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Ден първи
Точно в 13 часа на 2.04.2019г. беше проведена работна среща с координатора Бодо Йегер от

партньорското училище Schule am Schillerpark, Berlin. На нея беше уточнена и прецизирана

програмата и техническото ѝ изпълнение. Проведе се дискусия за образователната система в

училището и функционирането на алтернативни форми на обучение насочени към ученици с

образователни дефицити.

След обяд на 2.04.2019г. се запознахме с културно-историческите забележителности на столицата на

Германия. Тук всеки площад и забележителност ни разказва за историята на Берлин и Германия от

близкото минало. Особено впечатляващи бяха Бранденбургската врата, Check Point Charly,остатъците

от Берлинската стена, сградата на Райхстага, берлинската катедрала, квартала Nikolaiviertel и най-

модерния площад Potsdamerplatz.



Ден втори
С пословичната точност на германците започнаха
срещите ни с учителите, занимаващи се с деца от
уязвими групи и застрашени от отпадане.

След като разгледахме училището и класните стаи
отидохме на среща с директора г-н Фишер. Той ни
запозна с различните форми на обучителни услуги,
които се предлагат в училището като ни направи
впечатление, че всеки ученик може да намери своя
път към завършването и реализацията в живота.

Директорът ни запозна с проектите на училището,
партньорството с други училища и работата с
децата от уязвимите групи. Направи ни
впечатление различните възможности за
завършване на образование, в зависимост от
възможностите на учениците.



След срещата с директора посетихме
Ernst - Schering Schule, където се
запознахме с алтернативната форма на
обучение „Продуктивно обучение”,
наподобяващо дуалната система, с два
дни в училище и три дни на работното
място, но предназначено за
ученици,застрашени от отпадане.
Проведохме дискусия с децата,
включени в тази форма на обучение,
като направи впечатление различния
произход на учениците, от които имаше
само един етнически германец. В
малки групи и с помощта на
интерактивни методи проведохме
дискусия за предимствата от
„Продуктивното обучение” и за
ползите за бъдещето развитие на
децата.

Заснехме видео с едно от децата, което се оказа с български

произход, живеещо от години в Берлин. То много силно желаеше

да ни разкаже, колко хубаво е да учиш без стрес, в малки групи и

да получиш наистина добро професионално ориентиране.







След като разгледахме сградата на
училището, класните стаи и двора се
запътихме за следващата ни среща в
ученическото кафе „Клостерхоф”,
проект на партньорското училище,
съвместно с други организации в полза
на децата от „Продуктивното
обучение”, където се цели тяхното
социално включване и професионално
ориентиране, както и повторното им
мотивиране за завършване на
образование.

Изключително полезна ни беше
дискусията с г-жа Вебер и г-жа Матис,
социален работник и
специален/ресурсен педагог, с които
дискутирахме проектите на училището,
свързани с приобщаващото
образование и оказването на обща
подкрепа.



Ден трети
През третия ден на нашето посещение

наблюдавахме урок по математика във формата
„Продуктивно обучение” в партньорското училище
Schule am Schillerpark. След като направиха
математически тест, учениците, заедно със своите
учители дискутираха и анализираха всеки детайл
от задачите. Направи впечатление, че задачите
обхващаха най-важното от материала по
математика, достатъчно да се получи добра
подготовка за предстоящия държавен изпит. Не се
изучават излишни работи, не се стресират
учениците и не се търси перфектното постижение
на всяка цена. След това ни бяха представени от
учениците три презентации на различни теми,
които засягаха теми от техния живот, хоби и
интереси. След презентациите се проведе дискусия
с учениците, които за разлика от другото училище
бяха повече с обучителни затруднения.



Презентации изработени и 

представени от ученици.

Креативност, изобретателност и 

изключително важното умение да се 

научат да комуникират с другите.

Изключително ни беше 

приятно да гледаме 

презентацията за 
България, изработена и 

представена от една 
прекрасна и малко 

притеснена млада дама.



Учениците от своя страна имаха много въпроси за 
функционирането на българската образователна 

система и най-вече как се справяме с децата в риск. 
След като учениците си тръгнаха говорихме за 
функционирането на отделните институции, 

отговорни за младите хора и учениците, както и за 
възможностите за взаимодействие.

Накрая на срещата се 

запознахме с 

училищната 

документация и с 

целите за работа с деца  

от различни възрасти и 

с различни 

възможности. Много 

от тези цели бихме 

могли да използваме и 

в нашата работа  с деца 

в риск и застрашени от 

отпадане.





Ден четвърти

Посетихме Института за Продуктивно обучение в

Европа (IPLE), където ни посрещна

съпредседателят на ИПЛЕ Холгер Миро,

отговарящ за обучението на педагозите в

„Продуктивното обучение”, анализатор и стратег

за развитието на тази алтернативна форма в

колкото се може повече училища в Германия.



ПРОВЕДЕ СЕ ДИСКУСИЯ ЗА  ИСТОРИЯТА, ВЪЗНИКВАНЕТО И ИМПЛЕМЕНТИРАНЕТО НА 

„ПРОДУКТИВНОТО ОБУЧЕНИЕ” В БЕРЛИНСКИТЕ УЧИЛИЩА, КАТО ТЪРСЕХМЕ ПРЕПРАТКИ С 

БЪЛГАРСКАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА И С ВЪЗМОЖНИТЕ ПОДХОДИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕТО НА 

„ПРОДУКТИВНОТО ОБУЧЕНИЕ” В БУРГАСКИТЕ УЧИЛИЩА И В ЧАСТНОСТ В СУ ”ИВАН ВАЗОВ”.



Запознахме се с културно-историческите 

забележителности на столицата на Германия



ПОСЕЩЕНИЕТО НИ В ZOO BERLIN, БЕШЕ 

ИНТЕРЕСНО И ЗАБАВНО, ОСОБЕНО ЗА 

КОЛЕЖКАТА ПО БИОЛОГИЯ.







БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО !

В рамките на всяка една 

среща,наред със запознаването с 

работата на колегите с деца в 

риск и от уязвими групи, се 

дискутираха и възможните 

бъдещи стъпки за въвеждането 

на добрите немски практики за 

оказване на обща подкрепа и 

провеждане на  приобщаващо 

образование в СУ „Иван Вазов”, 

Бургас.


