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За периода от 3.04.2022 г. до10.04.2022г. екип от петима преподаватели от СУ “Иван 

Вазов“ – гр. Бургас – г-н Русин Бориславов – учител по немски и английски език, г-жа 

Милена Иванова – учител по физика и химия, г-жа Мирослава Славова – учител по 

математика, г-жа Галина Банкина и г-жа Диана Минчева – учители по български и 

литература посетиха училище „Ernst Schering Schile”.  

През първия ден им бе показана базата и класните стаи, а менторите Франка Синява и 

Ула Хесе представиха учебни планове и програми. Екипът бе запознат с методите за 

работа с деца, застрашени от отпадане. 

През втория ден директорът г-жа Баер и зам.-директорът г-н Вагнер представиха 

реализацията на цялата организационна структура и запознаха екипа с каналния ред на 

популяризиране на продуктивното обучение, реализирано в деветдесет и шест училища, 

разположени в шест области на Източна Германия.  

През третия ден визитата бе посетен часът по комуникация на г-н Егберт Ян. Наблюдаван 

бе урок на група от ученици от 9.клас, които са част от системата за продуктивното 

образование.  

През следващия ден бе посетен института за продуктивно обучение Европа IPLE. Г-жа 

Хайка Боркенхасен запозна колегите с техники, овладяващи отпадането на деца в 

алтернативни за нас форми на обучение и задържането им в образователната система. Тя 

прецизира ключови позиции относно процеса, довел до този етап на постижения. Най-

успешният е свободата им да се презентират по оригинален начин, за да впечатлят 

работодателите. Успехът им е установен при 80% от учениците.  

Следващия ден бе отреден за посещение на 10. клас в часа по гражданско при г-жа 

Силвия Агоц.  

По-късно се проведе среща с училищния психолог Нора Абазли, за да се дискутират 

различни методи за справяне с агресията и приобщаване на ученици.  

През петия ден от посещението в Берлин екипът се потопи в работната атмосфера в 

училищната столова, в която учениците сами приготвят храна по време на практиката и 

продават на своите връстници по време на междучасията.  

Следващата среща със социалния работник Сара Хартвиг бе за обсъждане на възможните 

подходи за въвеждането продуктивното обучение в бургаските училища и в частност в СУ 

„Иван Вазов“ - град Бургас. 

Бяха посетени две работни места, в които те осъществяват практики си. Първото от тях бе 

столова, а второто - детска градина. Ръководството ни разказа подробно за работата на 

учениците и различните подходи в отглеждането на децата.  

Професиите, между които могат да избират, са разнообразни и интересни за тях: хотели, 

магазини, детски градини, аниматори по различни мероприятия, хлебарница, сервиз за 

велосипеди, ферма за понита, пътно строителство, сервиз за коли, различни сфери на 

търговията, дентален асистент, бензиностанция, офис, медицинска сестра и др. 

 





 


