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Нашата визия е:
Училище с модерна, безопасна, приобщаваща и атрактивна среда.
Учебно съдържание, което е адаптирано към индивидуалните характеристики на
децата и е интересно, достъпно и разбираемо за тях.
Ученици, в чиито погледи е будно детското любопитство, които мислят, търсят,
дискутират, анализират и умеят да представят наученото.
Учители – партньори, които направляват процеса на обучение, а не единствен
източник на информация.
Родители – активни и осъзнати партньори на учители и училище, подкрепящи своите
деца.

Предизвикателството:










Работим предимно с родители и ученици, чийто майчин език не е български, което създава
езикова бариера и е сериозна пречка в общуването и разбирането;
С различна култура, традиции, религия и принадлежност;
Неграмотни или полуграмотни, без шанс за реализация на пазара на труда;
Социално слаби семейства, трайно безработни;
Консервативна, затворена общност, в която образованието не е приоритет и ценност;
Битуващи стереотипи, предразсъдъци, нагласи за неуспех, обреченост и провал;
Саморазрушително поведение, което води до липса на социални умения и мотивация за
образование.



През 2015 година в ОУ „Антон Страшимиров” с. Бохот беше сформирана ПУО
/професионална учеща общност/ на педагогическите специалисти, във връзка с
изпълнението на Училищен план за нововъведения. ПУО има за цел да изгради
учителско лидерство, насочено към изграждане и полагане на усилия за
нововъведения и иновативни практики в учебния процес. Работата в екип,
взаимното сътрудничество и открито споделяне на идеи и добри практики са
ключови за повишаване на качеството на преподаване, адекватно на
съвременните условия и подобряване на интереса, мотивацията и постиженията
на учениците. Изключително ценно в работата на ПУО е изграждането на
умение да даваме позитивна обратна връзка на колегите си и да приемаме
различното мнение като източник на информация, а не като критика.





За да е ангажиран един родител с образованието на своите деца, той трябва да е
добре информиран. С времето установихме, че това не е достатъчно. Затова
разширихме ПУО на педагогическите специалисти, като включихме родителите.
Заедно в екип проучваме и анализираме проблеми, решаваме казуси, с които се
сблъскваме в ежедневието, анализираме учебното съдържание и как то да бъде
достъпно, разбираемо и житейски значимо за учениците. Търсим начини да
превърнем училището в привлекателно място за всяко дете и за цялата общност.
В процеса на екипната работа в Професионалната учеща общност от родители и
учители, се стигна до желанието родителите да влязат в класната стая в ролята
на учители. Няма по-добър начин за ефективно партньорство и доверие от
преживяването!

