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Стоян СТОЯНОВ

От няколко години 
осъществяваме 
интересна прак-
тика в нашето 
училище. Дет-
ската писателка 

Милена Димова провежда при 
нас два-три пъти в месеца т.нар. 
часове по фантазии. В тях децата 
споделят различни идеи, които 
тя развива в детски книжки.“ 
Това разказва пред в. „Аз-буки“ 
Венцислав Манолов – директор 
на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ 
в ловешкото село Бежаново. 

Досега са издадени две такива 
книжки – „По пътя към учи-
лището“ и „Морето на баба“.  
А децата се радват да видят своите 
идеи, претворени в книжка. „От 
миналата година подаряваме тези 
книжки за различни празници 
на деца от подготвителни групи 
или първокласници от училища 
в община Луковит“, добавя събе-
седникът ми.

Последната учебна година учи-
лището завършва със 167 деца, 
като тенденцията е броят им да 
се запази около това равнище и в 
следващите години. Директорът 
обяснява, че през летните месеци 
има движение на децата – някои 
заминават с родителите си, други 
се връщат. Още 15 деца има и в 
подготвителната група в учили-
щето. „В следващите години се 
очаква в I клас да се включват от 
22 до 27 деца. А за новата учебна 
година очакваме 18 първоклас-
ници. Пълняемост имаме във 
всички паралелки“, отбелязва още 
директорът. 

99% от децата в ОУ „Св. св. Ки-
рил и Методий“ в село Бежаново 
са от уязвими групи, като някои от 
тях постъпват в I клас с трудности 
в комуникацията на български 
език. „Затова сме направили и 
подготвителна група, за да свикнат 
да контактуват на български език и 
да се подготвят за I клас. Заедно с 
това имаме и групи за занимания 
по интереси. Във всеки клас имаме 
по една група и основните занима-
ния са по български език“, казва 
Венцислав Манолов. В групите за 
занимания по интереси са обхва-
нати 94 ученици. Сформирани са 
клуб „Приятели на околната сре-
да“, „Децата и природата“, „Ние 
и природата“, „Сръчни ръце“, 
„Българският език – звучен и мил“ 
и „Занимателна математика“. По 
проект „Подкрепа за успех“ са 
създадени 16 групи с 98 ученици, 
като обучението се осъществява 
главно по български език и по 
математика. Има и две сборни 

Часове по фантазии
Екипът на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в ловешкото село Бежаново  
е ваксиниран на 100%

Училищният екип залага на присъственото обучение и от 4 – 5 години няма отпаднали ученици 

групи за по-големите ученици по 
„Човек и природа“ и „География и 
икономика“.

Липсата на електронни ус-
тройства и достъп до интернет в 
повечето от семействата в селото, 
а и използването на раздадените 
не по предназначение, повлиява и 
на обучението онлайн. И работата 
се провежда основно чрез разна-
сянето на обучителни материали 
по домовете на учениците. С това 
се занимават образователният 
медиатор и учители. „Те разна-
сяха материали за деня, като се 
взимаха и подготвените задачи от 
предходния ден. Комуникацията 
се извършваше и по телефона“, 
разказва директорът.

Екипът на училището е от 16 
педагози, има и 9 души непе-
дагогически персонал. Всички 
учители са преминали обучения 
за работа в мултикултурна среда. 
„Сред колегите са и четири дами 
на 24 – 25 години. Напоследък 
има интерес от млади хора към 
педагогическата професия. Беда-
та при нас е, че сме отдалечени 
от големите градски центрове и 

пътуването затруднява колегите. 
Особено през зимните месеци“, 
споделя директорът Манолов. 

Училището е сред първите 
десет образователни институции 
в страната, които получиха от 
Просветното министерство пър-
вите свидетелства за достигнати 
поне 70% ваксинирани учители и 
непедагогически персонал. Те са 
отличени за отговорно отношение 
към опазване на живота и здравето 
и проявена гражданска позиция. 
А на въпроса как са постигнали 
100% ваксинирани, събеседникът 
ми отговаря с простото: „С убеж-
даване и индивидуални разговори 
с всеки“. 

По думите на Манолов много 
позитивна роля изиграва и меди-
цинското лице в училището Мария 
Колева, както и доктор Мохамед, 
който обслужва ученици. „Но в 
основата беше това, че след като 
са учители, трябва да се доверят 
на науката. Имаше и две учител-
ки, които плануваха бременност 
и трябваше да потърсят разговор 
със специалист. Нямаше плашещи 
странични реакции след вакси-
нирането. А и ние допълнително 
включихме точка в нашия колек-
тивен договор, че онези, които 
са ваксинирани и не се чувстват 
добре след това, могат да ползват 
един ден допълнителен платен 
отпуск. От него се е възползвал 
само от един член от колектива“, 
уточнява директорът.

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ 
разполага с две сгради, като ос-
новната е санирана през тази 
година. В помощната сграда по 
време на пандемията се обучават 
децата от I до III клас, за да се 
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директор

Ангел ДОБРИКОВ

Педагогически специали-
сти от образователни инсти-
туции в Смолянска област 
участваха в двудневен семи-
нар по повод стартирането 
на националните програми 
за превенция на употребата 
на наркотични вещества в 
училищна среда: за възрас-
това група V – VII клас  „Ко-

дово име Живот“ и за въз-
растова група VIII – XI клас  
„От връстници за връст-
ници“.

