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НАШИТЕ УЧИТЕЛИ 

Учители мили, 

все след  нас вървят, 

като ангелчета лекокрили, 

будят ни ума. 

 

Водят ни в дълбок поток- 

дългия урок. 

И за да ни улеснят, 

трябва някои думи да ни пояснят. 

И бързо като птици,  

ето идват и шестици. 

 

И за да Ви благодарим, 

учителю любими, 

в стих събрахме тези рими. 

Вие имате огромно задължение, 

 заслужавате голямо уважение. 

 

Всичката благодарност на света, 

приемете учители  

от нашите добри сърца. 

 

Мариела Табакова, ІІІ клас, 

 с.Смилян,  брой 22/2006 г. 

 публикация във вестник „Рикчо”  

 

 

 

Проектът е към сдружение „Родопа планина ХХI век” и е с 

партньорството на посолството на Кралство Нидерландия в България. В него 

участват 7 учители от училището и ученици от IV до VIII клас. Проектните 

дейности включват открити уроци, лично творчество на учениците и 

провеждане на  анкети. 

Изготвена е „Азбука на толерантността“, издадени са 2 книги – 

„Толерантност за всеки“ и Сборник с материали, включващи материали от 

работата на учениците и учителите по проекта.  
Проектът продължава три години, през които са издадени „Читанка на 

толерантността“, в която са включени уроци проведени с учениците, 

допринесли за обогатяване на техния емоционален интелект. 

 

 

УЧЕБНА 2000/2001 ГОДИНА 
Проект „Многообразие и  идентичност на личността” 
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УЧЕБНА 2000/2001 ГОДИНА 
Проект „Социална интеграция на ромски младежи в България“ 

 

Проектът е към Център за образователни услуги и квалификации в Смолян 

към Министерство на образованието и науката и е финансиран от 

правителството на Кралство Дания. 

 

Целите са: 

 Даване на нови шансове за отпадналите ромски деца от училище и 

възможност на младежи да се образоват и квалифицират за работа.  

 Извеждане на нови модели на взаимодействие в социалната среда и 

труда, както и културното приобщаване. 

 Изграждане на ново отношение на ромите към обществото и на 

обществото към тях. 
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УЧЕБНА 2003/2004 ГОДИНА 
 

Шест поредни години училището работи с доброволци от Корпус на мира, 

които допринасят с опита си за обогатяване на знанията на учениците и 

емоционалното им развитие. 

  

През учебната 

1999/2000 година 

постъпва Кристофър 

Джонатан Елбих – 

доброволец от Корпуса 

на мира, който работи в 

училището три учебни 

години до 2002 година. 

 

 

 

През учебната 

2002/2003 година  

постъпва Ерик 

Джоузеф Майкъл 

Пиановски – 

доброволец от Корпуса 

на мира, който работи в 

училището три учебни 

години до 2005 година 

 

Проект „Да учим заедно с технологиите” 

Съвместен проект на училището с Корпус на мира 
 

През 2003/2004 година училището съвместно с 

доброволеца Ерик Пиановски печели проект „Да учим 

заедно с технологиите“. Стойността на проекта е 5000 

щатски долара, с които са закупени 10 компютъра. С тях 

се оборудва първата компютърна зала в училището, 

която е и първа в областта в основно училище. 

Доброволецът от Корпуса на мира Ерик Джоузеф 

Майкъл Пиановски преряза лентата и посрещна учители, 

ученици и гости. 
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УЧЕБНА 2008/2009 ГОДИНА 
Проект „Посланици на природата” 

 
Целите на проекта са: 

 Ангажиране на повече ученици, учители, родители и млади хора в 

екологични дейности и формиране умения за отговорно, екологично 

поведение. 

 Разнообразяване, обогатяване и развитие на извънкласните и 

извънучилищни дейности, достъп до нови форми на Еко-образование; 

 Развитие на екологично гражданско отношение към проблемите на 

околната среда и замърсяването.  

 Развитие на способностите за изграждане на информирано мислене по 

важни за страната и ЕС екологични въпроси. 

 Участват 33 ученици от IV до VII клас. 

 

Екоклуб „Родопският ком“ с ръководител Мария Георгиева 
 

В екоклуба са включени дейности, които 

ангажират децата с вземане на решения и 

решаване на проблеми. Чрез участието си в 

екоклуба се разширяват познанията им за 

природата и за това, да участват в нейното 

опазване, за което те имат възможности – 

поддържане на чистотата в класната стая, 

училището, дома, родното селище. 

