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Най-важният приоритет за всички участници в образователния
процес е един – успешно приключване на учебната година.
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Проект „Ученически практики” в ДФСГ”Интелект” през учебната 2012-2013 година

Г-жа Михаела Карамфилова – пом.
директор
разказва за
целите и
реализирането на дейностите по проекта
през тази учебна година.
Включването на ДФСГ „Интелект“ по проект
«УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ» на МОМН, схема
BG 051PO001- 3.3.07-0001 е провокирано от
идеята за пълноценно реализиране на
ученическите практики.
Практическото обучение на учениците в
реална работна среда чрез сътрудничеството
между ДФСГ „Интелект“ и участващите
работодатели ще ги постави в центъра на
образователния процес, ще повиши техните
знания, умения и компетенции.

Чрез реализирането на дейности, по
проект «УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ» ще се
разчупи рамката на традиционния урок, което
ще даде възможност на учениците да:
 Участват активно в трудовите процеси
по специалността;
 Повишат
своята
мобилност
и
комуникация в реална работна среда;
 Да отговорят на своите потребности в
оптимален вариант;
 Да повишат комуникативните си умения
на професионално ниво;
 Повече и по-добри възможности за
практика в реална работна среда;
В проекта са включени 127 ученици, което
е над 24 % от учениците на гимназията, като
за 11 клас са 84,85 %, т.к. участват почти
всички ученици от випуска, а за 12 клас –
24,29 % / участват около 30 ученици/. Над 70
са фирмите с които изградихме партньорски
отношения и които заявиха желания за
подпомагане реализацията на проекта.
Наставниците – част от екипите на тези
фирми са около 70 човека.
Областите на дейност на участващите
фирми се отличават с голямо разнообразие,
но позициите на които ще участват нашите
ученици са съобразени с техните
специалности.

През трите години на работа по проект
«УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ» приоритетно ще
се включват ученици с висока степен на
мотивация, с ясно изразена потребност от
надграждане на знанията, практическите
умения и компетенции в реална работна
среда.
През тригодишния период при определяне
на фирмите, участващи в проекта ще се
търси многообразието, в съответствие с
професионалното развитие, интересите и
нагласите на учениците за реално участие в
бизнеса.
Учениците се включиха доброволно в
проекта, подавайки необходимото заявление
за участие. Те бяха подкрепени от своите
родители, подписали договор за съгласие и
сътрудничество.
Фирмите се включиха в проекта на база
собствена инициатива, като семейни познати
на част от родителската общност и някои от
тях като дългогодишни партньори на
гимназията.
Наставниците, които участват в проекта бяха
определени от мениджърите на фирмите.
Интервюто взе Александър Десков, 10 а
клас, участник в Ателие “Да си публикувам
реклама“

На 3 март отбелязваме Националния празник на България. Навършват се 135 години от
Освобождението на страната ни от османско владичество.
На 3 март през 1878 г. е подписан Санстефанският мирен договор между Русия и Османската
империя, с което се слага краят на Руско-турската война
от 1877- 1878 г. Датата 3 март слага
.
начало на Третата българска държава.
Санстефанският мирен договор е подписан в градчето Сан Стефано (дн. Йешилкьой) от граф Н.
Игнатиев и Ал. Нелюдов от руска страна, и Сафет паша и Садулах бей - от турска. Договорът е
предварителен и подлежи на одобрението на останалите Велики сили.
Съгласно тях България се учредява като автономна, но васална държава с граници, които
обхващат с малки изключения почти всички земи в европейската част на Турция, населени с
българи. Общата й площ възлиза на повече от 170 хил. кв. км.
Тя има редица права, включително и да иска признаване и от други страни извън
подписалите Санстефанския мирен договор, както и правото на международни търговски
отношения и на търговски представителства; да сключва търговски, финансови и
административно-правни договори със съгласието и одобрението на сюзерена Турция или на
попечителя Русия по време на преходния период, както и да има собствена войска и полиция.
За първи път датата се чества през 1880 г. Тогава се празнувал Ден на
възшествието на престола на император Александър ІІ и заключение на Санстефанския
мирен договор.
От 1888 г. датата е известна като Ден на освобождението на България от турско робство.