Под ръководството на 
социалния и училищен пси-
холог Валентин Минков 
са дискутирани същността 
на понятието превенция и 
нейните ефективни методи, 
началото на юношеската 
възраст, рисковото и асер-

тивното поведение, свързано 
с признаците и ефектите 
от употребата на психоак-
тивни вещества, етапите за 
развитие на зависимостта 
и ролята на семейството 
като фактор за превенция на 
наркоманиите. 

Секретарят на превантив-
но-информационния център 
в Община Смолян Мария 
Славчева информира, че в ра-

ботни групи педагогическите 
специалисти търсят отговори 
на наболели въпроси, отнася-
щи се до различните видове 
психоактивни вещества и по-
следиците от тяхната употре-
ба за подрастващите. Поста-
вен е и актуален акцент върху 
хранителните разстройства, 
хазарта и интернет зависи-
мостите като допълнителна 
предпоставка младият човек 

„да се е изгубил, преди да се 
е намерил“. 

Коментирани са проблеми 
на рисковото поведение от 
ученици в гимназиалния 
етап на обучение, използва-
ли психоактивни вещества. 
Обсъждани са казуси от 
ежедневната работа, както 
и възможности за информи-
ране и привличане на роди-
телите като значим фактор 

в процеса на превенцията. 
„Трябва да си сътрудни-

чим при реализирането на 
дейностите в подкрепа на 
каузата за неупотреба на 
психоактивни вещества от 
младежите“, е мнението и на 
Момчил Николов – секретар 
на Община Смолян и пред-
седател на Общинския съвет 
по наркотични вещества в 
Смолян.

Педагози се обучават за превенция на зависимости

ограничи допълнително взаимо-
действието между учениците.  
И двете постройки се отопляват с 
локално парно на твърдо гориво. 
„Базата отговаря на съвременните 
изисквания. Разполагаме с два 
компютърни кабинета. Във всяка 
класна стая има изградена аудио-
видео система за обучение (лаптоп 
с телевизор). Всички учители 
ползват образователни платформи 
и електронни уроци. Прилагането 
на интерактивни методи прави 
учебния процес по-привлекателен 
за учениците и създава интерес 
към знанието. В сградата всички 
имат достъп до безжичен интер-
нет. Имаме и физкултурен салон с 
обособен фитнес център, който се 
използва през деня и в събота. Има 
и комбинирана спортна площадка 
и площадка с изкуствена трева“, 
отбелязва директорът.

По Националната програма 
„Осигуряване на съвременна об-
разователна среда“ е реновирана 
училищната библиотека. В нея са 
достъпни около 5000 тома книги, 
а всяка година се провежда и ини-
циативата „Лято в училищната 
библиотека“. „Който иска, може да 
дойде и да използва компютърния 
кабинет. Всеки ден има по 20 – 25 
деца. Още повече че отваряме вра-
ти от 8 сутринта и продължаваме 
следобед, докато има ученици“, 
казва събеседникът ми. 

От няколко години училището, 
съвместно с в. „Луковитски но-
вини“, провежда конкурс за есе, 
рисунка и компютърна рисунка 
„Детство мое, реално и вълшебно“ 
във връзка с патронния празник 
на школото на 24 май. Той е под 
патронажа на кмета на община 

Луковит Иван Грънчаров и на 
председателя на Общинския съвет 
Данаил Динков. А от миналата го-
дина в него вече могат да участват 
и деца от останалите образовател-
ни институции в община Луковит. 
„Имаме и ученичка, спечелила 
трета награда в конкурса „Детство 
мое, реално и вълшебно“, органи-
зиран от МОН – Национален дво-
рец на децата, и ОДК – Ловеч. Тя 
завърши тази година“, информира 
Манолов. В общинския кръг на 
националното състезание по без-
опасност на движението отборът 
на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ 
– с. Бежаново, се класира на второ 
място.

Учениците се включват масово 
и в различни училищни прояви 
за Деня на народните будители, 
Деня на независимостта и други 
важни дати от националния ка-
лендар. Отбелязват се и Денят на 
толерантността на 16 ноември и 
ромската нова година. „Каним и 
по веднъж на срок ни гостуват с 
детски постановки от Плевенския 
драматичен театър. Заплащаме ги 
от делегирания бюджет на учили-
щето“, уточнява Манолов.

Директорът споделя още, че 
възпитаниците на школото, кои-
то успешно завършат VII клас, 
продължават обучението си.  
В последните 4 – 5 години няма 
отпаднали ученици. „От 27 деца, 
които завършиха тази година VII 
клас, едно замина за чужбина, а 
петима са на поправителен изпит. 
Останалите са записани в гимна-
зии. Голяма част продължават в 
средното училище в Угърчин. Там 
има паралелка по готварство и сер-
витьорство. Друга част се насочват 
към Професионалната гимназия 
по селско стопанство в Луковит. 
Районът е селскостопански, има 
и няколко кооперации, които имат 
нужда от подобни кадри. Единици 
отиват в професионални гимназии 
в Плевен“, продължава той.

Основното училище в село 
Бежаново работи и по проект на 
Центъра за образователна инте-
грация на децата и учениците от 
етническите малцинства – „Со-
лидарни в интеграцията и образо-
ванието“. В него основен акцент 
е социалното предприемачество. 
„В момента започваме работа по 
друг проект – „Моите успехи са и 
наши успехи“. Специалният фокус 
е насочен към семействата от уяз-
вими групи и е свързан с осигуря-
ването на качествено образование 
и устойчиво социално включване. 
Сформирани са три основни клуба 
– за работа с родителите, по мода 
и „Пътешественик“, информира 
директорът Манолов.


