тел. 0670 / 6-27-72; e-mail vlevski_school@mail.bg
www.vlevski.eu

Едно пътуване до сърцето
на Европа – Страсбург
24 наши възпитаници –
евродепутати по програма на ЕП
Европейски парламент 2014 г.; блемите на миграцията и интеграцията на гражданите в Обемладежка заетост. Това пред- динена Европа. Облечени с униформите на нашето училище,
ставяне извоюва правото на от- младите български евродепутати бързо намериха общ език
В Парламента бора и на още 19 ученици от учи- със своите връстници, между които и деца в неравностойно
положение от Ирланлището да пътудия и доказаха, че няват за Страсбург.
24 възпитаници от 10 и 11 клас на нашето училище бяха
ма прегради за мласред 477 ученици от 20 европейски държави, които се събраМладежкият европейски парламентарен
достта, вдъхновението
ха в Европейския парламент в Страсбург в средата на януари. ден започна в 8 часа и приключи в 18 часа и беи междукултурното
Посещението се осъществи по програма „Евроскола“ на ЕП. ше предаван директно по интернет.
Нейната цел е да насърчава младите европейци да опознаят
От мига, в който пристигнаха в Европарланай-голямата европейска институция, да се „включат“ чрез мента, учениците престанаха да представлясимулирани заседания в работата му и дори да „гласуват“ не- ват своето училище, а станаха част от многоезичните Биляна Иванова
говите резолюции. Чрез нея ученици от училища във всички работни групи. Денят започна с работна закуска, по врестрани-членки на ЕС прекарват един ден в Европейския пар- ме на която младежите от различните делегации ималамент в Страсбург, където участват в симулация на негова- ха възможност да общуват в неформална обстановка.
та работа, разискват и разиграват гласуване по въпроси от ин- След това всички ученици и техните учители заеха местерес за Европейския съюз в рамките на „Младежкия евро- тата на евродепутатите в пленарна зала „Louise Weiss“.
пейски парламент“.
В началото служители на администрацията ги запозНашето училище спечели квота за участие в „Евроскола“ наха с европейските институции, механизмите за тяхслед като 5 ученици от 10а, 10б и 11а клас се явиха на регио- ното взаимодействие и ролята на депутатите за изнално състезание във Враца на 16 ноември миналата година. граждане на бъдещето на Европейския съюз.
То бе организирано от Информационния център на ЕП у нас. ТоПоследва официалното представяне на всяко от 20ва всъщност бе дебат на български и английски език между те училища, спечелили правото да участват в „Евросотбори от училища в Северозападна България по въпроси, кола“. СОУ „Васил Левски“, град Троян и България бяха
свързани със структурата и основните политически групи в представени в рамките на една минута на перфектен
сътрудничеството.
Европейския парламент, както и с избора на евродепутати- английски език от Изабела Иванова от 11а клас и от Петър
Гордостта на българската група е Биляна Иванова от 10а
те.
клас, която спечели златен медал със своя отбор в
Във Враца отборът на Ученическия съвет на нашето учиEurogame – заключителната състезателна игра, разкривалище спечели оспорваната надпревара с отличните си поща познания за Европейския съюз. Част от четирите отбознания за европейската институция, с блестящата си рабора, участвали във финалния кръг на Евроиграта, беше и Рата в екип, с умението си да поднесе точно, ясно и аргумендослав Райковски от 11а клас.
тирано на български и на английски език тезата си по темаУспешното представяне на нашите възпитаници е рета „2013 – година на европейското гражданство. Какво
зултат на силната им мотивация, на отличното владеене
означава за Вас да сте активни граждани“. Успешно решена английски език и на широките им знания за всичките 28
ният тест показа началните знания на кандидатите по теевропейски страни членки на ЕС. Всеки от участниците в
ми за европейската общност и беше основа за попрограма „Евроскола“ получи сертификат, подписан от
нататъшната им едномесечна задълбочена подготовка по
председателя на Европейския парламент Мартин Шулц.
предвидените за парламентарното заседание на 17 януаУчителите
Достойното представяне на българските ученици в този
ри т. г. дискусионни теми – околна среда и възобновяеми
в Европарламента вълнуващ за тях ден бе един необикновен урок по евроенергийни източници; свобода на информацията и гражпейско гражданство, в който младите хора на Европа докаданска култура; 2014 – Европейска година на борбата с
Румпалов от 10б клас.
заха, че да бъдем единни в различията е възможна реалност
разхищаването на храни; бъдещето на Европа; избори за
В следобедните часове учениците работиха в шест за успеха и развитието на всичките страни-членки на голямопарламентарни
комисии и търсиха решения по различ- то европейско семейство.
По улиците на квартал
ни теми, свързани с бъдещето на Евросъюза. Техните
Пътуването до Страсбург и обратно на младите парламен„Малката Франция“
учители пък бяха разпределени в работни групи по 4 чо- таристи от СОУ „Васил Левски“ продължи цяла седмица. То
века и трябваше да отговорят на анкета с 20 въпроса. бе преживяване, в което учениците имаха възможност да се
Всеки от въпросите бе на един от 20-те езика на учас- докоснат до културата и историята на Европа. Те посетиха
тниците и бе свързан с културата или историята на града на Моцарт Залцбург, разходиха се из старата част на
съответната държава.
Страсбург, прекосиха швейцарските Алпи на път за Италия,
Всяка от младежките работни групи официално снимаха се пред Катедралата в Милано, оставиха любовното
представи своите доклади по време на пленарно засе- си послание в къщата на Жулиета във Верона.
дание в зала „Louise Weiss“, където бяха гласувани и реЦветлина Митева,
золюциите.
ръководител на групата,
Най-активно и запомнящо се бе участието на
помощник-директор на СОУ „Васил Левски“
българските представители в работната група по про-

