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40 години СУ „Йордан Йовков“

Бургаското иновативно училище СУ „Йордан Йовков” празнува 40 години от създаването си. Училището, богато на много история, е основано през 1979 г.
Учебното заведение прилага изключително успешно иновативни методи на обучение,
благодарение на високата квалификация на
педагогическите специалисти, които са квалифицирани да работят в дигитална среда.
Създадени са условия за ежедневно прилагане на електронно учебно съдържание в
образователно-възпитателния процес. Мотивираните учители, работещи в екип, донесоха много спечелени проекти и програми на
МОН в последните години и се обнови материалната база на училището. Така СУ „Йордан Йовков” през последните години е едно
от най-предпочитаните училища за децата в
к-с „Изгрев”.
Днес училището, което носи името на един
най-обичаните български писатели, Йордан
Йовков, ще отвори широко вратите си както
за досегашните ученици, така и за новите
първолаци.
Най-малките ще имат щастието да учат в
просторни стаи, с подменени подови настилки, осветление и нови интерактивни дъски.
Всяко едно дете ще може да стои само на
чина си, но през новата учебна година първолаците ще могат да се подредят в група
или наредят в кръг, когато имат интерактивни игри.
Ремонтът на класните стаи за създаване
на съвременна образователна среда бе осъществен по Програмата „Първокласно начало” на Община Бургас. Една от основните й
цели е формирането на умения за работа в
екип и вземането на общото решение.
От ръководството на СУ „Йордан Йовков”
са изключително горди с изпълнението и на
друг важен проект за обучението на децата,
„Петокласно начало“. По него в сградата са
напълно обновени два кабинета за общообразователна подготовка на учениците от
прогимназиален етап -по английски език и по
природни науки.
От бюджета на училището бяха отделени
средства в размер на 10 000 лв. за освежителен бояджийски ремонт, подмяна на осветлението, закупуването на нови индивидуални
мебели за всеки ученик, секционни шкафове,
монтирани бяха алуминиеви щори. Проектът

бе подкрепен и от родителската общност, с
дарените средства от благотворителните базари.
Задачата пред учителите в тази нова, съвременна учебна среда е да се провокира
мотивацията за учене, любознателността,
учениците да могат да търсят самостоятелно
информация от различни източници, да извличат най-същественото, да го обобщават
и да вземат решение.
Желанието за работа и обновяване на
сградата от страна на преподавателите в СУ
„Йордан Йовков” не свършват дотук. Тепърва
предстои оборудването на прогимназиален
етап с виртуална класна стая с нови таблети,
за прилагане на наученото чрез решаване на
онлайн тестове в платформата MOODLE.
Равносметката на голямото семейство на
СУ „Йордан Йовков” показва, че спечелените награди, проекти и програми допринасят
за непрекъснатото професионално развитие
на педагозите. По Програмата „Еразъм+“ на
Центъра за развитие на човешките ресурси,
ще се даде възможност за обмен на учители
от бургаското школо с колегите им от Полша
и Испания.
СУ „Йордан Йовков” спечели финанси-

ране и по национална програма на МОН
„Иновации в действие“, като преподаватели
от иновативното ОУ „Иван Вазов“ - Смолян
и неиновативното 48 ОУ „Йосиф Ковачев“ –
София ще са гости през месец октомври на
училището в Бургас. През месец ноември 8
педагози и 14 ученици от СУ „Йордан Йовков” ще се запознаят с опита в иновациите
на училището в Смолян.
От тази учебна година училището ще прилага електронен дневник на „Школо”, чрез
който оценките, отсъствията и забележките
на учениците ще са достъпни на родителите чрез мобилно приложение. Така те, като
партньори на училището, ще имат ежедневна информация за това, как се справя тяхното дете.
С всички успешно реализирани проекти,
педагозите от СУ „Йордан Йовков” си обещават, че ще продължат да работят със същия
хъс и желание и през следващите 40 години.
Екипът на бургаското училище се надява успехите на учениците на състезания, олимпиади, НВО и ДЗИ да се множат всеки ден, за
да бъдат гордост не само за своите преподаватели, но и за семействата си.
Мануела Янева

Спомням си с любов...

Здравейте!
Казвам се Светослав Калчев и
в далечната 1982 година съдбата ме свърза с училище „Йордан
Йовков“.
Започнах работа като треньор
по хандбал, а от месец февруари 1987 година вече бях учител по физическо възпитание и

спорт в ЕСПУ, а сега – СУ „Йордан Йовков“.
Професията ме свърза с директори и учители, които имаха желание да работим заедно
така, че училището да стане
най-доброто в областта на спорта, както в Бургас, така и в страната. Тук е моментът да изкажа
огромната си благодарност към
г-жа Възелова, г-н Ненов и г-жа
Пенева за това, че помагаха във
всичко.
Работих с невероятни колеги –
специалисти в областта на спорта – г-жа Ламбова, г-н Чанев,
г-жа Митева, г-н Богоев. Благодарение на тяхната отзивчивост
и труд, нашето училище стана
базово в България за въвеждането на трети допълнителен
час по физическо възпитание
и спорт. В продължение на две
години представяхме открити
уроци на колеги от страната и
чужбина.

