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Родители и първолаци размениха роли днес във виртуалната класна стая. 

„Отново в клас“ бе мотото за часа в 1 б клас на СУ “Свети Константин-Кирил 

Философ“, но то бе за майките и татковците. Те се включиха в днешния урок не 

само като помощници, за да подготвят техническите устройства за работа, а и 

като ученици. Вместо да стоят отстрани в стаята, докато тече ежедневният урок, 

те изпълняваха задания вместо децата. Условието бе родителите да сложат 

слушалки, за да не чуват инструкциите на учителя. 

http://u4avplovdiv.com/author/az-u4a


Спазвайки инструкциите на класния си ръководител Десислава Кръстева, 

учениците влязоха в ролята на учители и показаха какво са научили от 

изминалата седмица в подготвения интердисциплинарен урок. Условието на 

всяка задача получаваха от нея. След което обясняваха изпълнението й на 

родителя ученик и диктуваха как да бъде записана. Родителите имаха право 

единствено да изпълняват указанията на своите „учители”. 

„В началото тръгнаха доста уверено. Спорове възникнаха, когато трябваше да се 

ориентират по картината дали е вечер или ден; кое животно първо е пристигнало 

край реката, за да запишат правилно отговорите. Но учениците родители приеха, 

че подсказването се санкционира и отборът ще отпадне, ако някой помогне на 

учителя дете с решението. Затова започнаха да правят интересни знаци и 

мимики, за да ориентират своите малки учители за отговора”, обяснява 

Десислава Кръстева. 

Затова пък не възникнали никакви спорове относно правописа на думи като 

часовник, ръка, джобен, защото първокласниците вече знаели как да правят сами 

проверка. Затова и лесно се справили като редактори, търсейки грешките на свой 

съученик. Разделените на групи ученици бързо се справили и със задачата да 

намерят излишната дума от предложените и да се обосноват за решението си. 

„Да влизат в различни роли бе интересно за децата и родителите. Те се съгласиха 

пак да направят подобна организация на учебния ден, дори при следващ видео 

урок ще предложат и нова смяна на ролите”, доволна е от експеримента Деси 

Кръстева. 

 