Страсбург 2014
Хронология на един ден в Европейския парламент
Седемнадесети януари за нас, учениците от СОУ „Васил Левски“, започна рано сутринта. Бяхме развълнувани от срещата с непознатото, както и леко притеснени от отговорността да влезем в сградата на
Европейския парламент в Страсбург. Бяхме единствените представители от България по време на Младежкия европейски ден, а това звучеше доста респектиращо. И макар че всички си мислехме, че емоционалността не е нашата най-характерна черта, по пътя към парламента никой не успя да скрие вълнението
си. За пръв път откакто беше започнало европейското ни пътешествие в автобуса беше толкова тихо.
Пристигнахме пред сградата „Луиз Вайс“ на Европейския парламент, нашата журналистка ни чакаше
там, позитивизмът й ни вдъхна увереност, че ще се представим добре. Изправихме се пред огромната
стъклена сграда с издигнати знамена на различните държави-членки на Европейския съюз, сред тях и
българското.
Влязохме в парламента, впечатлени от мащабите и архитектурата на сградата.
Трябваше да минем през проверка за сигурност – за багаж и остри предмети. Определиха служител, отговорник за групата ни, дадоха ни програмата за деня и ни отделиха от учителите. Вече се чувствахме самостоятелни, трябваше да оправдаем доверието на преподавателите ни, че сме способни сами да се справим с всяка поставена ни от домакините задача.
Разпределиха ни в групи според темите, които предварително бяхме си избрали още в България. Насочиха ни към местата за сядане в парламентарната зала. Запознахме се с администратори от Европейския
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парламент, които ни разказаха за неговата дейност.
И така дойде ред на нас – учениците, младите евродепутати, макар и само за един ден. Всяко училище
и страна бяха представени. Нашите говорители бяха Изабела Иванова от 11б клас и Петър Румпалов от
10б клас – красиви с униформите на училището В почивката на
ни, уверени с добрия си ан- парламентарния ден
глийски. Особено е чувството да чуеш името на
страната си в подобна обстановка, голямо е вълнението да видиш на видеостената на Европейския
парламент клип с училището си.
Дойде време да започне „Евроиграта“. Състоеше се от въпроси, написани на различните езици на
страните-членки на Европейския съюз. Голямо
предизвикателство – 24
въпроса и всеки на различен език! Наложи се да се допитваме до връстниците ни от другите страни, за да си преведем въпросите и
за да намерим отговорите им.
След това бяхме разпределени в работни групи в отделни зали. Всяка една от групите имаше представители от различни националности. Целта на тези събирания беше да се обсъдят основните идеи по дадени теми, освен това имахме възможността да се запознаем с учениците от другите страни. В този момент
осъзнахме колко ценно е владението на чужди езици – чувстваш се свободен на комуникираш с хора от
други страни, успяваш да опознаеш културата им, начина им на мислене.
Преди края на програмата за деня станаха ясни победителите от „Евроиграта“, които имат най-много
верни отговори. Предстоеше финалната игра – между четири отбора с по четири участници. В два от тях
имаше наши представители – Радослав и Биляна. Цялата зала „потъна“ в огромна тишина, когато съобщиха отбора, заел първото място – отбора на Биляна, нашата златна медалистка. Емоциите ни надделяха, бяхме горди, че и там, в Европейския парламент в Страсбург, успяхме да защитим авторитета на училището ни – СОУ „Васил Левски“ – Троян.
През целия ден осъзнавахме, че стоим на местата на евродепутати, гласувахме като тях, използвахме
слушалките им за симулантния превод. Беше различно, интересно, предизвикателно. Макар за ден се почувствахме някак важни – та ние правехме това, което правеха истинските евродепутати в работата си.
Денят в Парламента в Страсбург ще остане незабравим за всички нас. Горди сме с това, че имахме
възможността да бъдем евродепутати. Благодарение на този ден се почувстваме по-смели в амбициите
си да станем образовани и достойни граждани на България и на Европа.
Биляна Иванова и Диана Пенчева – 10 а клас

