
Българският фолклор е палитра от 
багри и звуци, която живее в настоя-
щето с традициите от миналото, за да 
бъде пренесена в бъдещето. Това е пос-
ланието на айтоските фолклорни праз-
ници "Славееви нощи", които след едно 
пропуснато издание през 2020 г. се за-
връщат на откритата сцена в парк "Сла-
веева река" на 11 юни 2021 г., точно в 
20.00 часа.

Тази година фолклорната фиеста 
няма да е тридневна заради COVID-19. 
Но макар и само за една "нощ" праз-
никът, част от духовната култура на по-
коления айтозлии, продължава. За да 
ни докосне отново с магията на българ-
ския фолклор. 

52-рото издание на Празниците по 
традиция ще се проведе на откри-
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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година
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Тази вечер „Славееви нощи“  
се завръщат на откритата сцена в парка

Виевската фолк група ще е за първи път на айтоска сцена

С хляб и сол и със стих-
чета за родното училище 
деца от ОУ "Христо Бо-
тев" - с. Мъглен, директо-
рът Зорка Петкова и учи-
телите посрещнаха на 8 
юни 2021 г. чакани гости 
и партньори по Национал-
на програма "Иновации в 
действие", дейност "Мо-
билност". 

Срещата в ОУ "Хрис-
то Ботев" с представите-
ли на иновативно Начал-
но училище "Димитър Бла-
гоев" град Стара Загора и 
на неиновативно Основно 
училище "Св. св. Кирил и 
Методий" - с. Сърнево, е 
една от формите, заложе-
ни в Програмата за попу-
ляризиране и мултипли-

циране на добри идеи и 
училищни практики меж-
ду иновативни и неинова-
тивни училища.

Училището в с. Мъглен 
се включва в Програмата 
за първа година. Това ста-
на възможно, след като 
на 20 август 2020 г., с Ре-
шение №584 на Министер-
ски съвет, училището вле-
зе в Списъка на иноватив-
ните училища в Република 
България.

За визитата, споде-
ления опит и иноваци-
ята на ОУ "Христо Бо-
тев" с. Мъглен - на стр. 
2 и на стр. 4

Иновативно ОУ „Христо Ботев“ - Мъглен, посрещна 
партньори по НП „Иновации в действие“

Гостите - впечатлени от 
работата и визията на 
едно малко училище 

то, при спазване на 
противоепидемични-
те мерки, съобща-
ват организаторите 
Община Айтос и НЧ 
"Васил Левски 1869", 
и канят всички ай-
тозлии и гости на Ай-
тос на концерта на 
Виевската фолк гру-
па и нейните гласо-
вити солисти.

НППреди пандемията - 51-вото издание на Празниците

С песните и танците на баба и мама Партньори в иновациите



- Г-жо Богданова, 
колко са учениците 
във Вашето училище, 
каква е неговата ис-
тория?

- В момента са 80. Учи-
лището ни на 11 май на-
върши 191 години. Ско-
ро очакваме на стане на 
200 години.

- Дълга и богата ис-
тория. Килийно ли е 
било това старо учи-
лище?

- Да, историята му е 
много дълга. Оцеляло е 
по време на Османско-
то присъствие.  Поддър-
жано е дори и от тях.

- Как попаднахте в 
тази иновативна учи-
лищна компания?

- Получихме покана 
от г-жа Зорка Петкова. 
Като разгледахме Про-
грамата установихме, че 
имаме много сходни ин-
тереси, тъй като ние от 
много години се занима-
ваме с фолклорни дей-
ности по различни про-
екти, в различни часове 
- факултативни часове, 
занимания по интере-
си. От 12 години работим 
по програмата на ЦМДТ 
„Амалипе“. От дълги го-
дини си имаме фолклор 
на етносите, български 
народни танци, ателие 
„Сръчни ръце“, имаме 
две театрални трупи.

- С какво са полезни 
контактите Ви с двете 
иновативни училища?

- Изключително полез-
ни са - заимстваме идеи, 
опит и методи на препо-
даване. Бяхме много по-
ласкани от поканата и с 
голямо желание се при-
съединихме. 