3 март е утвърден за Национален празник на Република България през 1990 г.
За нас, българите това е денят, на който празнуваме освобождаването на родината ни от
петвековното османско робство.
На този ден в цялата страна има празници, от всеки прозорец се вее българското знаме, а в
столицата се провежда военен парад с участието на президента и тържествена заря-проверка във
всички по-големи градове на България.
На този ден си спомняме и почитаме подвига на храбрите българи и братята-руси, дали живота
си за свободата на българския народ!
Материалът подготви Катина Аспарухова, 10а клас,
участник в Ателие “Да си публикувам реклама“
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УСПЕХИТЕ НА „ИНТЕЛЕКТ“

Катина: Г-н Райков, бихте ли направили кратък
анализ на резултатите от учебно-възпитетелния
процес в ДФСГ „Интелект“ през първи срок на
учебната 2012-2013 г.
Емил Райков: Учениците от ДФСГ“Интелект“ вложиха
голямо старание през първия учебен срок и като
резултат на това постигнаха добри показатели по
различните учебни дисциплини. Не винаги оценките са
най-важни. Основната цел, към която ръководството и
педагогическият колектив са се насочили е да създадат
условия за изграждане на трайни знания и умения.

Много са шетиците и петиците, получени през първи учебен срок, но за съжаление има и по-слаби
оценки по някои предмети като математика и физика. С повече труд и постоянство, аз съм убеден,
че в края на учебната година ние ще се поздравим с успешно завършване и ще отчетем много
добри резултати.
Катина:
Споделите Вашите впечатления от дейностите по реализираните в момента
проекти в гимназията: Проект „УСПЕХ“ и Проект „Електронно митническо банкиране“ по
Програма „Леонардо да Винчи“ на ЕС.
Традиционно гимназия „Интелект“ е много активна при разработването и реализирането на проекти.
Това е така, защото ние вярваме в ползите от един по-различен тип образование. Изключително
сериозно се отнасят към задълженията си и ученици, и учители. Още е рано да правим окончателни
изводи, но по това, което виждам от представителните изяви на различните клубове по Проект
„УСПЕХ“ е ясно, че целите, които сме си поставили и на този фронт ще бъдат изпълнени.
Катина: Какви са Вашите очаквания за дейностите през втори срок: кои са най-важните
приоритети на Ръководството, преподавателите и учениците на нашето училище!
Най-важният приоритет за всички участници в образователния процес е един – успешно
приключване на учебната година. Друг важен момент през срока е провеждането на държавните
зрелостни изпити и успешното дипломиране на всички дванадесетокласници.
От голямо значение за ДФСГ“Интелект“ е и доброто представяне на гимназията при работа по
различни инициативи като „Мениджър за един ден“, която предстои на 28 март, „Панаир на бизнес
проектите“ в края на април, както и дейностите по Проект „УСПЕХ“ и Проект „Електорнно митническо
обслужване“ по Програма „Леонардо да Винчи“ на ЕС. Ще се стремим към пределна мобилизация
на силите, за да можем с гордост накрая на годината да отчетем високи резултати и постижения.
Катина: Какво бихте пожелали на нашите читатели?
Пожелавам пролетно настроение и много енергия за успешно реализиране на всички започнати
начинания.

Интервюто взе Катина Аспарухова, 10 а клас – участник в Ателие „Да си
публикувам реклама”

Национално ученическо състезание по управление на проекти „Младежки инициативи“
15-16.02.2013 г. - гр. Свищов
Росица: Г-жо Иванова, разкажете ни накратко за състезанието, в което взеха участие ученици от
нашата гимназия, подготвени от Вас и ваши колеги?
Дочка Иванова: На 15 и 16 февруари в СА „Д.А.Ценов“ се проведе Национално състезание по
Управление на проекти, организирано от Образователен и кариерен център към Стопанска академия
– Свищов. За втори път СА „Д.А.Ценов“ кани на подобно състезание ученици от 11 и 12 клас на
нашата гимназия и за втори път нашите представители достойно се представят. Този път в
състезаниято участваха Ели Ивайлова Митова и Анелия Павлова Асенова от 12-б клас.
Състезанието премина при перфектна организация. Участниците – 35 ученици от 17 професионални
гимназии в страната, бяха запознати с историята на Академията, с нейните постижения и с
възможностите, които днес предоставя на всички студенти. Основен домакин на събитието беше
катедра „Стратегическо планиране“ – проф.Борисов и проф.Богданова, както и асистент Евгени
Тодоров - бивш възпитаник на ДФСГ „Интелект“, направиха впечатление на участниците с
академичната си подготовка и с изключително топлото отношение към всички участници.
Събитието беше уважено от кмета и зам.кмета на града, които бяха участваха не само като
представители на официалната власт, но и като членове на журито, оценяващо идеите за проекти.