Залцбург – замъци,
шоколадови бонбони и
Моцарт

Милано – модна столица с
лукс и величие

На 15 януари рано сутринта отпътувахме за Австрия. Още с влизането
ни в държавата пред нас се откриха великолепните гледки на Алпите.
Въпреки дъждовното време успяхме да се насладим на заобикалящата ни
планинска верига.
Две неща ни направиха най-силно впечатление при преминаването
през страната. Първото от тях са еднотипните ниски къщички, разположе- Гледка към Залцбург
ни по масленозелените хълмове. Те се намираха много близко една до друга и това създаваше усещане за уют. Другото нещо са многобройните и от замъка Хьоензалцбург
огромни по площ вятърни паркове за производство на енергия.
В ранния следобед вече бяхме в австрийската част на областта Тирол. Залцбург е 150-хиляден град, който лежи в дълбока котловина в северните
склонове на Алпите, в непосредствена близост до немската граница. Фактът, че е в северната част на планината, предизвиква неприятното за местните
жители и посетителите му обстоятелство, че 180 дена в годината вали дъжд или сняг.
Веднага след пристигането ни отидохме да разгледаме забележителностите на града. От екскурзовода научихме, че името на града означава „замък от сол“.
Мястото, на което слязохме от автобуса, беше мостът „Karolinenbrücke“ – един от многото красиви мостове на реката, разделяща града. Отидохме
на разходка до замъка Хьоензалцбург, чието име в буквален превод означава „Горен Залцбург“. Това е най-добре запазената и най-добре укрепената
средновековна крепост в Европа. Хьоензалцбург е символът на Залцбург и е един от най-красивите и уникални дворци на Стария континент. Построен на
най-високото място в града, замъкът величествено се издига над него и привлича от далеч любопитството на туристите.
Разходихме се из залите на двореца, върнахме се няколко века назад, научихме, че той още от самото си създаване е останал непокътнат, защото
никога не е бил завладяван.
Качихме се на най-високата му част – малка площадка, от която се откриват красиви и спиращи дъха гледки към романтичните Алпи и към стария
бароков град Залцбург. Слънцето залязваше и всичко около нас изглеждаше безкрайно очарователно и романтично. От всяка страна имаше прекрасен
фон за снимки. Направихме си, разбира се....
До самата крепост стигнахме с малък лифт – фуникуляр – зъбчата железница, която ни издигна на 120 метра над река Залц.
На слизане от крепостта отидохме в малък музей. Там имаше интересни макети, изобразяващи етапите на построяване на крепостта.
След като се полюбувахме на замъка Хьоензалцбург и на незабравимата гледка от него, се запътихме към къщата на Моцарт, намираща се на главната улица в Стария град. Не влязохме в нея, беше привечер, но научихме, че на третия й етаж малкият композитор е създал по-голямата част от ранните си произведения.
Почти всичко в Залцбург бе свързано с името на талантливия музикант. Тук се оказа грижливо култивиран култът към него. Изключително характерни бяха бонбоните, наречени „Топчетата на Моцарт“, които се продаваха на всеки ъгъл. Те бяха опаковани в различни кутийки с изображението на
композитора, а вкусът им беше божествен.
Останалото ни свободно време уплътнихме в още разходки, в купуването на сувенири
и подаръци, в правенето на много снимки, запечатали емоциите ни в града на великия
Волфганг Амадеус Моцарт.
Вечерта се настанихме в малък планински семеен хотел – пансион в покрайнините на
Залцбург, където си починахме и събрахме сили за следващия ден – предстоеше ни пътуване през най-богатите немски провинции Бавария и Баден-Вюртемберг на път за Страсбург.
Посещението ни в Залцбург беше едно интересно изживяване, изпълнено с много незабравими
и положителни емоции.
Бонбоните Моцарт

