
Програмата се реализира с подкрепата на:  
 

ЦЕЛ НА УРОКА 

 

 

УРОК:   Стъпки в разработването на един проект 

Светлана Станчева, учител в СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ”, гр. Русе 

 

Часът е проведен в 3 „д“ клас на 1.12.2017 и 4.12.2017 

 
 

 

 
 
 

 Приобщаване членове на училищната общност към доброволчеството; 

 Умения за описване стъпките за подготвяне на дадена акция; 

 Умения за работа в екип. 

 

ОПИСАНИЕ 

1 час  

Проектът е част от модула „Да направим проект в полза на общността“. В навечерието 

на светлия християнски празник  Коледа  учениците решиха да запознаят съучениците 

си с доброволческата кауза. Изготвиха план как да мотивират и другите да се включат и 

си разпределиха  отговорности. И макар с плахи стъпки в началото, съучениците също 

започнаха да бъдат обществено ангажирани с проблеми и въпроси, на които 

държавното управление по различни причини или не обръща внимание, или не 

предлага адекватни решения.  

Като отбор „Чебурашка”, част от платформата TimeHeroes, научихме за кампанията 

„Изплети топлина” и след проучване сред родителите,  решихме да се включим. 

Няколко сръчни майчета идваха няколко дни подред и съвместно с децата изплетоха 

топли шалове. След това събрахме и готови оплетени ръкавици, терлици, шапки от 

другите класове и заедно с 3 а изпратихме колета на координаторите в София. 

2 час  

Втората стъпка при изработването на проекта ни бе включването за трета поредна 

година в подготовката на коледни подаръци за деца в нужда. След това представихме 

пред първокласниците драматизация на раждането на Иисус Христос. Предварително 

бяхме се разделили по отбори: артисти, сценаристи и декоратори. Третокласниците 

като истински артисти влязоха в своите роли и за награда получиха от германски деца 

кутии с чудесни подаръци. Радостта им бе огромна. 

https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTk-7uj7LYAhXQCewKHaBnBkUQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Ftimeheroes.org%2F&usg=AOvVaw2zvaKpvdFeB1BsQzKubPZM


Програмата се реализира с подкрепата на:  
 

ОТ КОМЕНТАРИТЕ В ЧАС 

ИДЕИ ЗА НАДГРАЖДАНЕ 

Третата стъпка бе активното ни включване в коледния благотворителен концерт на 

училището. В час изработихме чудесни картички, които бяха предложени на базара, а 

на сцената най-артистичните представиха сценка на руски език и спечелиха 

съответния приз за Мастър шеф. 

 

 
 

 
 

Гордея се с моя шал! 

Дано стоплят моите терлички крачетата на детето в нужда. 

 
 
 
 

Децата получиха задача да направят проучване сред приятели кой как е помогнал на 

нуждаещ се в студените зимни дни. 

 