Г-жа Иванова, Ели и Анелия след
състезанието със своите награди

На случаен принцип участниците бяха разделени на 9 екипа, които с помощта на ментори – изявени
студенти от 4-ти курс от катедра „Стратегическо планиране“, разрабтваха през двата дни идеи за проектни
предложения по предварително зададени проблеми. През втория ден всички екипи трябваше да
представят идеите си под форма на презентации.
Нашите участници работиха активно в екипите, в които попаднаха, и за наша радост направиха
впечатление с идеите и начина на представянето им. Екипът на Ели разработи идея за проект „4D жени“ –
идеята представяше нов тип система за подбор на персонала, при която много по-точно могат да се
оценят способностите на кандидатите /млади хора/. Самата идея и атрактивният начин на представяне
/със скеч/ впечатлиха журито и екипът спечели специалната награда на кмета на града.
Екипът на Анелия представи идея „Еко живот“ – производство на ел.енергия от биомаса. Идеята бе
класирана от журито на 2-ро място в комплексното оценяване и получи награда за проект, гарантиращ
най-голяма устойчивост.
На първо място бе класирана идеята за „Център за подпомагане на млади таланти“. Всички членове на
екипа получават правото да бъдат приети за студенти без конкурс в СА „Д.А.Ценов“ – Свищов.
Всички наградени екипи получиха предметни и парични награди, а на колегите бяха предоставени по 2
книги за училищните библиотеки.
Като резултат – Ели Митова затвърди убеждението си, че СА „Д.А.Ценов“ е мястото, където иска да
продължи образованието си, а Анелия – все още няма твърдо решение за бъдещата си кариера.

Интервюто взе Росица, 10 а клас – участник в Ателие „Да си публикувам реклама”

