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УЧЕБНА 2017 - 2018 ГОДИНА 

Образователният процес в системата на училищното образование не може да 

бъде само процес на обучение. След семейството, учителите и училищната среда са 

тези, които оказват най - силно въздействие при оформянето на личността на ученика. 

Ето защо наред с мерките за повишаване на качеството на обучението, трябва да се 

предприемат и такива за засилване на възпитателната роля на българското училище. Те 

биха допринесли за формиране на чувство за принадлежност на учениците към 

училището, към населеното място, към България. Това на свой ред би спомогнало за 

повишаване на авторитета на училището като институция. 

В СУ „Васил Левски” – град Стара Загора, всяка учебна година постъпват нови 

ученици, идващи от различни  населени места на България. Затова основната задача на 

всички педагози в нашето училище е да им помогнем да се адаптират максимално бързо 

към новите условия.  

Разработването на механизъм, по който да става това, изисква да определим  

спецификата на конкретната училищна среда, нейните структурни компоненти, както и 

основните характеристики на ефективната училищна среда в нашето училище.  

          

І. УЧИЛИЩНА СРЕДА – СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ 
 
Същност на понятието среда: 
 

• Среда. Разбира се като обкръжаващото човека пространство; зона на непосредствена 

активност на индивида, на най-близкото му развитие и действие.  

• Средата на човека. Обхваща съвкупности от природни и социални фактори, които 

могат пряко или косвено да влиаят на живота и дейността на хората.  

•«Средата като възможности» за активно усвояване от страна на човека. Колкото повече 

и по-пълно личността използва възможностите на средата толкова по-успешно се 

осъществява нейното саморазвитие. 

Може да се диференцират множество среди:  

• Социокултурна; 

• Образователна; 

• непосредствено културна; 

• мултиетническа среда  

• мултикултурна среда 

• среда на общността; 

За човека средата е не само обкръжаващият го свят, а и света който съществува в 

неговото общуване, взаимодействия, комуникации. 
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Специфика на училищната среда 
 

• Училищната среда се определя като система от влияния и условия за развитие на  

личността на ученика, за функциониране на училището като социална организация, а 

също и като възможност за развитието на отделната личност и на училището. 

• Училищната среда се разбира като вътрешна среда (социално-психологическа, 

организационна, физическа) и външно обкръжение на училището (семейство, местна 

общност, организации) в които протича педагогическото взаимодействие.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ІІ. СТРУКТУРНИ КОМПОНЕНТИ НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА: 

1. Човешки фактор   

Тук  се  включват :педагогически персонал,  ученици,  административен и помощен  

персонал, училищно ръководство, родители. Отнасят се:  

 личностните особености, социално поведение и успеваемост на учениците;  

 личностните особености, социално поведение на учители и училищно 

ръководство; 

 организационния климат, стил на ръководство и различните видове конфликти 

в организацията. 

2. Учебен план и учебни програми – включват:  

 специфика на процеса на обучение; 

 УЧИЛИЩНА СРЕДА 

Организации, които 

могат да имат 

СЪЩЕСТВЕН 

ПРИНОС за нашите 

начинания 

Това са 

ГЛАВНИ  

ДЕЙСТВАЩИ  

ЛИЦА 

Това са 

РАЗЛИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ОРГАНИ, които ВЛИЯЯТ 

НЕПОСРЕДСТВЕНО върху 

живота в училище 

 УЧЕНИЦИ  

 УЧИТЕЛИ 

 РОДИТЕЛИ 

 МЕСТНА 

     ОБЩНОСТ 

 УЧИЛИЩЕ 

(училищно     

ръководство) 
 ДЕТСКИ И МЛАДЕЖКИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 ДРУГИ ФОРМИ НА 

ОРГАНИЗИРАНОСТ 

 

 ОРГАНИЗАЦИИ ОТ 

БИЗНЕСА 

 ОБЩИ И СПЕЦИАЛИЗИ-

РАНИ ОРГАНИ НА 

ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ 

 НЕСТОПАНСКИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
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 съдържание на обучението и учебна документация; 

 методи и технологии на обучение; 

 стил на преподаване и характер на контрола; 

 форми на обучение; 

 стилове на общуване и взаимодействие. 

3. Физическо обкръжение  

 архитектурата на училището; 

 вътрешноучилищния дизайн; 

 пространствената структура на класните стаи и лабораториите; 

 възможности за различни форми на организация на процеса на обучение; 

 възможности за пространствени трансформации. 

 
4. Социално - контактния компонент    Към него се отнасят: 

 типа учителска, ученическа и училищна култура; 

 формалните и неформални взаимоотношения в организацията между 

учениците 

  учители – училищно ръководство; 

 мениджмънт на класа; 

 консултационните структури в училищната организация; 

 взаимодействията на училищното ръководство с институциите от социалното 

обкръжение. 

5. Информационен компонент  

 правила за вътрешно устройство, нормативна база; 

 елементи на организационната култура:символи, традиции, герои; 

 персонално адресирани въздействия – изисквания, заповеди, задачи; 

 нагледни средства – украса, реклами; 

 виртуална училищна среда – информационна база, сайтове, форуми. 

 
ІІІ. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕФЕКТИВНАТА УЧИЛИЩНА СРЕДА В   СУ „ВАСИЛ 

ЛЕВСКИ”: 

1. Висока степен на достигане на целите, управление насочено към 

реализиране на стратегията на учиището, годишния комплексен план; 

2. Включване на учителите в изработване на училищната политика – 

изграждане на различни комисии за изработване и реализиране на конкретни дейности за 

съуправление и автономия;  

3. Постоянство на педагогическия персонал. Висок трудов морал на 

учителите. Единство и взаимодействие между учителите при работа с учениците. 