През месец септември 1989
година училище „Йордан Йовков“ бе регистрирано в Българската федерация по хандбал
и наш отбор взе участие в Републиканските първенства по
хандбал за момичета и момчета.
Завоювахме три регионални титли за момчета 12 и 14 години под
името „Училищен спортен клуб
„Йордан Йовков“. Училището ни
се специализира в спорта хандбал и наши отбори участваха 26
пъти във финали на ученическите игри. Част от моите състезатели попаднаха в национални
отбори по хандбал за различните възрастови групи.
Освен в хандбала, нашите
ученици се изявиха и в други спортове. Участвахме и във
финалите на ученическите игри
по футбол, плуване и тенис на
маса. За тези успехи заслуги
имат г-жа Ламбова, г-жа Митева, г-н Богоев. Бяхме сигурни, че

освен добър ученик, всеки йовковец може да бъде и отличен
спортист.
Завършвайки нашето училище, учениците ни продължиха да
спортуват и да се изявяват като
спортисти в училищата, в които
продължаваха
образованието
си.
Предстои ми да се пенсионирам, но СУ „Йордан Йовков“ ще
остане завинаги в сърцето ми.
Ако през 33-годишния ми учителски стаж съм засегнал или
обидил колега или ученик, моля
да ми прости, било е във връзка
с работата и високите ми изисквания.
Желая на всички колеги и ученици много здраве, щастие в живота и успехи във всичко! Бъдещето е пред вас!
15.06.2020 г.
Св. Калчев
Продължава на стр. 2
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През лятото на 2019 г. в
СУ „Йордан Йовков” започна реализация на проекта
на Община Бургас „Първокласно начало”.
За голяма радост на
всички ученици, родители и
екипите от учители, две от
класните стаи на училището бяха нацяло преобразени. Слънчевите цветове на
стените, съвременното осветление и новата настилката, модулните мебели,
създадоха уют и позитивна
нагласа за едно ново начало на първокласниците и
техните учителите.
Освен обновяването на
интериора, в проекта бяха
въведени нови форми на
обучение чрез съвременни
технологии. Класните стаи
бяха оборудвани с интерактивни дъски за наблюдение на
електронни учебници, интерактивни уроци, самостоятелно създадени от учителите упражнения,
образователни игри, кръстословици и още много други нагледни
материали, презентации, които се
използват през целия учебен ден.
В резултат на ежедневното ползване на интерактивната дъска,
учениците бързо усвоиха уменията да пишат върху нея и часовете
преминаваха по интересен и увлекателен начин.
В проекта „Първокласно начало” беше заложена работа с

Проект „Първокласно начало“

платформата „ITI Learning”, която
позволи въвеждането на интерактивно обучение чрез таблети
. Същността на работата с тях е
да се ангажират интереса и любопитството, учебното съдържание
да се трансформира и поднесе
по различно визуализиран начин,
знанията да се приложат на практика, да се излезе от стереотипа
– учебник, тетрадка, дъска и да се
използва близостта на съвременните деца до новите технологии.
Създадените през платформата
уроци могат да работят чрез интерактивна дъска, панел, таблет и
други тъчскрийн технологии.

Почти няма дете в днешно време, което да не се е докосвало до
телефон или таблет, така че техниките на свързване, влачене и
писане с писалка, които бяха приложени, се усвоиха много бързо.
Учениците имаха възможността
да работят в три от направленията - Български език, Математика, Околен свят с разнообразен
избор от упражнения. Интересът
и желанието на първокласниците
да учат, играейки, беше изключително силен и мотивиращ.
Освен новите технологии през
учебната година,ние учителите,
поставихме и началото на повече
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работа с децата в екипи,
застъпена в края на часовете. Модулните мебели,
дадоха много разнообразие в организацията им
– да се подреждат индивидуално, по двойки и по групи. Проведените открити
уроци показаха, че децата
могат да изпълняват общи
правила, когато работят
в екип. Всеки изпълнява
индивидуална задача, но
се чувства част от цял, работещ механизъм, който в
края на проекта, достига
до една цел. Работейки в
тези екипи учениците развиват умения като инициативност, креативност, взаимопомощ, самооценка,
а ние подготвяме бъдещи
ученици, които да изявяват своите способности и
на лидери, и на партньори,които
да им послужат за цял живот.
За екипите от учители на
първокласниците в СУ „Йордан
Йовков” измина една динамична учебна година, изпълнена с
планиране и осъществяване на
много нови проекти. В края разбрахме, че съвременният учител
трябва да бъде иновативен в стила си на преподаване, да бъде
готов да се справя с всякакви
предизвикателства, които тепърва ще променят образователната
сфера.
Александрина Георгиева