 

УЧЕБНА 2011/2012 ГОДИНА 
 

През 2012 г. учениците от втори клас с 

класен ръководител г-жа Карамфила Чакърова 

работят по Програма по предприемачество „ 

Джуниър Ачивмънт“. Учениците се включиха 

активно съвместно с родителите в 

изработването на гривни, колиета и мартеници. 

Със събраните средства от изложбата-базар във 

фоайето на училището се закупуват подаръци за 

децата от дома в село Широка лъка. 
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УЧЕБНА 2011/2012 ГОДИНА 
Проект BG051PO001-4.2.05  „Да направим училището привлекателно за 

младите хора”- УСПЕХ 
 

По проект „УСПЕХ“ училището работи три поредни учебни години 

2012/2013, 2013/2014, 2014/2015. За изпълнение на проектните дейности са 

сформирани секции съобразени с желанията на учениците с ръководители от 

начален и прогимназиален етап: 

- „Пирамида от ценности“ – Ружа Чуртова / Юксела Сариева 

- „Творчеството на боичките“ – Миглена Дангулева 

- „Да успяваме заедно“ – Людмил Ловчалиев 

- „Аз-фотографът“ – Юлияна Макакова / Людмил Стоянов 

- „Млад еколог“ – Севда Ловчалиева 

- „Историята на моя род“ – Розета Коруева 

- „Млад журналист“ – Валентина Въргулева 

- „Часове по щастие“ – Малинка Славчева 

- „Млад предприемач“ – Карамфила Чакърова 

- „Приказен свят“ – Мария Георгиева 

- „Искам да успея“ – Карамфила Чакърова 

- „Театрално студио“ – Геновева Атанасова 

- „Здравословно хранене в Родопите“ – Розета Коруева 

- „Хореография“ – Геновева Атанасова 

Работата по този проект допринася за  емоционалното  развитие на 

учениците. На Национална конференция в гр. Пловдив г-жа  Геновева 

Атанасова представя добри практики на секция „Здравословно хранене“ с 

ръководител на групата Розета Коруева. В дейностите на „Искам да успея“ е 

изготвена книга с рецепти споделени от близки на участниците в клуба, която е 

озаглавена „Рецепти от Родопите“. 
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„Приказен свят“ - Мария Георгиева 

 
 

„Искам да успея“ – Карамфила Чакърова 

 
 

„Театрално студио“ – Геновева Атанасова 
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„Часове по щастие“ – Малинка Славчева 

 
 

„Здравословно хранене в Родопите“/„Историята на моя род“ – 

Розета Коруева 

  

„Да успяваме заедно“ – Людмил Ловчалиев 
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„Млад еколог“ – Севда Ловчалиева 

  

„Аз-фотографът“ – Юлияна Макакова / Людмил Стоянов 

  

  



 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ VII ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ 

 

„Пирамида от ценности“ – Ружа Чуртова 

  

„Млад журналист“ – Валентина Въргулева 

 

 

„Творчеството на боичките“ – Миглена Дангулева 
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УЧЕБНА 2013/2014 ГОДИНА 
Проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието 

в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на 

учебния процес“ 
 

Цел на проекта: 
Подпомагане процеса на ефективно въвеждане на целодневната организация 

на учебния процес за ученици от I до VIII клас от средищните училища в страната. 

Целодневната организация на учебния процес включва пълния образователен 

цикъл /задължителна подготовка, задължително избираема подготовка, свободно 
избираема подготовка, самоподготовка, отдих и игри, хранене/ за постигане на 

общодостъпно, базисно знание основано на принципите на  справедливост, 
толерантност и перспективност. 

Сформирани са пет полуинтернатни групи с ръководители: г-жа Албена 

Сариева, г-жа Милка Чилингирова, г-жа Мария Кирякова, г-жа Милена Боркова и 
г-н Стефан Митков. 
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Проект BG 051РО001-3.1.03 „Квалификация на педагогическите 

специалисти” 
 

Общата цел на проекта е повишаване равнището на професионална 

компетентност на педагогическите специалисти в училище по отношение на 

научната, педагогическата, методическата и управленската подготовка. 

Ежегодно педагогическите специалисти в училището участват в различни 

квалификационни курсове, организирани от МОН и от други образователни 

институции. По проект „Квалификация на педагогическите специалисти” 

участват 11 учители и 2 възпитатели. 

Ключов фактор за качествено образование е добре подготвеният, 

мотивиран и постоянно развиващ се учител. Системата за повишаване на 

квалификацията на учителите се гради върху принципа на доброволното 

участие т.е. те могат да се включват в различните форми на квалификация по 

собствено желание или по препоръка на работодателя. Специално внимание е 

отделено на програмите, свързани с професионалното израстване и кариерно 

развитие на учителите чрез придобиване на квалификационни степени. 