стр. 4

март, 2013

Проект „УСПЕХ” в ДФСГ”Интелект” през учебната 2012-2013 година
МНОГО НАСТРОЕНИЕ И ПРИЯТНИ ЕМОЦИИ В КОЛЕДНИЯ КОНЦЕРТ
„УСПЕХИТЕ НА ИНТЕЛЕКТ“
Представителна изява на Клуб „Етнография“ с участието на Клуб
„Хороводец“, талантливи изпълнители от нашата гимназия и представители
на реализираните през годината успешни проекти
Стефани: Г-жо Методиева, Вие ръководехте екип от творци-наши учители, които подготвиха и
реализирах поредния Коледен концерт на нашата гимназия! Разкажете ни за това!
В своя емоционален стил, г-жа Румяна Методиева, преподавател по БЕЛ и ръководител на клуб
„Етнография” ни преведе през творческия процес, чийто прекрасен резултат видяхме на 19
декември 2012 г.
Р. Методиева: В очакване на най-вълшебното време – Коледа- време на надежди, на
вглъбяване в себе си, когато всеки добросъвестен човек си задава въпроса доколко добротата
е изпълнила душата му, започна и в ДФСГ”Интелект” подготовката за подобаващо посрещане
на този неповторим празник, който свързваме с най-светли мечти за по-щастливи бъднини!
19 декември 2012 година. Студ и мраз скова земята, но това не попречи на провеждането на
поредния коледен концерт за нашето училище, който тази година премина под наслов
„Постиженията на ДФСГ”Интелект” през изминалата година”.
Зала ”Съгласие” в едноименното читалище се изпълни с учениците и те съпреживяха
незабравими моменти с участниците в тази програма, които представиха букет от музика, песни
и танци.
На сцената оживя самобитна атмосфера на Бъдни вечер и Коледа, чийто сценичен вариант бе
показан от учениците от клуб ”Етнография”, работещи по проект „УСПЕХ” в нашата гимназия.
Тяхната изява беше съвместна с коледарската група от клуб „Пазители на традициите” към ОУ
„Св. Климент Охридски”.
Момичетата и момчетата, част от екипа на Проект „Да играем или да не играем с водата”,
реализиран по Програма „Коменски” на ЕС, представиха танца „Пеперуда”, посветен на
съответния български обичай.
Участници в проект „Да познаваме нашето минало и настояще, за да можем да работим за
нашето бъдеще” поднесоха своя внушителен спектакъл, който ни пренесе в славни моменти от
българската история.
Много интересно и с чувство за хумор Боби и Митко от 12 б клас разказаха за това, какво са
научили 20 наши ученици по време на триседмичната им учебна практика в Берлин,
реализирана по проект „Гъвкаво интернационално банкиране” по Програма „Леонардо да Винчи”
на ЕС.
Истинска феерия от багри, танц и музика оживя пред очите на всички ни чрез високото
артистично майсторство на Студио за класически балет към Читалище „Съгласие”.
Ванеса от 8 в клас, заедно със своя партньор Иван Йорданов от МГ, поздравиха всички
присъстващи с атрактивен спортен танц. Към тях се присъедини и Петър петров от Музикалното
училище с изпълнение на акордеон „Боса нова”, като и Даниел от 11 г клас със своя хип-хоп
танц.
Нашите приятели от група „Ефект” при читалище „Извор” повдигнаха изключително градуса на
празничното ни настроение и взривиха залата със заслужени аплодисменти, които продължиха и
при атрактивния танц „Кан-кан, изпълнен от нашия мажоретен състав. Не по-малко емоции
имаше и при автентичните коледни танци, изиграни от танцьорите на клуб „Хороводец” в нашето
училище.
И накрая на сцената излязоха Дядо Коледа и Снежанка, които разиграха коледна томбола, за
която се бяха погрижили от Учебна компания „Фиеста”.
Преслава: Всички знаем, че такова представление се организира много трудно, дори от
професионалисти! Имате нашите най-искрени поздравления! Как се чувствате след прекрасния
Коледен концерт, за подготовката на който Вие и вашите колеги вложихте много емоции, сърце и
усилия?
Р. Методиева: Организаторите на Коледния концерт се надяват, че всички са отворили
сърцата си към необятния свят на красотата и духовността!
С г-жа Румяна Методиева разговаряха Стефани и Преслава , 10 б клас,
Ателие „Да си публикувам реклама“
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Изложба „ФОТОКОЛОР“ и оригинален макет, представящ прехода от минало
към настояще и бъдеще в представителната изява на Ателие „Авангард“
Цветелина: Г-жо Дончева, разкажете ни
накратко за Представителната изява на вашия
клуб.
Л. Дончева: На 21.02.2013 г. В ДФСГ
„Интелект“/малката зала на училищната
библиотека/ се състоя представтилна изява на
Ателие „Авангард“. В клуба участват 15
момичета от 9 и 11 клас.

Прецизното жури, в което участваха г-н
Лъчезар Костов - специалист графичен дизайн
и рекламна фотография, г-жа Михаела
Карамфилова – пом. директор и технически
ръководител по Проект“УСПЕХ“ и г-жа Галя
Димитрова - пом. Директор, след като разгледа
изложбата, обяви победителите: 1-во място:
Александър Костадинов от 10 б клас, две
награди за 2-ро място: Кристина Калчева и
Елвира Андреева от 11 а клас и 3-то място:
Веселин Георгиев от 10 д клас.
Победителите получиха оригинални грамоти и
сладки награди!

.

Програмата на представителната изява беше
обогатена с бонбонени гатанки, с които клуб
„Моят мозък може повече“ с ръководител г-жа
Лили Атанасова почерпи гостите срещу верни
отговори.
Беше проведено и гласуване за наградата на
публиката. Мнението на публиката и журито
съвпадна. Какво по-добро доказателство за
фотографските способности на Александър!
Поздравления! Ще очакваме от него нови
оригинални произведения!