Спомням си с любов...
Продължение от стр. 1
„Ученикът не е съд, който да
бъде напълнен, а факел, който
трябва да бъде запален“ – Плутарх
Тръгвайки на училище, децата нямат представа какъв
фундаментален момент е това
в техния живот. Училището е
място, където се зараждат найздравите приятелства, придобиват се знания и умения за
живота, но най-вече се учиш да
бъдеш Човек. Този урок ти го дават учителите, в чието лице ти
имаш приятел и родител.Освен
знания, учителите се грижат за
нас, дават ни сили в трудни ситуации и рамо, на което да поплачем.
Такива учители аз срещнах в
СУ „Йордан Йовков“. Тук научих
колко е важно да четем книги
и да си познаваме историята.
Господин Светослав Калчев ми

показа колко важна роля имат
редът и дисциплината за един
човек. На любов към професията ме научи госпожа Елена Николова.Тя ми показа, че добрият
учител трябва да вложи цялото
си сърце и душа, защото учителството не е професия, а призвание.
Днес, няколко години по-късно, аз отново прекрачих прага на
СУ „Йордан Йовков“, но не като
ученик, а като учител. Да работиш рамо до рамо с учителите
от детството е чувство, което не
може да бъде описано! Малцина
са късметлиите, които имат шанса да бъдат колеги с учителите от
детството си. Това показва колко
благородна е нашата професия!
Първо учим децата да бъдат
хора, а след това – да бъдат учители.
Благодаря Ви, мили учители,
за това, че цял живот попивам
знание и мъдрост от Вас!
Фани Пеева
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Проект „Еразъм+“
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Обмяна на добри практики за учители от
СУ „Йордан Йовков“ по програмата „Еразъм+“
През месец октомври група
учители от СУ„ Йордан Йовков“
посетиха училище „Елиза Оржескова“ в град Замошч в Полша
по проект спечелен през 2019 година към програмата „Еразъм+“
на Европейски съюз.
Програмата „Еразъм+“ дава
възможност на учители от всички европейски страни да пътуват в различни държави от Европейския съюз с цел обмяна на
опит в училище или обучение в
различни учебни заведения. Автор на проекта е Калина Пенева
– главен учител в начален етап,
а координатор Александрина
Недялкова – старши учител по
английски език.
Екипът си е поставил амбициозната цел да участва всяка
година в програмата Еразъм+
по различни ключови дейности.
Всяка следваща година оценката, която получаваме от ЦРЧР е
все по-висока. Това ясно показва
бързото развитие и креативността на екипа.
Проектът със заглавие „По-високо качество на образованието
чрез обмяна на опит” e за период
от две години. През този период
две групи учители ще осъществят две мобилности в училища
в Полша и Испания. Работният език на проекта е английски
език, което ще допринесе за повишаване нивото на владеене

на езика от участниците. Целите
на проекта са да се внедряват
иновативни методи на преподаване, да се поддържат връзки с
училища в чужбина за
обсъждане и внедряване на новости.
Първата мобилност
беше осъществена няколко месеца след като
учителите от полското
училище посетиха СУ
„Йордан Йовков“, за да
наблюдават иновативни уроци по различни
предмети.
Град Замошч, който
се намира в Югоизточна Полша, е включен в
„Списъка на световното
културно наследство“
от ЮНЕСКО. Полските
колеги показаха Стария
град с крепостната стена, историческия музей
„Ян Замойски“, Солния
пазар, Синагогата, Катедралата и Общината

приятели. Полските деца също
записаха подобно видео.
Българските учители бяха
официално поканени от ръководството на училището и
присъстваха на тържество по
случай Деня на независимостта
на Полша, който се отбелязва в
училищата в цялата страна ден
преди празника. Всяко дете изработва специална значка, която
носи по време на празника. Такава значка получиха и българските учители.
Като резултат от мобилността
в българското училище ще бъдат
с часовниковата кула. Една от
учителките, която е и екскурзовод разказа за богатата история
на града и сградите в него.
Друг стар и интересен град,
който беше част от проектната
програма е Люблин. Върхът на
Люблин е замъка и уникално
красивия параклис „Света троица“, чийто стенописи са дело на
български и руски зографи.
Учителите от СУ „Й. Йовков“
се запознаха с образователната
система в Полша, наблюдаваха
иновативни уроци по различни
предмети и участваха в дискусии с полските си колеги. Особено интересен беше урока по
информатика и роботика. Учениците сглобяват „Лего-робот“,
който се свързва с компютър и

интернет платформа и се движи.
Комплектите за изработване на
роботите и таблетите към тях са
закупени по проект на програма-

та „Еразъм+“.
Българските учeници бяха
подготвили видео на български,
полски и английски езици, с което да поздравят своите полски

внедрени нови методи на обучение по различни предмети. Участниците в мобилността разработват презентации и статии, с
които да запознаят колегите си с
опита на училището – партньор.
Ще бъде направена постоянна
изложба със снимки от мобилностите и с логото на проекта.
Направени са вече и промени в
училищната среда – кътове във
фоайето на първи и втори етаж
за четене на книги и неформални разговори на учениците извън
учебните часове.
Настоящият проект включва още една мобилност в град
Леон, Испания. За съжаление,
поради карантината наложена в
Испания и забраната за пътуване в Европа, мобилността беше
отложена за есента.
Полските партньори са координатори и на още един бъдещ
проект по друга ключова дейност
– КД 202, в който участват освен
СУ „Й. Йовков“ и училища от Испания, Италия
и Турция. Проектът е с
екологична насоченост
и ще бъде осъществен
чрез мобилности на учители и групи ученици в
петте държави.
По време на карантината и обучението в
електронна среда учителите от партньорските училища обменяха
опит в платформата
Etwinning на Европейски
съвет.
С удовлетворение от
ползотворната работа и
в очакване да въведат
новости в образователната среда в училище
участниците в мобилността вече планират
нови проекти.