- Ще поддържате 
връзки с иноватив-
ните училища и в бъ-
деще?

- Надявам се, ще ни 
бъде много интересно. 

- Какви са впечат-
ленията Ви от учили-

щето в Мъглен, видя-
хте ли нещо различ-
но тук?

- Още щом влязох в 
двора на ОУ "Христо Бо-
тев" - с. Мъглен, и си по-
мислих, че ако съм уче-
ничка, ще искам тук да 
уча. Много ми хареса 
това училище, още от 
двора ми хареса. А що 
се отнася до проекта и 
работата с децата - оча-
рована съм.

НП

- Г-жо Минчева, как 
Вашето училище, което 
е в центъра на град Ста-
ра Загора, се намери с 
училището в с. Мъглен?

- Нямаше как да се на-
мерим, ако не беше Наци-
оналната програма „Ино-
вации в действие“. Откри-
хме се за партньорство в 
Програмата и взаимно се 
избрахме. Избрахме едно 
различно от нашето учи-
лище, за да могат моите 
колеги да видят и да зна-
ят как се работи и в други-
те училища. А днес (8.06. - 
бел.р.) се убедиха, че не е 
лесно да се работи в та-
кова училище и в такава 
среда.

- Първата Ви среща 
беше в Стара Загора 
- какво се случи там и 
каква е темата на Ва-
шата иновация по Про-
грамата?

- Нашите иновации са 
малко повече, но и ние 
имаме подобна тема - „С 
фолклора в сърцето“. И 
при нас децата изслед-
ваха, изучаваха и играха 
игри от времето на баба 
и дядо, танцуваха хора 
и различни народни тан-
ци. Но имаме още четири 
иновации, една от тях е 
„Класна стая на мечтите“. 
По тази тема колегите из-
насяха уроци на открито - 
в двора, пред картата на 
България. Имаме такава 
карта -  голяма и релефна в 
двора на училището. Дру-
га наша иновация е „Ак-
тивно учене за света око-
ло нас“. Методите на пре-

подаване по тази тема са 
много различни - всичко 
да се пипне, да се види и 
да се направи. „Уча, играя 
на английски език“ е дру-
гата ни иновация. По заба-
вен начин децата да усво-
яват чуждия език. За изя-
вените математици е ино-
вацията „Уверени стъпки в 
света на математиката“.

- От кога Вашето учи-
лище е иновативно?

- Имаме по-дълга био-
графия като иновативно 
училище. Бяхме в една от 
първите групи през 2017 

година.
- Какви са впечатле-

нията Ви от училището 
в Мъглен?

- Чудесни. Мъглен може 
да се гордее - това е стра-
хотно училище. В насе-
лените места около Ста-
ра Загора нямаме такова 
училище. Или по-точно, аз 
не съм посещавала толко-
ва подредено селско учи-
лище в нашия регион. ОУ 
"Христо Ботев" с. Мъглен, 
може да се сравнява с 
всяко градско училище.

НП
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Мъглен може да се гордее 
с училището си

ВажНИ СрОКОВе 
за

изборите за народни представители
за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Във връзка с произвеждането на избори за народни 
представители за Народно събрание на 11 юли 2021 
година всеки гласоподавател след проверка в избира-
телния списък  може да поиска: от датата на обявяване 
на избирателните списъци 31 май 2021 г. :

До 26.06.2021 г.

Избиратели с трайни увреждания, които 
не им позволяват да упражнят избирател-
ното си право в изборното помещение, но 
желаят да гласуват с подвижна избирател-
на кутия, заявяват желанието си в писме-
на форма чрез заявление  по образец или 
чрез електронно заявление през интернет 
страницата на общините по постоянния им 
адрес или настоящия им адрес в случаите, 
когато своевременно е направено искане 
за гласуване по настоящ адрес.

До 26.06.2021 г.

Избирател, чийто постоянен и настоящ ад-
рес са в различни населени места, може да 
поиска да бъде вписан в избирателния спи-
сък по настоящ адрес. Искането се прави 
писмено до кмета на общината, кметство-
то или до кметския наместник и съдържа 
ЕГН на избирателя, вида и номера на до-
кумента му за самоличност и подпис; или 
чрез електронно заявление през интернет 
страницата на Главна дирекция ГРАО. 