са навсякъде в Залцбург

Виктория Георгиева и Любослав Георгиев – 11а клас

Милано е главният град на Северна Италия, разположен в
равнините на най-населения и развит икономически италиански регион – Ломбардия. Когато чуеш Милано, няма как моментално да не направиш асоциация с модата. Но това не е всичко
– Милано е градът на красивите сгради, италианското еспресо,
операта „Ла Скала“…
Е, за щастие ние имахме неповторимата възможност да прекараме един прекрасен ден в този величествен град на връщане
от парламентарното ни заседание в Страсбург.
Спряхме на паркинга пред замъка „Сфорца“, където са живели управляващите милански фамилии. Оттам под дъжда по
търговската улица „Данте“ тръгнахме към сърцето на Милано
– прочутия площад „Дуомо“. Той е известно място за срещи
сред местните жители и за туристите. Осеян е с кафенета, магазини и много неплашещи се от дъжда гълъби, а точно в средата
му е разположен паметникът на крал Виктор Емануил II на кон,
който е символ на града. Такъв видяхме и на площад „Бра“ във
Верона. Крал Виктор Емануил II е изключително почитан от италианците, наричат го „баща на родината“, защото обединява
страната през 1861 г.
Скрихме се от дъжда във величествената катедрала „Дуомо
ди Милано“, изградена от бял мрамор. Тя е най-важната сграда
в града, всички главни улици тръгват от нея. Останахме впечатлени от внушителните й размери, по-голямата част от нас за
пръв път влизаха в храм с такава величествена архитектура. Почувствахме се твърде
малки спрямо
най-голямата
готическа каГалерия „Виктор Емануил“
тедрала в свепродължва на стр. 3
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Страсбург – емоции и спомени
Разгледахме Страсбург под дъжда. И въпреки неудобството ни хареса. Успяхме да уловим необикновената симбиоза между френското и немско културно влияние там, която се обяснява с факта,
че градът в миналото е бил в Германия, а днес е във Франция.
Времето не беше с нас, но това не ни попречи по никакъв начин да направим своята планирана следобедна обиколка из града.
Незабравим е споменът от квартала „Малката Франция“ с типичната му архитектура – с тесни павирани улички със запазени средновековни островърхи къщи, по които още стоеше коледната украса.
Целта ни беше Катедралата „Нотр
Дам“, която се вижда
отвсякъде, висока е
142 м, облицована с
червен мрамор. Намира се в историческия
център на града, разположен на острова,
образуван от река Ил
и каналите. Наричат
района „Големият
Кой знае... един ден
остров“.
Занемяхме пред
може да сме тук за цял мандат