Иновативно училище
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СУ „Йордан Йовков“ се стреми да отговоря
на очакванията на родителите за модерно обучение и качествено образование. От две години училището ни е иновативно в използването
на информационните технологии в методите на
преподаване по Околен свят, Човекът и природата и Човекът и обществото.
Целите, която си поставихме:
• учениците от I до IV клас да учат на различна скорост – всеки според възможностите си;
• ученето да стане по-атрактивно и интригуващо;
• да се осмисли по-добре учебният материал;
• учителят да бъде в помощ на ученика чрез
изнесено обучение;
• технологиите да станат средство за работа,
а не само за забавления.
Учителите създават учебно съдържание,
като използват креативни методи на преподаване и го адаптират към възможностите на
учениците.
Училището има собствено
електронно
училище, базирано на
платформата MOODLE.
Тя е създадена преди 9
години от Таня Новакова преподавател по
информационни технологии. В платформата
учителите:
Стоянка
Димитрова, Донка Терзиева, Златка Стайкова, Красимира Пенева,
Цветелина
Костадинова, Галина Колева,
Калина Пенева имат
изградени курсове. В
тях създават електрон-

02.12.2020 г.

ни уроци, тестове, упражнения, поставят задачи и проекти, споделят видео уроци, файлове
и ресурси. Ученици от II до IV клас клас имат
собствени акаунти. Те решават поставените
им задачи и получават автоматично оценка по
критерии, които учителят е задал. Това им дава
възможност да работят със собствен темп, да
коригират грешките си и да търсят нови решения на сгрешените задачи. Учителите получават веднага обратна връзка. Те виждат как са
работили техните ученици. За колко време са
се справили с поставената задача и къде са
сгрешили.
Освен в MOODLE, учителите създават
електронни материали и чрез използване
на електронните платформи и приложения:
Learning Apps, Microsoft Mouse Mischief, Kahoot,
Wordwall, Liveworksheets и др.
Учителите и учениците от първи клас работят с платформите https://itilearning.com и
https://forms.office.com/

Калина Пенева и Галина Колева Поддържат сайтове с много
интерактивни упражнения, упражнения и дидактични игри:
https://thesunnykids.
weebly.com/
https://favoritite.weebly.
com/
Проектът е технически обезпечен.
Всеки учител разполага с учебна стая,
в която има монтиран
мултимедиен
проектор. Всеки педагоги-

чески специалист разполага със служебен
лаптоп. Училището поддържа WiFi интернет
връзка, достъпна във всяка стая.
На разположение са общо 40 таблета – 24
таблета, с интернет връзка, чрез карта и 16
таблета с клавиатура, за да могат малките ученици да работят по лесно.
Това, че работим две години като използваме информационните технологии в часовете
по Околен свят, Човекът и природата и Човекът
и обществото, ни помогна тази година да организираме много бързо дистанционното електронно обучение на нашите ученици по всички
учебни предмети. Направихме виртуални класни стаи в платформата ZOOM.
Днес можем да кажем, че нашият проект е
успешен благодарение на професионализма
на учителите и подкрепата, която ни оказаха
родителите.

„Еко кът – училище
сред природата”
„За чиста околна среда”
Тема – „Обичам природата
– и аз участвам”

ПУДООС на МОСВ

Непосредственият опит и преживявания сред природата, са
ценна и необходима основа на
екологичното образование сред
учениците. Една от задачите на
учебната работа в училище, е
не само да бъдат предоставени
теоретични знания, но и да се
даде възможност на учениците
да влязат в контакт с околната
среда и нейните многобройни
проявления, чрез всичките си
сетива. Само така е възможно
да се породи чувство на уважение спрямо природната среда,
спрямо човека като природно и
социално същество. Контактът с
природата е необходима основа
за екологично образование, стимулира духовното развитие на
ученика и възпитава екологично
поведение, насочено към опазване на околната среда. Когато
човек се докосне до природата,
той й вдъхва частица от своята
душа, спечелва доверието й и тя

му разкрива тайните си.
Ние, педагогическият екип и
учениците от Средно училище
„Йордан Йовков”, постигнахме
своето желание, да реализираме нашата прекрасна идея за
Еко-кът „Училище сред природата”. С много труд и усилия, а
и надежда подходихме към нашата мечта, а именно да имаме
зелено кътче в двора на нашето
училище, където свободно и с
желание да провеждаме своите
часове, в една различна обста-

новка- околната среда. Когато
човек е сред природата, той има
различно усещане, включително
и за учене, чрез преживяване.
Изключително сме щастливи,
че успяхме да сбъднем това
наше желание, да имаме Зелена
класна стая. Подобни инициативи като тази на ПУДООС към
МОСВ, трябва да се превърнат
в традиция, за да успяваме заедно. Да бъдем в едно различно
училище, доближаващо възпитаниците си до естествената при-

