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МАРШРУТИ „АЗ-БУКИ“

Възстановената 
традиция
Швейцарски ученици са очаровани от 
гостуването си във „Фридрих Шилер“ в Русе

Зина СОКОЛОВА

Нашето училище 
в последните 
години се рад-
ва на особено 
голям интерес 
от страна на 

учениците и техните родите-
ли. Една от причините за това 
е, че възпитаниците ни имат 
възможност да получат два ези-
кови сертификата при завърш-
ването си – започва разказа си 
Искра Иванова, директор на 
Средно училище с преподава-
не на немски език „Фридрих 
Шилер“ в Русе. – Единият е 
Немска езикова диплома (ниво 
С1), който учениците полу-
чават в XII клас, а другият е 
сертификат на Кеймбридж. 
Единадесетокласниците  имат 
възможност да се явят и на из-
пит за доказване на знания по 
английски език, като тази годи-
на някои от тях достигнаха до 
завидното ниво С2. Езиците със 
сигурност отварят много врати 
и съм щастлива, че както ро-
дителите, така и техните деца, 
разбират, че имат огромния 
шанс да стигнат до Европа и 
до целия свят чрез овладяване 
на тези два езика.“ 

СУ „Фридрих Шилер“ е про-
дължител на немското училище 
„Дойче шуле“, създадено през 
далечната 1883 г. от германци 
и просъществувало до 1944 
г. За богатата му история има 
издадени книги от главния 
учител по „История и циви-
лизации“ Николай Чакъров. 
През 1991 г. се ражда идеята за 
неговото възстановяване и на 
следващата година това вече е 

Квалификация
„В държавния образователен стандарт 

за професионалната квалификация има ня-
кои неясноти в правилата и отчитането на 
вътрешноинституционалната квалификация 
– казва Искра Иванова. –  Решението е оста-
вено в ръцете на училищните ръководства. 
Могат да се получат разминавания в продъл-
жителността на академичния час, който се 
отчита в различните училища. Различия има 
и в признаването на часове за  квалификацион-
ните форми. В нашето училище присъждаме  
2 академични часа за подготовка на един от-
крит урок и по 1 час – за изнасяне на урока и за 
обсъждане. Но в друго училище може броят на 
часовете, които се признават за вътрешна 
квалификация, да е по-голям. Това означава, че 
ще липсва съпоставимостта.

В държавния образователен стандарт за 
оценяване на резултатите от обучението на 
учениците при определянето на системата от 
символи на качествените оценки за учениците 

от I до III клас също е дадена огромна свобода на 
училищата. Това може да доведе до несъизме-
римост между качествените оценки. Добре би 
било да има разписани рамки в Наредбата, и ко-
гато дойде ученик от друго училище във II или 
в III клас и видим качествените му оценки, да 
имаме представа за неговото ниво. Количест-
вените  оценки понякога наистина стресират 
учениците, но качествените също трябва да 
бъде ясен ориентир за учителите, децата и 
родителите. 

В професионалните гимназии имат опит в 
процеса на самооценяването по стандарта за 
управление на качеството на институциите, 
но такава практика в средните училища и про-
филираните гимназии няма. Това изисква всяко 
училище да разработи процедури и критерии за 
самооценяване, което е допълнително натовар-
ване. По-добре би било да има приложения към 
Наредбата с примерен инструментариум, кое-
то ще унифицира дейностите.“

факт. Оттогава вече 25 години 
тук се преподава немски. Пър-
вокласниците започват с устно 
усвояване на езика 3 часа сед-
мично, в края на началния етап 
часовете са 5. От V клас успо-
редно с основния чужд език се 
включва и английски. След VII 
клас учениците, които искат да 
продължат да учат двата езика 
в гимназиален етап, трябва да 
покажат високи резултати на 
националните външни оценя-
вания. През тази учебна година 
е реализиран прием в три пара-
лелки, като около 70% от тях 
са възпитаници на училището.

