
Национална програма ,,Осигуряване на съвременна образователна 

среда” – модул ,,Културните институции като образователна среда” 

 

 

През учебната 2020-2021 година СУ „Св. св. Кирил и Методий” осъществи 

проект по НП ,,Осигуряване на съвременна образователна среда” – модул ,,Културните 

институции като образователна среда”. Учениците имаха възможност да учат чрез 

прилагане на компетентностния подход, като в реални ситуации чрез  наблюдение, чрез 

правене, чрез преживяване обогатиха своите знания.  

 

Включени бяха всички ученици от пети, шести и седми клас. Екипът от учители 

реализирал проекта е с ръководител госпожа Величка Тодорова. Поканени и участвали 

са  педагогически специалисти от различни научни области: г-жа ВеличкаТодорова – 

музика, г-жа Дафинка Николова – български език и литература, г-жа Славка Палагачева 

– история и цивилизации, г-жа Теменужка Пенева – физика и астрономия, г-н Цанко 

Байчев – изобразително изкуство. 

 

Реализирани дейности:  

 

 На 18.02.2021 г. стартираха дейностите в Средно училище „Св. Св. 

Кирил и Методий“ – гр. Смолян по Национална програма „Културните 

институции като образователна среда“ с посещение на спектакъл „Невястата“ на 

ансамбъл Родопа с ученици от пети и шести клас. 

 На 12.05.2021 г.  по НП „Културните институции като 

образователна среда“ с ученици от V в клас се проведе дуален урок  по 

литература и музика в РИМ Смолян на тема „Фолклорен  календар – празници, 

традиции, ритуали, обичаи”. Учениците обогатиха знанията за местния фолклор, 

представиха свои проекти, разгледаха богатата етнографска експозиция, 

прочетоха есето „Халища” от Николай Хайтов, проведоха дискусия, изпяха 

български фолклорни песни и се насладиха на звучния напев на родопските 

чанове.  

 В Международния ден на музеите, 18.05.2021 г.  ученици от V-те и 

VІ-те класове посетиха   спектакъла „Концертът“на режисьора Петър Тодоров и 

актрисата Десислава Минчева, проведен в РИМ Смолян. Учениците бяха 

впечатлени от авторски куклен спектакъл,  който е възхвала на българската 

народна песен. 

 Ученици от петите класове посетиха художествената галерия на 

град Смолян, където проведоха иновативни часове по изобразително изкуство. 

 На 11.06.2021 г. в организирано пътуване до село Широка лъка 

учениците в сборна група от пети, шести и седми клас посетиха Националното 

училище по фолклорни изкуства. Насладиха се с голямо внимание на 

великолепна музикална програма изнесена от ученици и учители, слушаха за 

музикалните инструменти. Музикалната група от Първо училище с ръководител 

госпожа Тодорова участваха със собствено музикално изпълнение.  



 Пътуването продължи към връх Рожен. Разгледахме големия 

телескоп и експозицията от фотоси на далечния Космос. Проведената интересна 

научна беседа протече активно с много въпроси поставени от учениците от 

седми клас, които изразиха засиления си интерес по астрономическите теми. 

 На 15.06.2021 г.  по НП „Културните институции като 

образователна среда“ с ученици от V-те и VІ-те класове се проведе 
образователена екскурзия до Етнографски ареален комплекс – Златоград. 

Учениците посетиха Археолого-етнографски музей, разгледаха и се запознаха с 

облеклото, обичаите и традициите от миналото. 

В музей „Дельо войвода” учениците се насладиха на богатата експозиция, 

представяща хайдушкото движение в България в национален мащаб.  Впечатли 

ги автентичното облекло, украса и въоръжение на войводи в българската 

история: Ангел, Вълчан, Индже и Капитан Петко войвода, Сирма войвода и др. 
Запознаха се с факти за  живота и дейността на легендарния герой - Делю 

хайдутин. В  интерактивната зала „Делю и Космосът“ изгледаха кратък филм  и 

видяха копие на златната плоча с песента „Излел е Делю хайдутин“, в 

изпълнение на Валя Балканска.  

Във Взаимното училище се докоснаха до съхранения възрожденски дух и 

култура чрез експозицията “Просветно дело в Средните Родопи”. В 

реставрираната класна стая проведоха дискусия.   

 

Проекта се осъществи благодарение упоритостта на госпожа Величка Тодорова 

в условия на Ковид атмосфера. Реализирането стана възможно с подкрепата на 

ръководството на училището и преподавателския екип, които компетентно и с 

педагогическо умение проведоха планираните дейности. Учениците изразиха своето 

задоволство от участието си в проекта и повишиха интересите си по целевите учебни 

предмети. 

 

 

 

 
 