родна среда. В нашия училищен
двор, бе оформен екологичен
кът, където децата трайно ще се
грижат за растения, ще хранят
птици и ще се радват на песента
им. Във всеки от месеците, през
учебната година, ще изпълняваме дейностите, които сме заложили във времевия график на
проекта. Още веднъж благодарим на Министерството на околната среда и водите, че ни даде
възможност за осъществяване
на нашите дългогодишни идеи.
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Дистанционно обучение

Калина Пенева е завършила Пловдивски университет
„Паисий Хилендарски“ . Главен учител в СУ „Йордан
Йовков“ Бургас. Преподавател в началния етап на основното образование.
– Г-жо Пенева, каква беше
първата Ви реакция, когато
разбрахте, че няколко месеца
ще работите от вкъщи, а не в
класната си стая?
– В петък, 13-ти март обявиха
извънредното положение. Необикновен ден за всички български
учители. Срещнахме се с предизвикателства, за които не сме си
мислили, че ще ни се случат. Аз и
моите колеги разбрахме, че в понеделник трябва да започнем дистанционно обучение с учениците.
Никой не знаеше за колко време
и как. Не крия, твърде отговорна
и стресова задача.Трябваше да
приложим много неща за първи
път и да създадем атмосфера на
спокойствие за нашите ученици.
Приехме предизвикателството и
започнахме да организираме целия процес. Помогна ни това, че от
три години училището ни е иновативно в използването на информационните технологии в методите
на преподаване. Имаме собствено електронно училище, базирано на платформата MOODLE. В
платформата учителите имат изградени курсове. В тях създават
електронни уроци, тестове, упражнения, поставят задачи и проекти,
споделят видео уроци, файлове и
ресурси. Всички ученици от 2. до
7. клас имат собствени акаунти. Те
решават поставените им задачи и
получават автоматично оценка по
критерии, които учителят е задал.
Това им дава възможност да работят със собствен темп, да коригират грешките си и да търсят нови
решения на сгрешените задачи.
Учителите получават веднага обратна връзка. Те виждат как са работили техните ученици. За колко
време са се справили с поставената задача и къде са сгрешили.
Освен в Moodle, учителите създават електронни материали, чрез
използване на електронните платформи и приложения: Learning
Apps, Microsoft Mouse Mischief,
Kahoot, Wordwall, Liveworksheets
и др. Някой от учителите имат
собствени сайтове.
Въпреки подготовката, която
имахме, за нас беше истинско
предизвикателство да организираме за кратко време цялото дистанционното обучение, особено
за най-малките ученици. Заедно
с моите колеги започнахме да
търсим подходяща платформа за

видео връзка. В събота прегледахме много възможности, които
предлагат в Интернет. Споделяхме. Инсталирахме и пробвахме.
Търсихме решения. Обучавахме
се. Спряхме се на платформата
ZOOM, защото е лесна за работа.
Не изисква акаунти и има инструменти, които ни помагат в работата. Дадохме насоки на родителите
и те я инсталираха на техните устройства. В неделя осъществихме
първите виртуални родителски
срещи. В понеделник направихме
първите виртуални класни стаи. И
така започнахме.
По-късно учениците от 5., 6. и
7. клас започнаха да работят в MS
Office365 Teams.
– Кое е нещото, което наймного Ви липсваше през изминалите месеци в училище?
– Всеки ден влизам във виртуалната среда заедно с моите
учениците. Сутрин застават на
монитора пред мен с усмихнатите
си личица. Поздравяваме се. Споделяме си неща, които ни вълнуват (нарисувано сърчице за класа,
паднало зъбче, изгубена тетрадка,
забавна история). Учениците получават задачите, които имат да
изпълнят за деня. Преподавам,
затвърдявам, обяснявам по-трудните задачи и упражнения, проверявам, обсъждаме проблеми, дискутираме и изразяваме мнение.
Получават и творчески задачи, с
които правя електронни книжки
и виртуални изложби в сайта на
класа.
Всичко това е хубаво различно
и интересно, но не може да замени живото общуване.
Липсва ми пълната с деца класна стая. Липсва ми да ги гледам
как се прегръщат, разговарят,
играят и си поделят разни неща
(закуска, моливче или изработена
от тях картичка). Дистанционното
обучение ни даде възможност да
оценим онова, което сме приемали за даденост – уюта на училището, приятелствата в него и живия

Клуб „Математика без граници“
През учебните 2018-2019г. и 20192020г. в нашето училище стартираха
ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ с национално финансиране в направления „Дигитална креативност“, „Математика“, „Изкуства и култура“.
Реших да направя КЛУБ “МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ”, в който се
включиха учениците от IIв клас. В
часовете децата решаваха нестандартни задачи по геометрия, аритметика, комбинаторика. Учиха се да
мислят логически, да водят диалог и
да работят в екип. Развиваха въображението, творчеството мислене,
креативността си.
Примерите, които решавахме в
клуба, помогнаха за затвърдяването
на учебния материал, но в същото