„Много важно е учениците 
да имат възможност сами да 
направят информиран избор 
къде да продължат образова-
нието си – подчертава Искра 
Иванова. –  Затова в прогимна-
зиален етап се опитваме да по-
сочим предимствата на нашето 
училище. Най-важното е, че 
двата езика вървят успоредно. 
В новия учебeн план за осмо-
класниците, които тази година 
влязоха при нас, когато бъдат в 
XI и XII клас, ще имат по 9 часа 
за профилирана подготовка по 
немски, английски и български 
език и литература. Това ще им 
даде възможност да получат и 
двата езикови сертификата.“

Искра Иванова подчертава, че 
преподавателите използват ино-
вативни методи, за да мотивират 
учениците да покажат най-до-
брото от себе си на изпита за 
немска диплома. Те тренират 
уменията им за самостятелна 
работа и работа в екип, изграж-
дат навици за аргументация по 
зададен проблем. Успеваемост-
та на изпита е висока. 

Учителите и учениците участ-
ват в много проекти и извън-
класни дейности. Над десетго-
дишно е партньорството с учи-
лища от град Оберкирх и Гьо-

пинген в Германия, а от 2015 г.  
си  сътрудничат с училище в 
Золотурн, Швейцария. Българ-
ските и швейцарските ученици 

изследват 
определени 

исторически етапи 

от развитието на двете страни. 
През септември тази година 
гостуват швейцарските деца. Те 
са впечатлени от историческите 
и природните забележителности 
както в Русе, така и във Варна и 
Велико Търново. Задачата им е 
да открият културни и историче-
ски факти в Русе и по този начин 
да опознаят града. Гостите при-
знават, че идвайки в България, 
не са знаели какво да очакват, 
но си тръгват от тук щастливи. 
През юни 2018 г. русенските 
ученици ще върнат визитата. 
Наскоро училище „Фридрих 
Шилер“ получи предложение 
чрез Русенския университет 
и неправителствената между-
народна асоциация DANET да 
участва в двустранен проект с 
училище от град Улм, Германия. 

„За нас най-важното е деца-
та да се докоснат до немската 
култура – казва директорката. 
– Наши възпитаници участват 
в проекта „Цирк без граници“, 
финансиран от „Еразъм+“, за-
едно с връстници от Германия 
и Полша. Той им дава възмож-
ност да се докоснат до цирко-
вото изкуство и да усвоят раз-
лични умения благодарение на 
циркови артисти обучители.“

През февруари 2018 г. в учи-
лището ще се проведе Ден 
на народната носия (Сирни 
заговезни). В програмата са 
включени обреди, свързани с 
празника, конкурс за кукерска 
маска и писане на есе на тема 
„Прошката“. Тази инициатива 
има двугодишна история, но 
за първи път ще излезе извън 
рамките на училището. Покана 
да се включат в нея, ще получат 
и други училища от областта. 
Всички участници трябва да 
бъдат с народни носии. Като 
на истински празник ще има 
и жива музика, с огромен ин-
терес се очаква и ритуалът 
с прескачането на огъня и 
възстановката на кукерската 
обредност. Проектът е подкре-
пен от фондация „Русе – град 
на свободния дух“.

На високо ниво във „Фридрих 
Шилер“ са и компютърните 
технологии. Много голям е и 
интересът към изобразително-
то изкуство, ето защо миналата 
година са сформирани шест 
групи по проект „Твоят час“. 
Това се дължи на активната 
дейност на преподавателите Га-
лина Панова и Донка Варамезо-
ва. Благодарение на тях децата 
постигат успехи. Наскоро деве-
токласникът Джем Мустафа за 
втори път откри своя изложба 
заедно с утвърдени творци в Ру-
сенската художествена галерия. 
Негова картина е изложена и в 
музея на Ван Гог в Амстердам.

Искра Иванова

Интересът към изобразителното изкуство в училището е много голям
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