продължва от стр. 2

та.
За да видим прочутия оперен театър „Ла Скала“
трябваше да преминем през престижната търговска галерията „Виктор Емануил II“. Няма как да не останеш
замаян от изключително оригиналната й сграда – централната
й част е
във формата на
м н о г оъгълен
кръст, който пресича стран и ч н и т е Галерията с бутици
галерии.
Цялата Галерия е покрита с купол от стъкло и желязо, а
подът й с е прекрасни мозайки. Има поверие, че ако застанеш в средата й, точно под купола, и ако се завъртиш на 360 градуса, желанието ти ще се сбъдне.
Тук се намират най-известните книжарници,
магазини на известни марки, кафенета и ресторанти.
Дори без да прекрачваш прага на лъскавите световни бутици като „Прада“, „Луи Вюитон“ и други, се чувстваш
част от една грандиозна атмосфера.
При престоя ни в Милано времето не беше с нас, непрекъснато валеше дъжд, но въпреки това успяхме изцяло да се насладим на прекрасната си разходка из този така приветлив град. Силно бяхме впечатлени от
факта, че всички хора по улиците бяха усмихнати, нещо, което при нас все по-рядко се среща.
След като вече бяхме в Милано, сме сигурни, че ако
отново ни се отдаде възможност да се върнем там, в никакъв случай не бихме я изпуснали. Има още толкова неща, които бихме могли да разгледаме... Пък и само усещането да си сред лукса на този град на чаша истинско
италианско еспресо е достатъчен мотив, за да се огледаме по-скоро за изгодни самолетни билети до там.
Симона Стойкова и Ивелина Личкова – 11а клас

Катедралата в Милано
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внушителните й размери н катедралата. Вътре – типичен готически стил, без
стенописи, цвят придават единствено
красивите витражи по стъклата. Не пропуснахме главната й забележителност
– астрономическия часовник.
Площадът пред Катедралата беше
пълен с хора въпреки лошото време.
Естествено купихме си сувенири от многото магазинчета на него и… се изгубихме. Имаха желание французите да
Изгубени
ни помогнат, но или не говореха английски, или не знаеха къде е хотелът
под дъжда
ни.
Както и да е, справихме се, набавихме материал за разказване пред останалите с главна тема: „Как се изгубих в Страсбург?“
На другия ден всеки един от нас изпита нещо, което не беше изпитвал досега – чувството да си депутат в Европейския парламент, напрежението от вземането на важни решения и стреса от факта,
че може казаното от теб пред връстници от други страни да бъде отхвърлено. Слава богу, нямахме
езикова бариера, оказа се, че с нищо не сме по-различни от учениците от Германия, Латвия, Гърция,
Кипър, Хърватия и другите страни-членки на Европейския съюз.
Чувствахме се щастливи, че имаме възможността да усетим атмосферата на Страсбург, да бъдем
„значими“ по време на нашия парламентарен ден, да създадем нови приятелства.
Михаела Вълчева – 11а, Мая Гладкова – 11а
Никол Ночева – 11а, Ивайло Чавдаров – 11б

Любовни валентинки в аванс в къщата на
Жулиета във Верона

Пред „Арена ди Верона“

Наближава Свети Валентин – празникът на влюбените, на любовта.
В коя държава можем да видим повече романтика и любов от Италия и кой друг град илюстрира в най-висша степен саможертвата на любовта повече от Верона? Каква по-хубава емоция за всички влюбени от тази да бъдат в навечерието на празника си в къщата на Жулиета…
да оставят любовното си послание там…
Аз съм от щастливките – бях там, на връщане от парламентарната ми мисия в Страсбург.
Още в Милано усетих атмосферата на Италия, но истинската, романтичната Италия е във
Верона. Поне за мен. Удоволствие е да се разхождаш из тесните
улички на града, да изпиеш истинско капучино на площад „Ербе“
Оставихме катинарче
в едно от многото кафенета, излъчващи спокойствие и уют.
с любовно послание
Неслучайно Уилям Шекспир, избрал средновековния град кав къщата на Жулиета
то място на действие за своята безсмъртна трагедия, пише: „Не
е изгонен оттук, е изгонен от света, а който е изгонен от света, той
За мен Верона е един свят – на многовековната и славна истосивите си сгради и църкви, на вечната любов с историята на Ромео
Ще запазя спомена за любопитството, с което минах през беята Капулети. С малко разочарование научих, че прочутият бално, за да отговори на очакванията на многобройните туристи, глежеланието ми да се снимам на него – нещо задължително за всестоиш там и сякаш вече си повярвал, че твоят Ромео е някъде на-

