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Създаването на атрактивна учебна 
среда е ключов подход за 
превръщането на училището в желана 
територия. Тя може да бъде както в 
класната стая, така и в цялото 
училище



Типове дейности за превръщане 
на училището в атрактивна среда
 Персонализиране на класната стая – поставяне на неща, 

свързани с/ направени от самите ученици - създава 

чувство на “собственост” у учениците, което 

допълнително стимулира тяхната мотивация и 

ангажираност към учебния процес (удачен метод и за 

повишаване на съпричастността на родителите към 

училището)

 разчупване на традиционната класна стая и 

превръщането й в място, където децата се чувстват “у 

дома”, място, което има дава възможност те сами да 

предложат идеи, творчество и фантазия.



ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА 
УЧЕБНАТА СРЕДА











Класната стая на 
мис Скали

“Промяната 
започваот вас”
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разчупване на традиционната 

класна стая



Урок в ОУ „Христо Смирненски“ – с. Водолей



Използване на интерактивни техники – с. Бозвелийско



Седянка в ОУ „Христо Ботев“ – с. Каспичан





ДИРЕКТОРЪТ 





Представяне на елементи 
чрез културата на 

учениците



Стая на етносите в Койнаре



Стая на етносите в Койнаре



Ревю на етносите в с. Проф.Иширково



ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С 
ИЗВЕСТНИ 
АМЕРИКАНСКИ 
ИНДИАНЦИ







Поставяне на видимо място 
на целите, които трябва да 

бъдат постигнати



Колеж/ 
Университет

Завършване 
на средно 
училище

Кариера

Какво искам 
да постигна в 
края на 7 клас 
по: четене, 
писане, 
математика





“Очакванията на 8 
А клас”
.
.
.

“Ще победим 
статистиката , 
покривайки 80% 
от научното 
съдържание в 
тестовете, 
илюстрирайки 
ценностите на 
лакота”



Девиз на училището/ класа/ 
групата – създаване на 

чувство за общност



Членски карти на участниците в СИП „Фолкор на етносите“ в с. 

Бозвелийски – членските карти създават чувство за принадлежност
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СТРЕМЯ СЕ КЪМ ...



Поставяне на видимо място 
на постиженията на 

учениците/ съревнование











СЕДМИЧНА ПОСЕЩАЕМОСТ

















Дейности извън училище и 
дейности за привличане на 

родителите



Родителски клуб  с. Каспичан



Родителска среща „На кафе“ в с. Бозвелийско



В къщата на дядо Дико 

на Василица в Брусарци



Това е резултатът 