време изискваха по-разчупено решаване на задачите, тренираха логическото мислене у децата. Учениците търсиха различни варианти за
решение на задачите. Така ставаха
откриватели. Учениците се подготвяха и участваха активно в математически турнири. Спечелиха много
златни, сребърни и бронзови медали от международното състезание
„Математика без граници“.
Чрез работата си в клуба се опитвам да покажа на децата, какво
голямо удоволствие изпитва човек,
когато е положил труд и старание и
е решил дадена задача, така както
е, когато постигнe някаква победа в
живота си, колкото и малка да е.
Ръководител: Калина Пенева

контакт.
– Бързо ли успяхте да преминете от писане на дъската към
дистанционното
електронно
обучение?
– Все още ми е трудно.
– Полезно или стресиращо се
оказа онлайн обучението за Вас
и децата?
– Полезно, разбира се. В тази
критична ситуация успяхме да
спасим учебната година и да оползотворим времето прекарано в изолация. За децата беше забавно,
особено в началото. За нас учителите беше много трудно. Тръгнахме по една неотъпкана пътека, която всеки ден ни поставяше
различни проблеми. Учихме се в
движение. Работихме и продължаваме да работим по 12 часа, а в
много дни и по повече без почивен
ден. Това натрупа в нас стрес и напрежение.
Извънредното положение и затварянето на училищата изправи
пред сериозно предизвикателство
ученици, родители и учители. Но
с всеки изминал ден децата и ние
учителите ставаме все по-уверени и се справяме все по-добре с
новата форма на обучение. Днес
можем да кажем, че успяхме благодарение на професионализма
на учителите и подкрепата, която
ни оказаха родителите. Заедно
ние показахме най-добрите уроци
на нашите деца, че когато си помагаме сме по-силни, че не трябва
да се предаваме, защото на всяка
тежка ситуация, може да се намери решение.
– Според Вас този тип обучение ефективен ли е и къде
виждате недостатъците, ако
има такива?
– Този вид обучение е ефективно, когато учениците са в грипна
ваканции или отсъстват за дълго
време. Учителят може да им бъде
в помощ чрез изнесено обучение.
Така няма да се налага преструктуриране на учебния материал.
Трудностите за учителите и уче-
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ниците идват от това, че не всички
имат подходящи устройства хардуерно и софтуерно обезпечени.
Много от тях работят през телефони и таблети. Екранът на тези
устройства е малък и това води до
умора и напрежение. Понякога две
или три деца в семейството работят през едно устройство. Съществуват проблеми, свързани със
скоростта на интернетната връзката. Ако скоростта на връзката
е малка, това се отразява върху
качеството на възпроизвеждането
на звука и видеото. Това пречи на
учебния процес.
– Може ли да направите сравнение на резултатите на децата в редовни часове и сега, когато се обучават вкъщи?
– Всички деца, от моя 2.в клас,
се стараят и работят много отговорно. Някои се справят вече
сами. На други им помагат родителите. В момента нямам механизъм
за реална оценка. Затова е рано
да сравнявам резултати. Това ще
направя, когато се върнем в началото на следващата учебна година
в класната стая.
– Трябва ли според Вас нещо
да се промени в дистанционното обучение при подобна ситуация?
– Смятам, че ако всички ученици не влизат в час по едно и също
време точно в 9 ч., платформите
няма да са толкова натоварени
и ще могат да устоят на големия
натиск. Сега се случва да не мога
да използвам електронните учебници и други платформи, които са
пренатоварените в сутрешните
часове.
– Какви пожелания ще отправите към ученици, ваши колеги
и родители по случай 24 май?
– Уважаеми родители, нека продължаваме заедно да възпитаваме в децата любов към четенето,
книгите, буквите!
Мили ученици,
Малко народи могат да се похвалят с това, че имат своя писменост.
Бъдете горди българи!
Обичайте езика и писмеността
си!
Пазете българското слово в
сърцето си!
Честит празник, български учители!
В този ден гордо трябва да заявим, че ние сме част от българското просвещение. Желая ви здраве,
воля и всеотдайност, за да опазим
и съхраним българската духовност, за да бъдат знаещи и можещи децата на България!
24.05.2020 г.
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Дейности на клубове по интереси
Занимателна математика

02.12.2020 г.