4. Ефективна квалификация на учителите – включване на учителите в 

различни вътрешноучилищни и извънучилищни квалификационни дейности. 
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5. Формиране на умения и компетентности у педагогическите специалисти 

за работа в интеркултурна  и мултиетническа среда; 

6. Ясни учебни цели и учебен процес, засилващ познавателния интерес 

на учениците - Адекватен, добре разработени учебен план и учебни програми, 

ефективни учебни материали. Наличие и използване на учебно - технически средства. 

Добре структурирано преподаване, индивидуален подход, методологии за обучение, 

поощряващи независимото мислене и творчество на учениците;  

7. Високи учебни достижения и прогрес на учениците - наличие на система 

за обратна връзка, подпомагане и мониторинг на прогреса на учениците;  

8. Училището е ориентирано към учениците - водещ приоритет в дейността 

му е благополучието на учениците - оказва подкрепа на всички ученици, въвлича ги 

активно в решаването на важни проблеми и в управлението на институцията, чрез 

работата на ученическия съвет;   

9. Добра система за контрол - имат създадени високи стандарти, редовно 

контролират проявите на учениците, признават и възнаграждават усилията и успеха – 

изработване на точни и ясни правила за наказание на провинилите се и поощрение на 

изявилите се ученици. Наличие на добър климат, атмосфера в училище, стимулиране на 

контрола и самоконтрола; 

10. Благоприятна учебна среда - тя не само поощрява познанието, но е 

приятна, съхраняваща здравето, безопасна и дружелюбна. Учебен процес, който 

стимулира интелектуалното развитие на учениците, увереността, че това, което учат е 

важно и ценно и осигурява натрупване на достатъчно теоретични и практически умения. 

Създаване на атмосфера, основана на ред, целенасоченост и радост от ученето; 

11.  Толерантност в отношенията, недискриминация на ученици със 

специални образователни потребности и от етническите малцинства. 

12. Максимална комуникация между учители и ученици. Стимулиране на 

чувството за лична връзка на учители и ученици чрез адекватна училищна организация, 

която да се осъществява: 

 в учебния час между преподавателя и учениците; 

 по всяко време между класния ръководител и ученика; 

 в междучасията; 

 в конкретни проблемни ситуации. 

13. Добър организационен климат, изградена организационна култура - 

създадена е отворена, приятелска и предразполагаща към активни изяви атмосфера, 

наличие на изявени училищен дух и традиции. Единство във визията и ценностите. 

Чувство у учениците, че училището като социална общност има голямо значение за тях. 

14. Подкрепа и сътрудничество от родителите. Партньорство между 

семейство и училище. По - голямо ангажиране на родителите с възпитателна дейност, 

оказване на помощ. 
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15. Създаване на толерантна мултиетническа среда  

 V. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА   УЧИЛИЩНАТА 

СРЕДА В  СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”: 

1. Разширяване на училищната автономия;  

2. Управление на иновациите; 

3. Мениджмънт насочен към реализиране на стратегията на училището; 

4. Разработване и реализиране на проекти;  

5. Външна и вътрешна диференциация, групово обучение и индивидуализация – 

промяна на образователния модел на работа, с цел по-пълноценно участие на учениците; 

6. По-широко използване в обучението на интерактивните методи, мултимедия и 

ИКТ; 

7. Обективното оценяване на знанията - изработване на система от собствени 

правила и стандарти, съчетани с външното оценяване; 

8. Разрешаване проблема за добрите учебници и учебни помагала - изработване 

на училищен модел за ефективен избор; 

9. Разширяване на извънкласните форми и клубни дейности; 

10. Стимулиране и увеличаване мотивацията на родителите на ромските деца и 

ученици за подпомагане и подкрепа на децата им във учебния процес и извън него, чрез 

включването им в мотивиращи дейности и др.; 

11. Включване в извънучилищни дейности на родители на ромски деца и 

ученици , ангажирани към тяхната пълноценната интеграция в обществото; 

12. Включване на наставници от ромската общност, подпомагащи равния 

достъп на учениците в интеграционните процеси. 

 
 V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

 Разработеният механизъм за адаптиране на ученика към конкретната   училищна 

среда ще подпомогне работата на всички ангажирани в учебния и възпитателен процес 

педагози, родители ,  обществени фактори  и ще доведе до: 

1. Намаляване на безпричинните отсъствия от часове; 

2. Намаляване на агресивните прояви в училище и извън него;  

3. Повишаване на резултатите от учебно-възпитателния процес; 

4. Придобиване на трайни теоретични и практически знания и умения , с цел 

успешна реализация; 

5. Развиване на граждански компетентности в областта на мултиетническото 

сътрудничество; 

6. Възпитание в толерантност, търпимост и солидарност;   

7. Възпитаване на разбиране на традициите на различните етноси; 

8. Ефективна образователна интеграция на учениците от ромското етническо 

малцинство; 



 

 6 

9. Отговорно отношение на родителите роми към обучението на децата им; 

10. Стимулиране участието на ромските семейства в училищния живот; 

11. Решаване на методологически проблеми на педагогическата работа с ученици 

от етнически и религиозни малцинства, чрез : 

 Преодоляване на негативните стереотипи и предразсъдъци; 

 Утвърждаване на позитивни нагласи към ромската общност; 

 Работещи политики за осъществяване на целите свързани с подобряване 

на средата и създаване на съвременни условия за развитие на потенциала на всяко дете, 

осигуряване на възможности за физическо, интелектуално и личностно развитие, 

пълноценна социална интеграция и последваща професионална реализация;  

 Създаване на условия за опознаване и разбирателство между 

представителите на   различните етнически групи.  