 

УЧЕБНА 2015/2016 ГОДИНА 
Проект „Птиците в Родопите“ 

 

 

 

 

Съвместен проект с НЧ „Проф. д-р Асен Златаров“. Участват ученици от 

начален и прогимназиален етап с ръководители Геновева Атанасова, Мария 

Георгиева и Севда Ловчалиева. Учениците се включват в дейности за 

разпознаване и наблюдаване на птиците в Родопите, заплахи за птиците и какво 

да направим, за да помогнем на птиците и на самите нас. Организирана е 

еднодневна екскурзия до град Маджарово за посещение на Природозащитен 

център „Източни Родопи“ и наблюдение на белоглави лешояди. 



 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ VII ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ 

 

 

УЧЕБНИ 2016/2017, 2017/2018 И 2018/2019 ГОДИНИ 
Проект „По-добро бъдеще  чрез включващо образование“ 

BG05M2OP001-3.002-0089, финансиран от ОП „Наука и образование за 

интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейските структурни и инвестиционни фондове. 
 

Бенефициент: Община Смолян 

Партньори: 

 СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ град Смолян 

 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ село Смилян 

 Сдружение „Национално сдружение Наука“ 

 

Цел на проекта: 

Засилване на мотивацията за участие в образователния процес на деца от 

ромското етническо малцинство, като предпоставка за намаляване на броя на 

отпадащите от училището ученици, посредством създаване на ефективен модел 

за интеграцията в училището, въздействащ върху възпитаване на усещането за 

равнопоставеност на хората от различните етноси като част от общото културно 

многообразие на света. Утвърждаване на училищния живот като ценност за 

родителите на децата от етническите малцинства и повишаване на нивото на 

толерантност към хората от етническите малцинства. 

 

Дейности: 

1. Допълнително обучение по български език за учениците, за които 

българският език не е майчин, за преодоляване на социалните пречки за тяхната 

интеграция в образователната система – 5 групи 

 

Геновева Атанасова Даниела Хаджиева 

Карамфила Чакърова 

Севдалина Кехайова 
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Садика Пупова 

 

Мария Георгиева Миглена Дангулева 

   
2. Създаване на клубове и групи по интереси в извънучебно време в 

областта на здравното и екологичното възпитание, фолклора, танците, спорта, 

изкуството, традиционните занаяти и други - 5 групи 

 

Геновева Атанасова  

Клуб „Млади артисти“ 

 

Невена Елева  

Клуб „Звуци и ритми“ 

Севда Ловчалиева 

Клуб „Моето здраве и аз“ 

 

   
Людмил Ловчалиев - 

Клуб „Здрав дух в здраво тяло“ 

Севдалина Кехайова 

Клуб „Приложни изкуства“ 

  

 



 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ VII ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ 

3.Училище за родители 
 

 
 

  
4.Вечер на талантите 
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4.Еднодневни екскурзии 
 

2016/2017 – до град Пловдив 

  
2016/2017 – до град  Златоград 

  
2017/2018 – Широка лъка 

  
2018/2019 – до град Смолян 
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УЧЕБНИ 2016/2017 И 2017/2018 ГОДИНИ 
Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на 

учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, 

развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – 

фаза 1, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни фондове. 
 

Цел на проекта: 

Създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и 

възможностите им за развиване и надграждане на техните знания, умения и 

компетентности, творческите и спортните способности на учениците в 

тематични области, които са извън включените в задължителната училищна 

подготовка 
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Дейности: 
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Spelling Bee 

Играем и учим английски език 
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УЧЕБНИ 2017/2018 И 2018/2019 ГОДИНИ 

 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА” 

„ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ – 2018 Г.” 

Наименование на проекта на стойност 5000,00 лв: 

Обособяване на място за екологично образование на открито 

 

Инициативата по реализиране на проекта е породена от желанието за 

обособяване на зони, за провеждане на различни дейности, учебни часове, 

извънкласни мероприятия, организиран отдих и занимания по интереси. При 

осъществяване на проекта и реализиране на дейностите, учениците придобиват 

различни умения и компетентности свързани с екологичното им образование, 

формиране на екологична култура, екологично съзнание и екологично 

поведение в тяхната взаимна връзка с оглед познаване на екологичните закони, 

създаване на екологични навици и гражданско самосъзнание, опазване на 

природната среда и на екологичното равновесие. 
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УЧЕБНА 2007/2008 ГОДИНА 
 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА 

„УЧИЛИЩЕТО – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ" 

Модул „Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност” 

Проект „Отворен интелект” 
 

Целите на проекта са: 

1. Разширяване на социалния хоризонт на личността 

2. Обогатяване на социалните контакти 

3. Повишаване социалната чувствителност 

4. Възможност да откриеш себе си и своето място сред другите и 

преодоляване на типичния егоизъм на подрастващите. 