ОУД клуб „Моите дигитални умения“

През настоящата 2019-2020 учебна година учениците от 3 а клас
участваха в клуб „Занимателна математика“. В него решавахме задачи
– лесни, интересни, забавни, а и не толкова лесни, а доста сериозни. И
докато решавахме задачи и се забавлявахме се подготвяхме и за състезания. Едно от тях е международното състезание „Математика без граници“, в което членовете на клуб „Занимателна математика“ са редовни
участници. Показателни са и резултатите – два златни медала на Есенния кръг за Габриела Орешкова и Златин Костов, бронзов за Иван Кършев. От зимния кръг със сребро е Златин Костов, а Пенка Гочева с бронз.
По време на занятията времето винаги минава неусетно. Всички деца
с голямо желание и интерес решават задачи, ребуси, тестове на новите
придобивки за клуба – таблети с клавиатура. Показтелни са и резултатите от последното състезание по математика, в което учениците взеха
участие – това на СБНУ. От 13 участници 12 имат максимален брой точки.
Пожелавам нови бъдещи успехи на всички мои малки математици.
Ръководител: Златка Стайкова

През учебната 2019-2020 година учениците от 5.клас участваха в
ОУД „Моите дигитални умения“.
Научиха се да използват различни търсачки, да преценяват значимостта и достоверността на източниците, да създават свои презентации и документи на различни теми.
Всички работиха с голям ентусиазъм и интерес. С помощта на обучението си в клуба, придобиха умения да работят в екип и да представят своите проекти по различен и завладяващ начин.
Работиха с желание и изпитваха удовлетворение от получения
краен резултат.
Ръководител: Юлияна Касърова

През учебната 2019/2020 година нашето училище продължи работата си по проект, насочен
към развитие на способностите на учениците и
повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания умения,
компетентности в областта на информационните
технологии. Часовете в групата за занимания по
интереси „Компютърен свят“ посещаваха ученици
от IV клас.
Учениците усвоиха използването на полезни
програми и приложения, които развиват нестандартно мислене и помагат за решаване на практически задачи със средствата на компютърните технологии. Търсиха, систематизираха и обработваха
информация по зададени теми. Разработваха презентации, създаваха и съхраняваха документи.

Клуб „ Компютърен свят“

Паралелно с това развиваха умения за работа в
екип и атрактивно представяне на изработените
от тях проекти. Изграждаха социални умения при
работа и комуникации в Интернет,при спазване на
безопасност и етичност. Осъзнаха ролята на дигиталната среда за изграждане ефективна работна
атмосфера в класната стая и извън нея. Възможностите за използване на ефективни интернет ресурси за повишаване на мотивацията за учене.
В свят, в който всеки има неограничен достъп до
информация, се променя същността на това което
разбираме под “ компютърна грамотност“. Вече не
е важно какво знаеш, а можеш ли бързо да намериш необходимата информация, да я обработиш,
да сравниш различни източници и да надградиш
свой смисъл. Можеш ли да общуваш и да рабо-

Мажоретки
Училищният живот на СУ „ Йордан Йовков” е свързан с работа по
реализиране на проекти, конкурси, ученически изяви, състезания,
изложби и др.
Чрез стартирането на проект „Успех”, училището взе участие в областта на изкуствата, чрез клуб за подготовка на мажоретки „Белите
лястовички ”.В него участвха 12 ученици от трети и четвърти клас.
През 2015 г., в концерта по случай 35 – та годишнина от рождението на писателя, мажоретният състав представи училището с танцова
хореография.
В рамките на следващите 5 години, съставът продължи да се разширява. Чрез реализирането на проектите се закупиха 2 модела
парадни костюми, с които мажоретките участват в представителни
изяви, тържества по случай откриването на учебните години, шествия провеждани на 24 май- Ден на българската просвета и култура и
славянска писменост.
Участието си мажоретките продължават в група по 16 ученици в
клуб по занимания по интереси „Мажоретки”.
Ръководител: Александрина Георгиева

тиш съвместно по проект?
Това вече не е допълнително умение, което може
да бъде развито
в
часовете по информационни
технологии, а неразделна част от
начина, по който се
очаква учениците
да работят със
знанието, изискване към тях,
когато станат възрастни.
Ръководител: Стоянка Димитрова

ДТС „Златен пламък“ – първи стъпки към
българския фолклор и традиция

Учениците на СУ „Йордан Йовков“ имат уникалната възможност
да се докоснат до българския фолклор и традиция чрез народните
танци, а именно чрез ДТС „Златен пламък“. Там е мястото, където те
правят своите първи стъпки в българския фолклор, в българските народни танци и традиции. В миналото, а и до днес, всички наши празници и обичаи са свързани с определени народни танци и обреди.
Всяка една област на България се характеризира със специфични за
нея танци и традиции. Танцувайки, учениците се докосват до всяко
едно кътче на нашата прекрасна страна, дори от салона в училище.
Участниците в ДТС „Златен пламък“ се запознават с основните положения на ръцете и краката, поставят основите на своите първи
народни танци. Освен в училище децата представят хореографии на
народни танци и на различни концерти и участия. Едно от тях беше
в Областна управа град Бургас по случай 3 март – Националният
празник на България! Със своя танц те откриха тържествената част
на мероприятието.
Продължавайте, мили деца, да горите със златния пламък на българското и родното!
Ръководител: Николай Цветков

Наградени ученици

02.12.2020 г.

Призьори от деветия
Призьори от десетия
национален конкурс за
национален конкурс за
компютърна рисунка и колаж компютърна рисунка и колаж
„Виртуална пролет 2019”, тема „Виртуална пролет 2020”, тема
„БЯЛА ЛЯСТОВИЦА“
„ТЕХНОЛОГИЧНА ПРОЛЕТ“
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Конкурс за интерактивна игра
на тема „Живот и творчество
на големия български писател
Йордан Йовков“

I място – Даниел Иванов, 2в клас
II място – Антония Иванова, 2в клас
III място – Симона Тодорова, 3б клас
Честито, деца! Справихте се страхотно!
Гордеем се с вас!

