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ПРОЕКТЪТ... 

“Социалното училище – родители, учители, 

доброволци:  ресурс за всички” 



ИДЕЯТА... 

 В рамките на Европейската година на 

доброволчеството се лансира идеята за 

развиване на училището, като зона 

отворена към приноса на всички активни 

играчи от областта на образованието 

(учители, родители, баби и дядовци, 

социални работници, доброволци и др.).  

 



КОНЦЕПЦИЯТА... 

 Тази идея намира изражение и в новата 

концепция на проект „Social Capital School” за 

осъществяване на неформално и 

самостоятелно обучение с подкрепата НПО 

и развиване на доброволческата дейност, 

дейности за социално включване и активно 

гражданство.  



ОЧАКВАНИЯТА... 

 По този начин се достига до използване на 

огромния „социален капитал” на училището и 

неговия потенциал за повлияване на 

гражданската култура, социалното включване 

и междукултурното образование. 

 



ЦЕЛИ... 



ПАРТНЬОРИТЕ 

 МПГУ, България 

 Associazione Genitori Scuola Di Donato, 

Италия 

 Rete Educare all'Europa, Италия 

 Agora, Испания 

 MOSTart, Унгария 

 Máquina do Mundo, Португалия 

 

 





ДЕЙНОСТИТЕ... 

 6 международни срещи на партньорите 

 Обмен на добри образователни практики 

 Дейности на местно ниво 

 Изработване на уеб сайт: 

http://socialcapital.europe2010-2020.eu/ 

 Дейности за разпространение на резултатите 
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ДОБРИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРАКТИКИ... 

 Извънкласни дейности-  родителите, 

общността  доброволците:  ресурс за всички 

(Скуола ди Донато, Рим) 

 “Извънкласна лаборатория”. Всяка сряда и 

петък  следобед, ученици на възраст 6-13 г. 

посещават “Извънкласна лаборатория”, където 

подготвят домашните си работи, учат 

италиянски език и създават нови приятелства. 

 



УЧИМ И СЕ ОПОЗНАВАМЕ ВЗАИМНО... 



ДОБРОВОЛЦИ... 

 Баби и дядовци 

предоставят 

доброволно 

услугите си на 

училището и 

децата. 

 Учениците обичат 

тяхната подкрепа и 

лакомства, които 

доброволците често 

приготвят за своите 

любими “внуци”. 

 

 



СТРАНИТЕ ПО СВЕТА: 2012 -

ФИЛИПИНИТЕ 

 Всяка година училището организира 

“пътуване” до различни държави 

 

 Всеки клас се запознава с културата на 

избраната страна: спорт, фестивали, храна, 

танци и музика 

 

 Събития:  
 Представяне на Филипините 

 Лекции  

 Национална кухня 



ФИЛИПИНИТЕ... 



 
УЧИЛИЩНА БИБЛИОТЕКА...  

 

 Баби и дядовци 

доброволно четат 

детска 

литература 



 Уикенди за 

подобряване на 

училищната база: 

родителите 

боядисват, 

ремонтират и 

подреждат 



ДЕЙНОСТИ НА МЕСТНО НИВО 

 

 Уъркшоп “Мандали на доброволчеството”, 
България 

 Уъркшоп “Разширяване” на семейството чрез 
съвместни курсове за приготвяне на храна”, 
Италия 

 Училищна лаборатория “Училището за което 
мечтая”, България 

 Училищна лаборатория “Училището за което 
мечтая”, Италия 

 Училищна лаборатория “Училището за което 
мечтая”,Португалия 

 Училищна лаборатория “Училището за което 
мечтая”,Испания 

 

 



УЪРКШОП “МАНДАЛИ НА ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО”, 

БЪЛГАРИЯ 

 

 Участници: 23 ученици от 11 клас на ПГХТТ, 
Пловдив 

 Тема: Добровлчеството като метод за създаване 
на социално училище 

 Цели: Да се изследва концепцията за 
доброволческата работа в нейната цялост, 
започвайки от представата на учениците и 
техните персонални нагласи. Да се фокусира 
вниманието на участниците върху 
доброволчеството като възможност за проява 
на активна гражданска позиция. Да се 
насърчи процеса на самоанализ и оценка 
извън процеса на доброволческата работа. 



МЕТОДОЛОГИЯ... 

 Използване на 
подхода “отгоре- 
надолу”, започвайки от  
общото към 
специфичното  

 Използване на 
свободни асоциации и 
“мозъчна атака”, и 
откриване на взимните 
връзки. 

 Използване на 
различни цветове за 
открояване на  
важната и новата 
информация. 

 Събиране на 
информация по 
поставените въпроси 
във всеки елемент от 
мандалата.  

 



РЕЗУЛТАТИТЕ... 

Дискусия и дебат по темата за 

доброволчеството в училище 

Изследвани нови 

възможности за включване 

на родители, учители и 

ученици в училищния 

живот. 



УЧИЛИЩНА ЛАБОРАТОРИЯ “УЧИЛИЩЕТО ЗА КОЕТО 

МЕЧТАЯ”, БЪЛГАРИЯ 

 

 Участници: 10 ( 2 
ученици, 2 родители, 2 
младежки работници, 1 
учител, 1 възпитател, 2 
доброволци) 

 Възраст на 
участниците: 17г.  – 48 
г. 

 Цел: Да се разработи 
конкретен инструмент 
за създаване на 
“социално училище” с 
помощта на всички 
заинтересовани страни: 
учители,родители, 
доброволци, ученици. 

 

 



УЧЕНИЦИТЕ МЕЧТАЯТ ЗА... 

 Повече време/ място  в училище за музика и 

рисуване 

 Повече и различни училищни лаборатории 

 ИТ във всяка класна стая 

 Стаи за научни експерименти 

 По- дълъг престой в училище 

 Училищен театър 

 Градина/ парк в двора на училището 

 Много учбни пътувания 

 Модерна библиотека 



ВЪЗРАСТНИТЕ МЕЧТАЯТ ЗА... 

 Училище, което възпитава любов към знанието 

 Училище, което насърчава взаимното 
уважение и взаимната помощ 

 Училище с по-добра връзка учители- ученици- 
родители 

 Училище с повече часове по английскли език 

 Училище , в което децата не се притесняват от 
изпитите 

 Целодневно обучение 

 Училище с повече свободни стаи за уъркшопи 

 Социално училище, в което децата се чувстват 
обичани 



ПРОДУКТИ ОТ ПРОЕКТА... 

 Изследване “Социалното училище в контекста 

на града и селото” 

 

 3 наръчника: 

 “Социалното училище: дейности за местните 

общности” 

 “Социалното училище: идеи за уъркшоп” 

 “Учебна лаборатория: Училището за което мечтая” 

 

 Уеб сайт:  

http://socialcapital.europe2010-2020.eu  
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ЗА ВРЪЗКА С НАС... 

 

 

www.ipcp.eu 

info@ipcp.eu 

 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!!! 
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