Балконът на Любовта

Нашият фотограф Десислава Хаджийска

съществува свят извън Верона, а само митарства, ад. Който
е мъртъв“.
рия със своите паметници, на изящната архитектура с краи Жулиета.
зистена, водещ към вътрешния двор на къщата на фамиликон не е съществувал в миналото, а е построен допълнителдали сцената от Шекспировата пиеса. Това обаче не намали
ки посетител на дома на Жулиета. Странно е чувството –
близо. Нямаш много време да мечтаеш, защото следващият турист вече чака да заеме мястото ти на балкона.
Остава да изпълниш следващия ритуал – да напишеш
(ако предварително не си го направил) любовното си послание и да го оставиш на стената в двора. Тайно се надяваш, че
доброволците от Клуба на Жулиета ще го прочетат един ден и си казваш: „Дано
не е след 50 години, както беше в романтичния трилър „Писма до Жулиета“.
Трудно е да се добереш до бронзовата статуя на Жулиета, но тук всички са
учудващо търпеливо притихнали, защото вярват във всепобеждаващата любов.
Пълна с романтика и с надежда, че съм направила всичко необходимо, за да
е безкрайна любовта ми, си тръгнах от Верона. Минах някак набързо покрай прочутата Арена ди Верона – другата емблема на града.
Бях на друга вълна, амфитеатърът, гладиаторските борби и рицарските турнири, които са се водели в него, оставих за следващата си среща с този запомнящ
се град. Тогава ще пийна и чаша вино от прочутото за района вино „Бардолино“,
правено в миналото от монаси.
Северина Стоянова – 11а клас
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По национални програми на Министерството на образованието и науката
Национална програма „С грижа за всеки ученик“
Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади“
Модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за
повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна
подготовка“
Национална програма „Оптимизация на училищната
мрежа“
Модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата“
Национална програма „На училище без отсъствия“
Мярка „Без свободен час“
Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище“
Други проекти и програми
Програма „Превенция на отпадането от училище“, финансирана
от Фондациите „Америка за България“ и „Амалипе“
По 129 ПМС/2000 г. за подпомагане на физическото възпитание и
спорта – 2409 лв.
По Oбществен форум – Троян – „Училище сред природатаприродата в училище“ – кътове за отдих в двора на училището“ –
4400 лв.
Проект NELLII – Национална мрежа за инициативи и информация
за ефективно учене през целия живот (участие на ученици и учители
от професионалните паралелки)
Програма „Знания за успех“ – проект на Училищното настоятелство „Със знания и стремеж към бъдещ успех“, финансиран от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ – 7740 лв.

Цветлина Митева помощник-директор
и координатор за европейските проекти
на СОУ „Васил Левски“ Троян

Сарагоса, Испания
екипът от страните-партньори
по проект „EEQ – The European Energy Quest“

Редактор: Цветлина Митева

По ОП „Развитие на човешките ресурси“
(Проектите продължават до октомври 2014 г.)
„Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на ЦОУП“ с общ размер за
2013 г. 111 006 лв.
„Квалификация на педагогическите специалисти“
„Ученически практики“, 19 342 лв. за 2013 г.
„Студентски практики“ – практика на студенти в СОУ „Васил
Левски“
„Училище за всички“ – за интеграцията на децата със СОП в партньорство със Сдружение „Знание“ за обучение в групи по музика,
театър и готварство – приключил

европейско гражданство и поставят основата за междукултурен диалог между участниците.
Едно от най-важните въздействия за учениците е подобряването на чуждоезиковите им умения, те получават възможност да ги практикуват в естествена среда.
Участието в училищни партньорства създава предпоставки за взаимно уважение и разбирателство между ученици от различни страни, за изграждане на толерантност и междукултурна търпимост.
Учениците, които реализират мобилности, имат
възможност да се потопят в международна образователна среда, предоставяща предизвикателства и дейности за развитие на креативна нагласа и умения.
Чрез участието на учителите от нашето училище в
европейски проекти се развиват професионалните и
ключовите им компетентности, те получават възможност да опознаят други образователни системи и практики. Преподавателите повишават мотивацията си за
професионално развитие и уменията за по-бърза адаптация към нови учебни ситуации, към прилагането на
нови методи и подходи на преподаване.
Проектите по европейски програми имат значителен принос за отварянето на училището към европейското пространство на образователни услуги и иновации. Участието в проекти подкрепя сътрудничеството
и създаването на връзки между училища от Стария
континент. Тези връзки изграждат положителната визия на СОУ „Васил Левски“ сред ученици и родители.
Работата по европейски програми е свидетелство за
инициативност и модерен облик във функционирането
на една образователна институция, това повишава рейтинга й, знак е за добро управление и благоприятства
за хармоничното развитие на отношенията между училището и местната власт. СОУ „Васил Левски“ – Троян
е добър пример в това отношение.