До 03.07.2021 г.

Избирател, спрямо когото са допуснати не-
пълноти и грешки в избирателния списък, 
подава заявление за отстраняването им до 
общинската администрация

До 05.07.2021 г.

 Избиратели с трайни увреждания, които не 
им позволяват да упражнят избирателното 
си право в изборното помещение и желаят 
да гласуват с подвижна избирателна кутия, 
но не са подали заявление в срок по чл.37, 
ал.1 от Изборния кодекс /26.06.2021г./, 
може да гласуват с подвижна избирател-
на кутия, ако заявят това и при условие, 
че на територията на населеното място е 
назначена подвижна СИК

Главна дирекция "Граж-
данска регистрация и ад-
министративно обслуж-
ване" към Министерство 
на регионалното разви-
тие и благоустройството 
осигурява справка за но-
мера на избирателната 
секция и мястото на гла-
суване за избори за На-
родно събрание на 11 юли 
2021 г. за всички българ-
ски граждани. Всички из-
биратели могат да прове-
рят адреса на избирател-
ната си секция по следни-
те начини:

• През Интернет на 
адрес  h t tps : / /www.
g r a o . b g / e l e c t i o n s / 
За общинските админи-
страции, след идентифи-
кация с електронен под-
пис, сайтът предоставя 
възможността да се по-
дават заявления за гла-
суване по настоящ адрес 
и да се регистрират удос-
товерения за гласуване 
на друго място по елек-
тронен път.

• Чрез SMS. Изпраща се 
SMS на номер 18429. Но-
мерът 18429 е единен и за 

трите мобилни оператора 
(А1, Теленор и Виваком). 
Цената на SMS e 25 сто-
тинки без ДДС. В текста 
на SMS се изписват един-
ствено десетте цифри на 
ЕГН. Системата връща 
SMS с номера и адреса 
на избирателната секция 
за въведения ЕГН.

• Чрез стационарен или 
мобилен телефон. Изби-
ра се 0800 1 4726 ("0800 1 
GRAO"). Тел. 0800 1 4726 
е безплатен за цялата 
страна.

Гражданите могат да 

подадат електронно за-
явление за гласуване по 
настоящ адрес, ако на-
селеното място на насто-
ящия им адрес е различ-
но от населеното място 
на постоянния им адрес, 
чрез страницата https://
regna.grao.bg/.

Избирателните списъ-
ци за произвеждане на 
избори за Народно съ-
брание на 11юли 2021 
г. можете да видите на 
сайта на Община айтос 
https://www.aytos.bg

Важна информация за изборите  
за Народно събрание на 11 юли 2021

Кметът на Община Айтос 
Васил Едрев издаде запо-
вед № РД-08-889/ 07.06.2021 
год., в която на основание 
чл.175 и чл.183, ал.3 от Из-
борния кодекс във връзка 
с началото на предизбор-
ната кампания за Избори-
те за народни представи-
тели за Народно събра-

ние на 11 юли 2021 г. ОП-
РЕДЕЛЯ местата за поста-
вяне на агитационни мате-
риали.

За град Айтос място-
то е фасадата /стъклата/ 
на сградата на Общин-
ския център за социални 
и здравни услуги, ул. „Ва-
сил Левски“ № 3.

В населените места аги-
тационните материали ще 
се поставят на таблата на 
сградите на кметствата.

За имоти, собственост 
на физически или юриди-
чески лица, агитационни-
те материали могат да бъ-
дат поставяни само след 
разрешение на собстве-

ника или управителя на 
имота.

В заповедта е записа-
но още задължението на 
партиите и коалициите - в 
срок до три дни, след дата-
та на провеждане на избо-
рите те трябва да премах-
нат поставените от тях аги-
тационни материали.

Определиха местата за поставяне 
на агитационните материали

Жана Минчева, директор на НУ „Димитър  
Благоев“ - Стара Загора, пред НП:

Светослава Богданова, зам.-директор на  
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ - Сърнево:

Ако съм ученичка, 
ще искам тук да уча...

