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продължава на стр. 4

В началото на учебната година работна
групаспредставителиот всичкиметодически
обединения започна работата по изработва-
не на „Стратегия за развитието на училището
през периода 2014–2020 година“. Стратеги-
ята на училището обосновава направленията
за развитие на училището в условията на

модернизация на българското образование
и формулира целите, задачите и възможните
рес ур си за т я х но т о реа ли зиране .
Анализирани са предпоставките за разра-
ботване на конкретен план за нейното бъде-
щореализиране.

Ние – ръководство, учители, ученици и
родители – отстояваме идеята СОУ „Васил
Левски“, Троян да се утвърди сред водещите
образователни институции в Ловешка област
с ефективно управление и европейска визия.
Институция, в която учениците да получават
качественна подготовка на европейско
ниво, а учителите да имат високо самочу-
вствие, отлична квалификация и мотивация
заработа.

Ние сме отворени за партньорство с

Къмкаквосестремим?Къмкаквосестремим?
институциите, местната общност, бизнеса, неправителствените
организации, както и с множащите се наши и чуждестранни
партньори.

Ниеработимвекип, уважавамевсички, коитоимат продуктив-
нииновационниидеи,реализират значимиинициативииработят
усърдноиотговорнозауспехаидобротоименаучилището.

Ние превръщаме училището в желана територия, в територия
заизяванавсекииндивидуаленталант.

Ние искаме да бъдем сред най-добрите, защото вярваме, че
можем,изащотознаем,чегозаслужаваме!
Ние искаме да бъдем сред най-добрите, защото вярваме, че

можем,изащотознаем,чегозаслужаваме!

Нови възможности за развитие
ще се разкрият пред децата имла-
дежи от СОУ „Васил Левски“, които
предстоидабъдатвключенивспе-
циални обучения, дискусии и ини-
циативи, за да се подпомогне тях-
нотоуспешнотопредставяневучи-
лищеивобществото.

Развитието на личностния
потенциал на деца и младежи от

Визия за развитието
на СОУ „Васил Левски“
Визия за развитието
на СОУ „Васил Левски“

Честит празник!Честит празник!

Поля Димова
Заместник-кмет
на Община Троян

Поля Димова
Заместник-кмет
на Община Троян

Уважаеми учители,
Да си будител не е титла.
Да си будител е призвание.
Избирайки професията, вие сте
избрали да бъдете будители:
да възпитавате у своите
ученици почит към традициите,
уважение към днешния ден и вяра
в бъдещето на Родината ни.
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Срисунки на асфалт на тема „Моето училище“
ученици от начален етап в СОУ „Васил Левски“
превърнаха един от часовете по занимания по
интереси в истинско забавление. Децата пре-
сътвориха своето виждане с цветни тебешири и
изпъстриха училищния двор с весели рисунки.
Инициативата се осъществи в час по занимания
по интереси, който е част от следобедната про-

грама на полуинтернатните групи. Те функциони-
рат в СОУ „Васил Левски“ по проект „Подобрява-
не на качеството на образованието в средищни-
те училища чрез въвеждане на целодневната

организациянаучебнияпроцес“.

Проектът се реализира в СОУ „Васил Левски“
Т р о я н з а
втора година.
За учебната
2013–2014
са формира-
ни6 полуинтернатни групи: 4 в начален и2 в про-

гимназиален етап, които обхващат 136
ученици.

Общацелнапроектаеподпомаганепро-
цесанаефективновъвежданенацелоднев-
натаорганизациянаучебнияпроцесзауче-
ници от I до VIII клас. Целодневната органи-
зация на учебния процес включва пълния
образователен цикъл – задължителна под-
готовка, задължително избираема подго-
товка, свободно-избираема подготовка,
самоподготовка,отдихиигри, хранене.

