За по-добър климат в училище
Казвам се Дарена Миленова Славова- VІІг клас от у-ще “Св. св. Кирил
и Методий” гр. Варна. Председател съм на Ученическия съвет в нашето
училище. На свое заседание със съдействието на педагогическия съветник
разгледахме обявения от Вас национален конкурсна тема “ За по-добър
климат в училище” и решихме да споделим нашето мнение, досегашен
опит и идеи за подобряване на атмосферата в училище, в което прекарваме
не малко време и е добре климатът в него да бъде такъв, че да превърне
училището в интересно и желано място от всички ученици.
С началото на учебната 2011/2012 година в нашето училище стартира
програма “ С родители в класната стая “ на ОУ “Св. св. Кирил и Методий“
гр. Варна и Училищно настоятелство.
Амбициозната цел на тази програма е постигане на прозрачност и
откритост, обективност и ефективност в работата на училището. Така на
родителите се дава възможност за пълноценно включване в дейностите на
училището, в качеството им на специалисти.
По традиция на откриването на учебната година, на училищни
тържества и Патронен празник присъстват председателят на Училищното
настоятелство- г-жа Галина Георгиева, майка на дете от ІІ клас, родители и
близки на учениците.
С особено вълнение и ентусиазъм в подготовката за първия учебен
ден се включват родителите на първокласниците. На доброволен принцип
те естетизират и украсяват класните стаи на най- малките, като превръщат
този ден в един незабравим празник.
Родителските комитети на учениците от всички класове и класните
ръководители обединяват усилията си за създаване на една приятна
работна среда и по- добър климат в училище. Активна е помощта им при
организиране тържествата за буквите, вечери на математиката. Те
осигуряват изненади и награди за участниците, изработват нагледни
материали, съдействат за музикалното и празничното оформление на
Коледното тържество. Така ученици, родители и училище споделят заедно
своите преживявания и остават удовлетворени от съвместната работа.
По покана на г-жа Милена Петрова – Главен специалист в отдел
“ Архитектура “ в Община Варна и майка на Преслава Неделчева ,
учениците от ІІІд клас с класен ръководител г-жа Катя Божкова се
срещнаха с Главния архитект на Общината- г-н Жечев. С разрешение на
кмета г-н Кирил Йорданов разгледаха музейната експозиция и посетиха
Пленарна зала по време на Сесия на Общинския съвет.
В час на класа учениците от ІVг клас подготвиха и участваха в беседа
на тема “ Професията на моите родители “. Поканените майки- стюардеса
и фризьорка – разказаха за своите професии, с техните особености и
трудности.

От две години в ОУ ”Св. св. Кирил и Методий “ е сформиран
мажоретен състав с ръководител Юлия Топалова – родител на дете от Vв
клас. Безвъзмездно тя подготвя хореографията на състава и репетициите за
Патронния празник училището.
По покана на учениците от ІVб клас в часа на класа участваха техните
родители, които се запознаха с историята на училището с помощта на
мултимедийна презентация и музейната сбирка от фотоси и експонати в
актовата зала на училището. Така родителите станаха съпричастни към
150- годишната история на училището- най-старото в гр. Варна, и
почувстваха гордостта да си възпитаник на това школо с толкова богата
история и успехи.
Родители от Vг клас предоставиха карта по география и участваха в
новогодишната украса на класната стая. Особено ценна бе помощта на
г-жа Елена Колева преподавател по Информационни технологии в
ДИПКУ гр. Варна при подготовката на интерактивен урок по математика в
V клас.
С идеята за по-добър климат в училище са и проведените часове на
класа по гражданско образование на учениците. VІІг клас имаше
възможността да се запознае професионално с избирателното право и
избирателната система в България и с темата “ Гражданите, властта и
държавата “ чрез беседа с г-н Милен Славов- съдия, зам. председател на
Окръжния съд в гр. Варна. Предстои да гостува г-жа Георгиева,
медицински работник майка на ученик от VІІг клас, която ще запознае
класа с начините за предпазване от простудни заболявания. Като бивш
учител и преподавател по БЕЛ в ОУ”Св.св. Кирил и Методий” е поканена
за партньорство в час по БЕЛ г-жа Еникова /баба на ученичка от класа /.
Програмата “ С родители в класната стая “ дава възможност за
присъствието на родители в учебни часове, разнообразява работата по
отделните предмети, като се съобразява с потребностите и интересите на
учениците.
Идеите на Ученическия съвет са много и разнообразни. Те се
подкрепят и от ръководството на училището
и от Училищното
настоятелство:
- участие на родители- специалисти като жури и публика при
провеждане на училищни състезания, викторини
- гостуване на родители педагози, юристи, културни дейци,
медицински специалисти, полицаи в училищното радио “Делфинче “
- срещи с бивши възпитаници на у-ще “ Св.св.Кирил и Методий”
- участие на родители в спортни срещи, празници и състезания
- съдействие на родители при подготовката за честване на 150годишния юбилей на училището
- провеждане на извънучилищни дейности с участието на родители и
под наслов “150-годишния юбилей на училището”

- участие на дейци на изкуствата при подготовката на юбилейния
Патронен празник на училището.
Разбира се всичко това не би било възможно и без участието и
помощта на общинските институции и медии, с които клуб “ Млад
журналист” от нашето училище осъществяват съвместна дейност.
Идеята на училищното ръководство да се привлекат повече
родители в училище е актуална. Доказва грижата за нас - децата и
безспорно съвместната дейност между ученици, семейство и училище,
допринася за по-добър климат, помага за нашето израстване и оформяне
като истински, достойни хора.
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