Иновативно ОУ „Христо Ботев“ - Мъглен, посрещна партньори по НП „Иновации в действие“



Десетки хиляди българи 
в Чикаго, САЩ, споделят 
и коментират проблеми-
те и радостите си в изклю-
чително популярния сайт 
ЕuroChicago.com. Тези дни 
в раздела на сайта - Автор-
ски страници, българи зад 
граница, литература беше 
представена поетичната 
книга на една талантлива 
айтозлийка - Рада Капра-
лова, която работи и жи-
вее в Гърция. Стихове, ко-
ито Рада издаде през 2014 
г., в книжката "Завръща-

не на Пенелопа", трогнаха 
нашенци, избрали страна-
та на неограничените въз-
можности.

Популярността зад Оке-
ана изненада айтозлий-
ката и тя сподели радост-
та си с общинското изда-
ние, в което през 90-те г. 
на ХХ в. трупаше редактор-
ски опит.

"Колко си щедър, Юни, че 
ми даваш още един повод 
за творческо удовлетворе-
ние! Благодаря на популяр-
ната и обичана българска 

емигрантска 
медия в Чика-
го за добро-
желателния 
прием на мо-
ите римува-
ни искрици!" 
Това ни на-
писа Капра-
лова, а ние 
й връщаме 
поздрави за 
дебюта в за-
г р а н и ч н и я 
сайт, с поже-
лание рими-
те й да раз-
вълнуват още 
много бълга-
ри по света. 

НП

Вече е ясно кои са от-
личниците на айтоския 
Випуск 2021. Оказа се, 
че след матурите броят 
им е редуциран от 38 на 
21 за двете средни учили-

ща в града - СУ "Христо 
Ботев" и СУ "Никола Ва-
пцаров", а в ПГСС "Злат-
на нива" отличници тази 
година няма. 

На 22 юни 2021 г., на 

традиционна тържест-
вена церемония в сало-
на на НЧ "Васил Левски 
1869" всички зрелостници 
от Випуск 2021 ще получат 
дипломите си за средно 
образование, а отлични-
ците - и Почетен плакет с 
Диплом, които ще им бъ-
дат връчени лично от кме-
та Васил Едрев. 

Ето кои са 17-те фаво-
рити на СУ "Христо Бо-
тев". С отлични дипломи 
"сбогом" на родното учи-
лище казват Николай Ге-

оргиев Димитров, Дуй-
гу Сабри Дуран, Анелия 
Руменова Луизова, Дуй-
гу Ахмедова Касимова, 
Серджан Ерджанов Кязи-
мов, Емел Айдън Ибрям, 
Йордана Петрова Петро-
ва, Десислава Арсениева 
Бранимирова, Ерман Ал-
пер Камбер, Йоана Ива-
нова Дочева, Мартин Ге-
оргиев Колев, Мария 
Петкова Рабишева, Ог-
нян Димитров Бодуров,  
Гюлсум Кадир Кадир, 
Джансу Мурад Яшар, Ве-

нета Тошкова Тодорова 
и Айлер Байрямова Мю-
мюнова.   

Няма пълни отличници 
и в двете училища тази 
година. В СУ "Никола Ва-
пцаров" на отлични ре-
зултати след 12-годиш-
ното обучение се радват 
Джемиле Синан Идриз, 
Илайда Рейхан Естесо-
ва, Световната шампион-
ка по стрелба при девой-
ките Селин Ниязи Али и 
Айше Халил Хамди.

НП 
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Айтоският Випуск 2021 с 21 отличници

Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че  със 
заповед № ОХ-280/01.04.2021 г. на министъра на отбра-
ната на Република България са обявени 40 (четири-
десет) вакантни длъжности за приемане на воен-
на служба на лица, завършили граждански средни или  
висши училища в страната и в чужбина,  във  в. ф. 28860 
– Горна Малина

 Срок за подаване на документи - до 02.07.2021 г.

Повече информация за останалите длъжности в стра-
ната, както и за кандидатстването и подаването на до-
кументите можете да получите  в сайта на ЦВО http://
www.comd.bg/, както и в стая № 14, в сградата на Во-
енно окръжие ІІ степен – Бургас, и в офисите за военен 
отчет в общините. 