Фотограф: Деси Хаджийска

Международни
„По дирите на енергията“ – по секторна програма „Коменски“ на ЕС – Програма „Учене през целия живот“ към Център за развитие на човешките ресурси
(20 000 евро)
„Иновативни туристически практики в Италия решение
за твоето професионално бъдеще“ – 3-годишен проект за 3месечни практики на 18-годишни ученици от професионалните паралелки „Организация на хотелиерството“ в Италия, организирана от
училището по туризъм „Икарос“ в гр. Бергамо и Агенцията за развитие на човешките ресурси „Европа 3000“ – продължава до 2015. Учениците, включили се в работата, получават месечна стипендия в размер на 350 евро.
„Повишаване консумацията на пресни плодове и зеленчуци“ – партньорство по международен проект на фирма „Янев &
Янев“, който се реализира във Франция, Унгария, Румъния и България – „Вкусно приключение“. Продължава и в момента.
Space Camp – Космически център на НАСА в Измир, Турция – обучение в международната програма „Млади лидери в науката“ (3-ма ученици по 1770 лв.)
„Евроскола“ – посещение на 24 ученици в Европейския парламент в Страсбург
(10 873,13 евро)

Критерии за едно модерно и елитно училище са добрите резултати на възпитаниците му в учебния процес,
отличната материална база с модерни методи и технологии на преподаване и отварянето на вратите му
към Европа чрез контакт с чуждестранни партньори.
От август 2011 г. СОУ „Васил Левски“ – Троян стана
част към голямата общност на училищата, работещи
по проекти по секторна програма „Коменски“ към програма „Учене през целия живот“. Успешно реализиран
беше проектът за многостранно партньорство „EEQ The
European Energy Quest“ („По дирите на енергията в Европа“) с партньорски училища от Испания, Италия, Германия и Азорския остров Сао Жорж (Португалия). По него бяха реализирани 24 ученически и 8 учителски мобилности.
През ноември 2012 г. стартира проект за практическо обучение в италиански хотели и ресторанти на ученици и студенти от средни и висши училища от сферата на туризма с наш партньор агенцията „EUROPE
3000“ от гр. Бергамо, Италия. През лятото на 2013 г.
Виктория Илиевска от професионалната ни паралелка
беше на стаж в хотел „Antico Monastero“ от веригата
HG Hotels Horstmann – Gentilini Hotels в градчето Тосколано Мадерно на езерото Гарда. Тя получи оттам сертификат за придобита квалификация, валиден във
всяка страна от Европейския съюз, който й дава големи
възможности за по-нататъшна успешна професионална реализация.
През януари 2014 г. беше реализиран и проектът по
програма „Евроскола“, финансиран от Европейския парламент. Депутати за един ден в Страсбург бяха 24 ученици и 3 преподаватели, преживяване, за което ви разказваме подробно от страниците на това издание на в.
„Междучасие“.
Досегашният опит от работата на нашето училище
по европейски проекти показва, че те повишават интереса на учениците към европейските страни и култури
и мотивацията им да работят по различни теми. Разнообразните дейности развиват условията за активно

Страниците подготвиха: Виктория Георгиева, Любослав Георгиев, Симона Стойкова, Ивелина Личкова, Михаела Вълчева, Мая Гладкова,
Никол Ночева, Северина Стоянова, Ивайло Чавдаров, Биляна Иванова и Диана Пенчева

През учебните 2012/2013 и 2013/2014 г. учениците и учителите от СОУ „Васил Левски“ заедно работят по редица проекти с международно и национално финансиране
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