Основните дейности по проекта са
свързани освен с осигуряване и провежда-
не на целодневна организация на учебния
процес и с обучение на учителите-
възпитатели. По проекта се осигуряват сре-
дства за подобряване на инфраструктурата

в училище. В СОУ „Васил Левски“ бяха предоста-
вени ламинирани паркети за някои от учебните
стаи, мебели и консумативи за провеждане на

Квалификация
на педагогическите специалисти

22педагозиотСОУ„ВасилЛевски“ учас-
тват в проект „Квалификация на педагоги-
ческите специалисти“ по Оперативна про-
грама „Развитие на човешките ресурси“.
Те повишаватсвоитекомпетентностивраз-
личнинаправления,катопревенциянарис-
ка, интегриране на деца със специални
образователни потребности, изграждане
на умения за работа в интеркултурна среда
идр.

Ани Кисьова, преподавател по българ-
ски език и литература, се включи в направ-
лението„Оценяваненаучениците“. Тяобяс-
ни ползата от участието си така: „

“.

Създаването на условия за системна и
непрекъсната квалификация (въвеждаща,
поддържаща и надграждаща) на педагоги-
ческите специалисти, както и за мотивира-
нето им за усъвършенстване на знанията,
уменията и компетентностите е важна част
от управленската стратегия на СОУ „Васил
Левски“, което гарантира високо качество
наобразованието.

Проектът
за квалификация на педагогическите спе-
циалисти мотивира саморазвитието и

самоусъвършенстване-
то. Моята тема „Оценя-
ване на учениците“
избрах, защото оценя-
ването на учениците е

огледалото на обучението и възпитанието.
Затова трябва да се включват нови методи
(форми) за изпитване: самооценяване на
учениците, оценяване на неформалното
учене, оценяване на междупредметните
връзкиинасамостоятелното учене

продължава от стр. 1

Моето училище
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Презентация на тема „Ученически практики –
ефективно сътрудничество с бизнеса при профе-
сионалното обучение и образование“ предста-
виха учителките от СОУ „Васил Левски“ Милена
Мартинова и инж. Иванка Църова в Самоков,

където от 18 до 20 октомври се проведе форум
на53 училищаот5области от

страната. На фокус бяха изведени ученическите
практики на професионалните училищаи самият
проект„Ученическипрактики“.

В СОУ „Васил Левски“ проектът се реализира
от миналата година. Участват ученици от 11 и 12
клас, профил „Организация на хотелиерството“,
щесеформираинова групаот ученициот10и11
клас. Партньори по проекта са ни над 10 регио-
нални фирми, ангажирани в ресторантьорско-
хотелиерскиябизнес“.

Освен в Самоков, на 30 октомври презента-
цията бе представена пред ангажирани с проек-
таорганизациииинституцииинарегионалнони-
во вЛовеч. Проектът съответства на стратегичес-

ка та цел на Опера тивна та програма
„Подобряване качеството на живот на хората в
Българиячрезусъвършенстваненачовешкияка-
питал,постиганенависокиниваназаетост,пови-
шаване на производителността, достъп до ка-

чествено образование и учене
през целия живот и засилване на
социалнотовключване“.

Днина професията

Подкрепа на ученическите практики

„Да направим ходенето на училище по-
забавно!“

„Искаме, можем и ще го направим - за
насинашетоучилище!“

„Акоискатеотговорнипрезиденти, гласу-
вайтеза тезипретенденти!“

„Ние можем да променим изцяло гледа-
нето на всички ученици. И ще го напра-
вим!“

С тези призиви пет екипа от СОУ „Васил
Левски“ се състезават да оглавят Ученичес-
ки съвет. Процедурата по избор на ръково-

дство на Ученическия съвет се тече през
месец октомври. Номинацията на петте
ръководни екипа стана след две разшире-
ни заседания на членовете на Ученическия
съвет, като на второто събрание кандида-
тстващите екипи представиха специално
подготвени програми. Те включват инте-

ресни идеи и инициативи за концерти, кон-
курси, дарителски кампании, конфе-
ренции на различни теми, които оче-
видновълнуватмладежите.