Военно окръжие ІІ степен – Бургас обявява, че на ос-
нование заповед №ОХ-1013/10.12.2020 г. на министъ-
ра на отбраната на Република България, набира кан-
дидати за  приемане на служба в доброволния ре-
зерв без конкурс на български граждани, освободени 
от военна служба.

Краен срок за подаване на документи 
29.10.2021г.

Повече информация за  свободните длъжности, кан-
дидатстването и подаването на документите можете да 
получите  в сайта на ЦВО http://www.comd.bg/, както и 
в стая № 14, в сградата на Военно окръжие ІІ степен - 
Бургас  и в офисите за военен отчет в общините.

ОБЯВа ОБЯВа

Зрелостниците ще получат 
дипломи на 22 юни на тържествена 
церемония в читалището

24 май 2021 г. - кметът Васил Едрев с поздрав и пожелания към всеки един 
от айтоските отличници

Велосъстезание по 
приложно колоездене 
за ученици от начален и 
среден етап се проведе 

на 8 юни 2021 г., в цен-
търа на Айтос. За поред-
на година велонадпре-
варата се организира от 

Ротари клуб - Айтос, със 
съдействието на Общи-
на Айтос. Награди, купи 
и медали получиха най-
добрите велосипедисти 
от всички айтоски учи-
лища.

Радостен е фактът, че 
учениците се включват с 
голямо желание в подоб-
ни състезания, които сти-
мулират активния им на-
чин на живот. 

НП

И в Чикаго четат 
стиховете на Рада 

Капралова
ЕuroChicago.com представи 

стихосбирка на айтозлийката 
"Завръщане на Пенелопа"

Носителят на наградата "Икар" за атракционно и вари-
ететно изкуство, Мистър ЧЕДИ и неговата трупа, пред-
ставят на айтоска сцена изключително зрелищно пред-
ставление. Предложението е за много цирково-варие-
тетни атракции: комични фокуси; жонгльорство; клоуна-
да; анимация с публиката; буфосинхронада и много дру-
ги забавни номера, забъркани в един пъстър спектакъл, 
наречен „Миш-Маш шоу“.

Гарантирано забавление за цялото семейство, подхо-
дящо за деца от 5 до 10 години. „Миш-Маш шоу“ ще е за 
първи път в Айтос, на 17.06.2021 г. от 18.00 часа в сало-
на на читалището.

Цена на билетите - 5 лв. за деца и 8 лв. за възрастни.

Билети можете да закупите на касата на читалището.
Много смях и настроение с нашето представление! 
CHEDI BROTHERS
ОЧаКВаМе ВИ!

Трупата на CHEDI BROTHERS
МИШ-МАШ шоу - 17 юни, 18.00 ч., салона на читалището

Традиционно юнско велосъстезание 
за ученици



Срещата на общността на 
ОУ "Христо Ботев" - с. Мъг-
лен, на 8 юни т.г. с предста-
вители на иновативно Начал-
но училище "Димитър Благо-
ев" - град Стара Загора, и на 
неиновативно Основно учи-
лище "Св. св. Кирил и Мето-
дий" - с. Сърнево, е една от 
формите, заложени в Нацио-
налната програма "Иновации 
в действие" за популяризира-

не и мултиплициране на до-
бри идеи и училищни практи-
ки между иновативни и неи-
новативни училища.

На срещата в училището, 
което е с изцяло промене-
на съвременна визия, стана 
ясно, че иновативните учили-
ща избират помежду си парт-
ньор за сътрудничество и об-
мяна на иновации от Списъ-
ка на иновативните училища 
в електронната система на 
Националната програма и 
сключват договор за сътруд-
ничество. Програма „Инова-
ции в действие“ им дава въз-
можност за мобилност, за 

посещение на място, за де-
монстрации и за наблюде-
ние на иновациите в учили-
щата партньори.

