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В началото на учебната година работна
група с представители от всички методически
обединения започна работата по изработване на „Стратегия за развитието на училището
през периода 2014–2020 година“. Стратегията на училището обосновава направленията
за развитие на училището в условията на

Визия за развитието
на СОУ „Васил Левски“
модернизация на българското образование
и формулира целите, задачите и възможните
ресурси за тяхното реализиране.
Анализирани са предпоставките за разработване на конкретен план за нейното бъдещо реализиране.
Към какво се стремим?
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 самочувствие, отлична квалификация и мотивация
за работа.
Ние сме отворени за партньорство с

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.
Честит празник!
Поля Димова
Заместник-кмет
на Община Троян

институциите, местната общност, бизнеса, неправителствените
организации, както и с множащите се наши и чуждестранни
партньори.
Ние работим в екип, уважаваме всички, които имат продуктивни иновационни идеи, реализират значими инициативи и работят
усърдно и отговорно за успеха и доброто име на училището.
Ние превръщаме училището в желана територия, в територия
за изява на всеки индивидуален талант.
Ние искаме да бъдем сред най-добрите, защото вярваме, че
можем, и защото знаем, че го заслужаваме!

Нови възможности
пред учениците
Нови възможности за развитие
ще се разкрият пред децата и младежи от СОУ „Васил Левски“, които
предстои да бъдат включени в специални обучения, дискусии и инициативи, за да се подпомогне тяхното успешното представяне в училище и в обществото.
Развитието на личностния
потенциал на деца и младежи от

продължава на стр. 4
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С рисунки 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 пресътвориха 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 функционират в СОУ „Васил Левски“ по проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната

организация на учебния процес“.
Проектът се реализира в СОУ „Васил Левски“
Троян за
втора година. Моето училище
За учебната
продължава от стр. 1
2013–2014
са формирани 6 полуинтернатни групи: 4 в начален и 2 в прогимназиален етап, които обхващат 136
ученици.
Обща цел на проекта е подпомагане процеса на ефективно въвеждане на целодневната организация на учебния процес за ученици от I до VIII клас. Целодневната организация на учебния процес включва пълния
образователен цикъл – задължителна подготовка, задължително избираема подготовка, свободно-избираема подготовка,
самоподготовка, отдих и игри, хранене.
Основните дейности по проекта са
свързани освен с осигуряване и провеждане на целодневна организация на учебния
процес и с обучение на учителитевъзпитатели. По проекта се осигуряват средства за подобряване на инфраструктурата
в училище. В СОУ „Васил Левски“ бяха предоставени ламинирани паркети за някои от учебните
стаи, мебели и консумативи за провеждане на

самоусъвършенстването. Моята тема „Оценяване на у чениците“
избрах, защото оценяването 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
връзки и на самостоятелното учене“.
Създаването на условия за системна и
непрекъсната квалификация (въвеждаща,
поддържаща и надграждаща) на педагогическите специалисти, както и за мотивирането им за усъвършенстване на знанията,
уменията и компетентностите е важна част
от управленската стратегия на СОУ „Васил
Левски“, което гарантира високо качество
на образованието.

Квалификация
на педагогическите специалисти
22 педагози от СОУ „Васил Левски“ участват в проект „Квалификация на педагогическите специалисти“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Те повишават своите компетентности в различни направления, като превенция на риска, интегриране на деца със специални
образователни потребности, изграждане
на умения за работа в интеркултурна среда
и др.
Ани Кисьова, преподавател по български език и литература, се включи в направлението „Оценяване на учениците“. Тя обясни ползата от участието си така: „Проектът
за квалификация на педагогическите специалисти мотивира саморазвитието и
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„Да направим ходенето на училище позабавно!“
„Искаме, можем и ще го направим - за
нас и нашето училище!“
„Ако искате отговорни президенти, гласувайте за тези претенденти!“
„Ние можем да променим изцяло гледането на всички ученици. И ще го направим!“
С тези призиви пет екипа от СОУ „Васил
Левски“ се състезават да оглавят Ученически съвет. Процедурата по избор на ръково-

Презентация на тема „Ученически практики –
ефективно сътрудничество с бизнеса при професионалното обучение и образование“ представиха учителките от СОУ „Васил Левски“ Милена
Мартинова и инж. Иванка Църова в Самоков,

Подкрепа на ученическите

ПРО ЕКТИ

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

Оспорвани избори
за ръководство
на Ученическия съвет
ресни идеи и инициативи за концерти, конкурси, дарителски кампании, конференции на различни теми, които очевидно вълнуват младежите.
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,
и активно участие в различни дейности.