Някои от бъдещите ръководни екипи
посочиха и конкретните цели, които ще
бъдат постигнати, както и ползите от тях
след реализацията на програмите.
Освен това кандидатите за ръководния
пост на престижния ученически орган
призоваха за дисциплина, отговорност,
иактивноучастиевразличнидейности.

„Да направим ходенето на училище по-
забавно!“

„Искаме, можем и ще го направим - за
насинашетоучилище!“

„Акоискатеотговорнипрезиденти, гласу-
вайтеза тезипретенденти!“

„Ние можем да променим изцяло гледа-
нето на всички ученици. И ще го напра-
вим!“

Оспорвани избори
за ръководство
на Ученическия съвет



уязвими групи в СОУ „Васил Левски“ ще се
постигне чрез обучението им по „Гражданско
образование“ и активното им ангажиране в раз-
нообразни дейности и инициативи, свързани с
професионалното им ориентиране, с цел подо-
бряване на взаимодействието между ученици,
учители,родителииместнатаобщност.Винициа-
тивитещебъдат обхванати363 ученициот до
клас, а в обученията, дискусиите и консултации
сепредвиждада участват263.Предстоиисъзда-
ване на училищен мултифункционален център с
библиотеченфондзапрофесионалноориентира-

не и консултиране, за да се постигне модернизи-
раненаучебно-възпитателнатасредавучилище.

Дейностите са част от най-новия проект, който
се реализира в СОУ „Васил Левски“ „Със зна-
нияистремежзабъдещуспех“. Тойстартирасега
ищепродължидо30юни2014г.Водещаоргани-
зация е Училищно настоятелство при СОУ „Васил
Левски“, а в екипа по проекта са включени Вио-
летаМаркова, председател на Съвета на настоя-
телите при СОУ „Васил Левски“, Валентина Вар-
чева, касиер на Съвета на настоятелите на СОУ
„В. Левски“ и Татяна Василкова, педагогически
с ъ в е т-
ник.
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С магията на фотографското изкуство Теменужка
Добрева главен учител в СОУ „Васил Левски“, показа
красотата на пробуждането на новия ден. Тя посвети
експозиция от 14 снимки, подредени във фоайето на

втория етаж,
на Деня на
народни-
те будите-
ли.

Ново терминално решение с 15 компютърни
работни места ще бъдe изграденo в СОУ „Васил
Левски“. Иновацията е резултат от поредния спе-
челенпроектпонационалнапрограма„Информа-
ционниикомуникационнитехнологиивучилище“.

Това ще е петото терминално решение за ком-
пютърни зали в СОУ „Васил Левски“, като първите
две бяха реализирани със собствени средства от
делегирания бюджет на училището през 2010 г., а

презминалата година по същата национална про-
граманаМОНбяхаоборудванидругидвезали, ко-
итовечефункционират.

„

“ – каза
Розалина Русенова, директор на СОУ „Васил Лев-
ски“.

Електронизацията на учебния процес е неот-
меним елемент на модерното училище. Навлиза-
нето на информационно-комуникационните тех-
нологии в СОУ „Васил Левски“ оптимизира проце-
са на обучение, повишава неговата ефективност
и създава по-динамична и привлекателна атмос-
фера в учебния час, което се оценява и от учени-
ците,иот учителите.

Новото терминалнорешениевСОУ„ВасилЛев-
ски“ще се изгради до края на 2013 г. и така ком-
пютърнатаобезпеченоствучилищетощедостигне
заложения в Стратегията за развитие на образо-
вателната система в Община Троян за периода
2005–2013 г. 1 компютър на 10 учени-
ци 1 ком-
пютърна13ученици .

Така се гарантира технологичната обезпече-
ностнаучилището,адостъпътдосъвременнитеин-
формационни технологии на учениците е нераз-

делна част от достъпа им до образование

минимум
(в момента изискването на МОН е за

)

Още ИКТ в училище
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