ОУ "Христо Ботев" с. Мъг-
лен се включва в Програ-
мата за първа година. Това 
стана възможно, след като 
на 20 август 2020 г., с Реше-
ние №584 на Министерски съ-
вет, училището влезе в Спи-
съка на иновативните учи-
лища в Република България. 
"Въпреки че бяхме изправени 
пред нещо ново и неизвест-
но, педагогическата общност 
прегърна идеята за иновации 
и цялостна промяна на учи-
лищната среда. Иновацията, 
върху която работим е учене 
чрез изследване на фолкло-
ра и традициите, и тяхното 
пресъздаване", презентира 
проекта на училището "Фол-
клорна плетеница" Зорка Пе-
ткова. Директорът предста-
ви пред партньорите колеги-
те си и специфичните особе-
ности на местната общност, 
които оказват непосредстве-
но влияние на  поведението, 
мотивацията и общуването 
между децата.

В ОУ "Христо Ботев" с. 
Мъглен се обучават 16 деца 
в подготвителна група и 132 
ученици от първи до сед-
ми клас. Част от децата са 
пасивни, некомуникативни, 
страхуващи се от провал, а 
много от родителите са не-
достатъчно образовани, за 
да подпомагат подготовка-
та им. "В търсене на допир-
ни точки, след анализ на раз-

личията в мултикултурната 
общност на учениците, тези 
негативи дадоха основание 
за избора на иновация - чрез 
изучаване на фолклора от 
миналото и настоящето, об-
разователният процес да се 
обвърже с реалния живот", 
заяви още Петкова.

През учебната 2020/2021 
г., в заниманията по интере-
си за учене чрез изследва-
не на фолклора и традиции-
те, включително и препода-
ване по нов начин, участват 
53-ма ученици от първи до 
трети клас. Продължителнос-
тта на иновацията е три го-
дини. Предвидени се часове 
и извън класната стая, учеб-
ни екскурзии до етнограф-
ски музеи и комплекси, по-
сещения на фолклорни кон-
церти, покана към гост учите-
ли - членове на семействата, 
симулация на преживяното в 
класната стая и др.

Проектното проучване в 
началото на годината стар-
тира с анкета сред ученици-
те за избора на игри и песни 
от далечното, близкото мина-
ло и настоящето. Целогодиш-

ната работа по иновацията 
предстои да бъде предста-
вена на хепънинг "Да пеем и 
играем с мама и баба" пред 
училищната общност, научи 
още НП.

Петкова представи пред 
педагозите от Стара Заго-
ра и Сърнево иновационна-
та програма на училищния 
проект и за следващите две 
години. През втората година 
надсловът ще е "Фолклорни 
символи". По аналогичен на-
чин учениците ще избират да 
изследват, изучават и да пре-
създават елементи и симво-
ли от народния фолклор - ше-
вици, маски, носии и т.н. При-
добитите умения и знания ще 
бъдат представени на финал-
на изложба.

"Фолклорен календар на 
етносите" е темата на трета-
та проектна година, която ще 
ангажира децата, учителите и 
родителската общност в про-
учване, изучаване и пресъз-
даване на обреди и ритуали 
от различните етноси. Науче-
ното и споделеният опит ще 
бъдат представени чрез ин-
тердисциплинарни уроци.

В края на третата годи-
на знанията и практически-
те дейности на учениците по 
проект "Фолклорна плетени-
ца" ще бъдат представени на 
Училищен събор. Според ди-
ректора, иновативните ме-
тоди ще развият културна-
та идентичност на отделни-
те общности, толерантност-
та и зачитането на различи-
ята в бита и празничната об-
редност. 

Педагозите на ОУ "Христо 
Ботев" са убедени, че проек-
тът ще стимулира интеркул-
турния диалог между учени-
ците от двата етноса, а рабо-
тата в екип ще направи тема-
та "Фолклорно наследство" 
интересна и актуална. Стре-
межът е децата да бъдат по-
ставени в активна позиция, 
което да повиши ефектив-
ността от дейностите по Ме-
ханизма за задържане на 
учениците в училище.

Гостите от Стара Загора 
споделиха опита си и вече 
реализирани идеи от чети-
ригодишната си иновативна 
практика. А неиновативното 
училище в с. Сърнево, в ко-
ето се учат 80 деца, изнена-

да партньорите с успешната 
сценична изява на не един, а 
два театрални състава. 

