ПРОЕКТ НА 52. ОУ
„ДОБРОТА“

През миналата учебна година в 52. ОУ стартира проект „Доброта“. Проектът е
инициатива на педагогическия съветник Цветанка Димитрова и Ученическия съвет.
Същността на проекта е ученици от всички паралелки от 4. до 7. клас да провеждат
учебни часове в паралелките от ПГ до 3. клас. През учебната 2017/2018 година часовете
бяха свързани с превенция на агресията.
През настоящата учебна година проектът е насочен към повишаване на
мотивацията за учене. Реализира се отново от Ученическия съвет и педагогическия
съветник с помощта на подкрепящите специалисти – Стела Стефанова, училищен
психолог и ресурсен учител и Манал Аяш, логопед.
Самите ученици разработват уроците си с помощта на класните си ръководители,
класните на паралелките, в които ще водят часове и на подкрепящите специалисти.
На 07.05.2019 г. Миа Малашевска, Яна Цветкова, Еми Деведжиева, Симона
Кацарова и Дария Стефанова от 4 в клас проведоха час по Човекът и природата в 3 а
клас. В същия ден Габриела Стоянова, Валерия Чорбаджийска, Валентина Якова,
Никола Топалов и Теодор Ангелов, 7 а клас, проведоха час по Човекът и природата в
1 а клас, а Беатрис Тодорова, Александра Димитрова, Християн Геров, Боян
Миков и Калоян Владимиров, 5 в клас проведоха час на тема: „Уча и се забавлявам“
във 2 в клас. Помощници на учениците бяха класните ръководители на 3 а, 4 в, 1 а, 2 в
кл. - Елка Милушова – Петрова, Георги Петров, Венета Янева, Антоанета Иванова,
както и училищният психолог Стела Стефанова.
На 13.05.2019 г. Йоана Йоцова, Габриела Димитрова, Десислава Георгиева и
Николета Тодорова от 5 а клас проведоха час по Български език и литература в 1 б
клас. В същия ден Борислав Гунчев, Валерия Василева, Виктория Мотева, Мария
Халева, Антонио Иванов и Асен Беров от 5 б клас проведоха час по Български език в
Подготвителна група. На учениците помагаха педагогическият съветник Цветанка
Димитрова и класните ръководители на 1 б клас и ПГ Мая Стоименова и Елена
Йорданова.

На 17.05.2019 г. Андреа Стоянова, Дарина Михайлова, Яна Заимова, Адам
Ибрахим, Живко Барбов, Йордан Цонев и Теодор Пелов от 4 б клас проведоха час
по Български език в 3 б клас. В подготовката на часа активно се включи и Боян
Гребенчарски. Четвъртокласниците бяха подпомогнати от класния си ръководител
Радослав Стойчев, класния ръководител на 3 б клас Емилия Чернева и педагогическия
съветник.
На 20.05.2019 г. се проведоха четири часа по проекта. Божидара Иванова, Калоян
Георгиев, Дарина Уанли, Джуди Кассар и Георги Чуканов, 4 а клас, заедно с
класния си ръководител Антоанета Вучкова проведоха час по Български език в 3 в
клас. В часа активно се включиха Маргарита Димова, учител ЦДО и Цветанка
Димитрова, педагогически съветник. Милена Илиева, Марина Чуканова, Борислава
Видинова, Ема Цанкова и Мелиса Гюлмюш от 6 а клас проведоха час по Околен
свят във 2 а клас с помощта на педагогическия съветник и Недялка Кръстева, учител
ЦДО. Даниел Божинов, Елена Анкова, Виктория Якимова, Зорница Милева,
Илина Крумова и Боян Върбанов, 6 б клас проведоха час по Околен свят във 2 б
клас. Помагаха им Цветанка Димитрова и класният ръководител на 2 б кл. Людмила
Илиева. Кийра Йорданова, Димана Панчева, Андреа Стаменова, Борис Димитров
и Виктор Георгиев от 7 б клас проведоха час по Математика в 3 г клас с помощта на
педагогическия съветник Цветанка Димитрова, Манал Аяш - логопед, и класните
ръководители на 7 б кл. и 3 г кл. Цветелина Маринкова и Младен Айров.
Всеки от часовете по проект „Доброта“ е уникален, интересен и полезен. Включени са
различни познавателни и сплотяващи игри, презентации, кръстословици, судоку,
викторини, състезания, четат се приказки и се обсъждат поуките от тях. Развиват се
уменията на учениците за учене, емпатия, подкрепа и позитивно общуване. Учениците,
които провеждат часовете са креативни и отговорни, а малките им съученици –
ентусиазирани и активни. Часовете завършват с много усмивки, а децата и педагозите
споделят, че искат да се срещнат пак и да има повече такива часове.