ката цел на Оперативната програма
„Подобряване качеството на живот на хората в
България чрез усъвършенстване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене
практики през целия живот и засилване на
социалното включване“.

където от 18 до 20 октомври се проведе форум
Дни на професията на 53 училища от 5 области от
страната. На фокус бяха изведени ученическите
практики на професионалните училища и самият
проект „Ученически практики“.
В СОУ „Васил Левски“ проектът се реализира
от миналата година. Участват ученици от 11 и 12
клас, профил „Организация на хотелиерството“,
ще се формира и нова група от ученици от 10 и 11
клас. Партньори по проекта са ни над 10 регионални фирми, ангажирани в ресторантьорскохотелиерския бизнес“.
Освен в Самоков, на 30 октомври презентацията бе представена пред ангажирани с проекта организации и институции и на регионално ниво в Ловеч. Проектът съответства на стратегичес-
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Ново терминално решение с 15 компютърни
работни места ще бъдe изграденo в СОУ „Васил
Левски“. Иновацията е резултат от поредния спечелен проект по национална програма „Информационни и комуникационни технологии в училище“.
Това ще е петото терминално решение за компютърни зали в СОУ „Васил Левски“, като първите
две бяха реализирани със собствени средства от
делегирания бюджет на училището през 2010 г., а

през миналата година по същата национална програма на МОН бяха оборудвани други две зали, които вече функционират.

Нови възможности
пред учениците
продължава от стр. 1

уязвими групи в СОУ „Васил Левски“ ще се
постигне чрез обучението им по „Гражданско
образование“ и активното им ангажиране в разнообразни дейности и инициативи, свързани с
професионалното им ориентиране, с цел подобряване на взаимодействието между ученици,
учители, родители и местната общност. В инициативите ще бъдат обхванати 363 ученици от I до XII
клас, а в обученията, дискусиите и консултации
се предвижда да участват 263. Предстои и създаване на училищен мултифункционален център с
библиотечен фонд за професионално ориентира-

„Така се гарантира технологичната обезпеченост на училището, а достъпът до съвременните информационни технологии на учениците е нераз-

Още ИКТ в училище
делна част от достъпа им до образование“ – каза
Розалина Русенова, директор на СОУ „Васил Левски“.
Електронизацията на учебния процес е неотменим елемент на модерното училище. Навлизането на информационно-комуникационните технологии в СОУ „Васил Левски“ оптимизира процеса на обучение, повишава неговата ефективност
и създава по-динамична и привлекателна атмосфера в учебния час, което се оценява и от учениците, и от учителите.
Новото терминално решение в СОУ „Васил Левски“ ще се изгради до края на 2013 г. и така компютърната обезпеченост в училището ще достигне
заложения в Стратегията за развитие на образователната система в Община Троян за периода
2005–2013 г. минимум 1 компютър на 10 ученици (в момента изискването на МОН е за 1 компютър на 13 ученици).

не и консултиране, за да се постигне модернизиране на учебно-възпитателната среда в училище.
Дейностите са част от най-новия проект, който
се реализира в СОУ „Васил Левски“ – „Със знания и стремеж за бъдещ успех“. Той стартира сега
и ще продължи до 30 юни 2014 г. Водеща организация е Училищно настоятелство при СОУ „Васил
Левски“, а в екипа по проекта са включени Виолета Маркова, председател на Съвета на настоятелите при СОУ „Васил Левски“, Валентина Варчева, касиер на Съвета на настоятелите на СОУ
„В. Левски“ и Татяна Василкова, педагогически
с ъ в е тник.

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
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редактор: Ралица Бенчева
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