Динамичен и интересен 
беше диалогът на педагозите, 
мотивиран от желанието им 
да прилагат нови и интересни 
за учениците форми на обу-
чение и възпитание. Разме-
нени бяха и символични по-
даръци, включително изящни 
предмети, изработени от уче-
ници. Интересни бяха и пос-
ланията - цветето на парите 
беше сред даровете за мъг-
ленските педагози, поднесе-
но с пожелание за успешно 
финансиране по програми и 

проекти.
Директорът Зорка Петкова 

съобщи още една добра но-
вина, с която ОУ "Христо Бо-
тев" с. Мъглен стартира но-
вата 2021 г. Училището беше 
одобрено за финансиране 
с 45 000 лв. по друга Наци-
онална програма - "Изграж-
дане на училищна STEM сре-
да". Успехът, според Петко-
ва е факт, благодарение на 
упоритата работа на чудес-
ния учителски екип. 

Но най-вълнуващата част 
от визитата на партньорите 
тепърва предстоеше. Изне-
нада за гости и за домакини 
беше емоционалният открит 
урок по фолклор в ІІІ клас с 
преподавател Петя Стояно-
ва. В народни носии децата 
посрещнаха педагозите, за 
да им представят всеки де-
тайл от традиционните на-
родни костюми във всички-
те седем български фолклор-
ни области. После, за да про-
верят знанията си, ученици-
те по групи търсиха отговори-
те на въпроси за фолклорно-
то наследство в една нелека 
кръстословица. И само с ве-

рни отговори децата можаха 
да стигнат до името на про-
екта - "Фолклорна плетени-
ца". С най-много аплодисмен-
ти гостите възнаградиха пе-
сните и танците "От минало-
то и настоящето", които деца-
та с желание представиха в 
класната стая. А вече на дво-
ра показаха, че знаят и мно-
го игри от времето на баба и 
мама. На финала се завъртя 
дълго хоро в училищния двор, 
на което се наредиха и деца, 
и учители.

Работата по Програмата 
продължава. През миналата 
седмица мъгленски педагози 

вече бяха на визита в учили-
щето в Стара Загора. Срещи-
те им дават възможност да 
съпреживяват с колегите си 
промяната, която ще бъде ре-
шаваща за работата им и за 
бъдещето на училището. 

Работата на учителите в 
с. Мъглен никога не е била 
лека, предвид факта, че май-
чиният език на всички уче-
ници не е българският. От 
2020 г. Програма "Иновации 
в действие" им дава възмож-
ност да разчупят традицион-
ния модел, да търсят инте-
ресни форми и допирни точ-

ки между децата от различни 
етноси, за да ги мотивират 
да работят в екип. "Убедени 
сме, че с активното участие 
на учениците, с иновативни 
педагогически методи и със 
засилена употреба на диги-
тални средства и информа-
ционни технологии, ще се по-
виши мотивацията и интере-
сът на учениците към учене-
то и творческата им актив-
ност. Вярвам, че това е ос-
нование за по-добри резул-
тати от учебно-възпитателна-
та ни работа, което е голяма-
та цел на всяко училище. Ре-
зулаттите тепърва предстои 
да анализираме, но мотива-
цията и активността на де-
цата са вече факт, благода-
рение на учителския екип - 
един невероятен отбор от 
професионалисти, които все-
ки ден трябва да преодоля-
ват трудностите в работата 
с деца от уязвими групи. И 
няма да е пресилено да ги 
определя като учители ге-
рои. Благодаря им", комен-
тира за НП директорът Зор-
ка Петкова.

НП
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стр.4 Народен приятел14
Децата на Мъглен изследват, изучават  
и пресъздават фолклорното наследство
Чрез него педагозите 
обвързват образователния 
процес с реалния живот

Директорът Зорка Петкова с презентация за дейностите по проекта

Работа в екип Децата с много знания за етнографските области в България

Игрите на баба са толкова забавни

Бариерите падат - децата в непринуден разговор с гостите