Габриела Орешкова
Три награди за СУ “Й. Йовков”:
категория рисунка – I място – Антония Иванова от 1 в клас
категория колаж – I място – Габриела
Орешкова от 2а клас
категория колаж – III място – Габриела Челебиева от 2а клас
На всички участници в конкурса пожелаваме още много успехи!

Даниел Иванов

Нашите победи в изобразителното и приложното изкуство
2016 г. – Национален конкурс „Морето не е
за една ваканция“
I място – Ивелина Щерионова.
III място – Християна Кръстева.
2016 г. – Изложба-конкурс „Водата е живот“
Наградени: Ивелина Щерионова, Теодора Илиева, Ира Бакалбашиева
2016 г. – Наградени за първо място в национални конкурси от кметът на град Бургас Димитър Николов: Ивелина Щерионова,
Магдалена Петкова
2016 г. – Общински конкурс за коледна картичка „Рождество Христово“
II място – Ивелина Щерионова
2017 г. – Изложба-конкурс „Водата е живот”
Наградени: Ивелина Щерионова, Доняна Стоянова, Камелия Тодорова
2017 г. – Общински конкурс „Кукерска маска“.
II място – Надя Захариева
2017 г. – Общински конкурс „Земята, пчелите и хората“
Сертификат за отлично представяне на Християна Кръстева.

2017 г. – Общински конкурс „Моят град в
Европа”
Наградени: Ивелина Щерионова, Християна
Николаева, Добрин Кондев, Дияна Симеонова,
Александър Николов
2017 г. – Национален конкурс „Казанлъшка
роза“
I място – Ира Бакалбашиева, наградена от Димитър Николов – кмет на град Бургас

Учениците обелязаха 40-годишнината на
своето училище като използваха своите дигитални умения и създадоха интерактивни игри,
посветени на Йордан Йовков.
Ето и класираните:
Категория кръстословици – 2 първи места:
Тодор Костадинов 5а клас – https://
learningapps.org/display?v=prmgz395n19
и екипа Цветелена Касърова и Никол Игнатова 5б клас – https://learningapps.org/
display?v=p08zi0iok19
Категория: „Стани богат“:
първо място – Александра Илиева 5б клас –
https://learningapps.org/display?v=pqia5kbg320
Категория карти „Познай героите от паното“:
първо място – екип Добрин Кондев и Гергина Станева от 12а клас – https://learningapps.
org/view8424271

2018 г. – Изложба-конкурс „Водата е живот“
Наградени: Александър Николов, Деймиан Иванов
2018 г. – Национален конкурс „Водата – извор на живот“
I място – Добрин Кондев, награден от Димитър
Николов – кмет на град Бургас
2018 г. – Национален конкурс „Велики Преслав – История на цял един народ“
III място – Димитър Василев
2018 г. – Общински конкурс за коледна картичка „Рождество Христово“
II място – Ивелина Тодорова
2019 г. – Изложба-конкурс „Водата е живот“
Наградени: Полина Маринова, Ивелина Тодорова, Мийрем Сабри, Веселин Мъндев
2019 г. – Национален конкурс „Водата – извор на живот“
III място – Петра Николова – приложно изкуство
2019 г. – Регионален ученически конкурс
„Водата и Земята”
II място – Ивелина Тодорова
III място – Ира Бакалбашиева
поощрение – Даря Петрова
2019 г. – Регионален конкурс „Земята, пчелите и хората”
Сертификат за отлично представяне на Дорета
Моллова – графика
2019 г. – Международен конкурс „Радост на
брега”
I място – Полина Маринова, наградена от Димитър Николов – кмет на град Бургас
II място – Ивайло Стоянов
II място – Ивелина Тодорова
III място – Митко Колев

Маргарита Митева, 7А

2019 г. – Общински конкурс за коледна картичка „Рождество Христово“
II място – Натали Бодурова

Христина Стоянова, 7А
2020 г. – Национална изложба-конкурс „Св.
Трифон Зарезан“
II място – Ира Бакалбашиева
2020 г. – Изложба-конкурс „Водата е живот”.
Наградени: Есра Айваз, Ивайло Стоянов, Мартин Джабули, Полина Маринова, Анна Иванова,
Симона Иванова, Ивелина Тодорова, Илияна
Роева, Василена Атанасова
2020 г. – Национален конкурс „Водата – извор на живот“
II място – Василена Атанасова – приложно изкуство
III място – Стела Николаева – приложно изкуство
Димитър Милев – поощрение
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Александър Николов, 10 г.

Художниците от СУ „Йордан Йовков“

Тянислав Димитров, 7 Б

Полина Маринова, 7 Б

Добрин Кондев, 12 А

Симона Иванова, 7А

Василена Атанасова, 7 А

Натали Бодурова, 6 А

Стела Катеркова, 7А

Андон Караилиев, 10 г.

02.12.2020 г.

