито 

Мотивирано участие в 

реализирането на идеи за 

специален кът за 

провеждане на учебни 

занятия и занимания по 

интереси на открито в 

училищния двор; кътове за 

игри  

ученици от 

УУС, 

педагогически 

специалисти 

практическа 

дейност – 

почистване 

на мястото, 

изграждане 

на кът с 

пейки и 

дъска; кътове 

за игри 

м.04-

05.2021 

3. Трети етап: Отчитане и представяне на резултатите от проекта 

3.1 Заключителен 

етап на проекта  

Обобщение и отчитане на 

резултати от изпълнението 

на планираните дейности 

работна група 

и 

ръководители 

групова 

работа, 

анализ, 

обобщаване и 

систематизир

ане на 

резултатите, 

презентация 

м. 06.2021 



        ОУ „Добри Чинтулов“ – ДНЕС 

 /Динамично, Нестандартно, Европейско, Съзидателно/ 

 

3.2. Училищен 

вестник 

„Чинтуловски 

искри“, издаван 

от Училищен 

ученически 

съвет 

Популяризиране и 

публичност на резултатите 

от проекта 

работна група 

и 

ръководители 

Популяризир

ане на 

резултатите в 

уч. вестник 

м. 06.2021 

3.3. Албум в 

електронен и  

хартиен вариант 

Систематизиране и 

архивиране на работата по 

проекта 

работна група 

и 

ръководители 

Систематизи

ране, 

обработка и 

съхранение 

на 

информация; 

практическа 

дейност 

м. 06.2021 

3.4. Училищен сайт  Популяризиране и 

публичност на резултатите 

от проекта 

работна група 

и 

ръководители 

Материали 

/текстови, 

графични, 

видео/ 

30.06.2021 

 