Бюджет на проекта 16 564,00 лв. 

Клубните дейности по време на проекта – приключение на младия човек в 

света на доброто и противопоставяне на злото. Към проекта са сформирани 

осем секции: 

 Секция „Родопски пространства и перспективи в детските фантазии“ 

 Секция „Традиции и бъдеще“ – възможности за всички 

 Секция „Информацията“ – крачка в бъдещето 

 Секция „Опознай околната среда“ 

 Секция „Аз и нещата около мен“ 

 Секция „Компютърен свят“ 

 Секция „Математиката – училище за цял живот“ 

 Секция „Спорт и бъдеще“ 
 

 

 

  

 
 

Закупени дълготрайни материали и 

активи по проекта - комбинирана 

конструкция за баскетбол и мини 

футбол, концертни костюми, носии 

за фолклорна група, озвучителна 

система, микрофони,  гилотина, 

машина за подвързване, 

конферентни столове, цифров 

фотоапарат, оборудване на 

експозиционно фоайе. 



 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ VII ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ 

 

УЧЕБНА 2008/2009 ГОДИНА 
 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА 

„УЧИЛИЩЕТО – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ" 

Модул „Ритуализация на училищния живот”, за дейности, свързани с 

тържествено отбелязване на училищни празници и традиции и честване на 

кръгли годишнини 
Мерките по модула са насочени към изграждане на система от символи и 

ритуали, които да повишат мотивацията у ученика за участие в училищния и в 

извънучилищния живот. Финансират се дейности и мерки, насочени към 

осигуряването на национални и европейски символи във всяко българско 

училище, както и дейности, свързани с тържествено отбелязване на национални 

и европейски празници. 

 Проектът е изготвен за 90 годишнината 

на училището. Стойността му е 1400 лв. По 

него е изработено училищното знаме, 

Експозиция за лого и девиз. Реновирани са 

инструментите на фанфарния оркестър. 

На 11 май 2009 година се приема 

тържествено училищното знаме, което е символ 

на традициите и успехите в училището. 

Изработва се по проект за лого и девиз от бивш 

ученик Чавдар Селински, които са поставени в 

централното фоайе на училището 

 

 

УЧЕБНА 2014/2015 ГОДИНА 
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И 

КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В УЧИЛИЩЕ" 

 
Предоставените средства по програмата 

са на стойност 10 450,00 лв. и обхваща 

следните дейности - въвеждане на актуални 

ИКТ иновации в училищата – интерактивни 

дъски, мултимедийни проектори, настолни и 

преносими компютри, компютърни 

терминални решения, таблети и друг 

специализиран хардуер и софтуер. 

 



 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ VII ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ 

УЧЕБНИ 2017/2018 И 2018/2019ГОДИНИ 
 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА 

„ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“ 

Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“- 

 

Пространство за личностно развитие в ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ 

 

Настоящият проект е насочен към създаване и оборудване на ново 

пространство за извънкласни и творчески дейности, което, наред с 

предложените нови подходи за организация на целодневното обучение,  

способства за активизиране на учениците в творчески и нови извънкласни 

дейности, които да подобрят личностната им самооценка и признание от страна 

на връстници, преподаватели и родители. 

 

Начален етап Прогимназиален етап 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ VII ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ 

 

УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА 

„ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“ 

Модул „Музеите като образователна среда“- начален етап 

 
  

  

Модул „Осигуряване на ученически шкафчета“ 

   

  



 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ VII ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ 

 

ИНИЦИАТИВАТА „ЧАСЪТ НА ИВИ И ЕНЧО“ 

Инициативата „Часът на Иви и Енчо“ - Уроци за енергия и екология“ 

следва дългосрочния ангажимент на EVN България към обществото. В основата 

на проекта е залегнала програма за обучения по енергийна ефективност, 

осъществявана повече от 40 години от концерна EVN AG във всички училища 

на територията на Федерална провинция Долна Австрия. В България 

инициативата стартира през 2009 година. Всяка година към нея се 

присъединяват нови училища на територията на Югоизточна България, която се 

обслужва от дружеството 

  

 

„ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО“ 
 

Кампанията „Да изчистим България заедно” на bTV Media Group е най-

мащабната доброволческа инициатива у нас, която цели да изгради обществена 

чувствителност по въпросите, свързани с опазването на околната среда и да 

направи България чиста в дългосрочен план. 

  

 