Със съдействието на клуб „Моят мозък може
повече“ с ръководител Лилия Атанасова.
Представянето на Ателие „Авангард“ започна с
изложба „Фотоколор-2013“ от конкурса на тема
„Нещата трябва тъй да се променят, че да
останат същите“.
Представиха се също и други авангардни
произведения:
знаци
за
визуални
комуникации, издработени от различини
природни
материали,
рисунки
върху
стиропорени подложки във връзка с празника
„Св. Валентин“ и оригинален макет,
представящ авангардния преход от минало
към настояще и бъдеще.

Материалите подготвиха Цветелина, Петя и
Стефани от 10 а клас,
Ателие „Да си публикувам реклама“

За толерантността и чалга културата – в дебатите на участниците
в Дискусионен клуб „Мога да споря“

Вече втора година в гимназия „Интелект“
клуб за дебати „Мога да споря“ събира млади
ентусиасти, които с жар и вдъхновение се
обучават на изкуството за водене на спор.
Ръководителят на клуба Дарина Цанкова
ежеседмично събира млади дебатьори от 11
клас, които желаят да развиват своите
умения в областта на публичното говорене,
аналитичното мислене, съобразителността,
синтеза на аргументи.
Клубът се занимава с изкуството на спора в
неговия
състезателен
вариант.
Но
дебатирането не е просто спор!
В много училища и университети по света
съществува като учебна дисциплина.

Това е умението да слушаш активно, да
анализираш чутото и да защитаваш своята
теза.
Всеки месец се избират по две теми, върху
които се дебатира, разделени на отбори, в
състезателен формат. Отборите изготвят
стратегия,
търсят
аргументи
и
доказателства в подкрепа на защитаваната
от тях теза,
пишат публични речи,
определят ролите на участниците, обмислят
контрааргументи и репетират кръстосани
разпити.

През месец февруари 2013 г. се проведе
дебат на тема „ Толерантност само към
толерантните“. Пред уважаемата публика –
ученици и преподаватели от гимназията –
участниците в дебата аргументираха своите
тези, провокирайки публиката.
Димитър, Христина от 11 б клас, заедно с
Марио от 11 а клас и Велизара от 11 в клас бяха
утвърждаващият отбор, а Вили, Ани, Мария от
11 а клас и Зорина от 11 в клас – отрицаващият.
След произнесените речи и проведените
кръстосани разпити, съдиите, с председател гжа М. Карамфилова, определиха победителите
– утвърждаващия отбор.
Но целта на дебатите не е победата, а
интелектуалната удовлетвореност от спора!
През месец март се проведе дебат на тема
„Чалга културата е вредна“ . На дебата
присъстваха г-н Огнян Пешев от РИО-Плевен,
г-н Райков - Директор на ДФСГ “Интелект“,
преподаватели и ученици.
Победител в дебата стана утвърждаващият
отбор : Петя Александрова и Владимира от 11в
и Ивана и Кристина от 11 а клас.
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БЪДЕЩИТЕ УЕБ ДИЗАЙНЕРИ НА БЪЛГАРИЯ ПРЕДСТАВИХА СВОИТЕ ПЪРВИ
ПРОЕКТИ
Представителна изява на Клуб „Уеб дизайн“ с ръководител Калина Минева
Клуб „Уеб дизайн“ започна своята дейност от месец ноември на настоящата учебна година. На 25
март участниците в клуба споделиха своите знания и умения, придобити с упорит труд и постоянство
през изминалите няколко месеца. Наред с теоретичните познания, свързани с проектирането и
създаването на уеб сайт, учениците направиха и първите си стъпки на практика. Запознаха се с
изискванията, на които трябва да отговарят документите, публикувани в уеб пространството,
видовете уеб сайтове според дизайна и организацията им. Започнаха работа върху собствени
учебни проекти.
По време на представянето в зала №5 на ДФСГ „Интелект“ бяха изложени постери с началните
страници на готовите сайтове и представителния слайд на клуба. Присъстваха г-н Райков – директор
на гимназията и класните ръководители на участниците – г-жа Ани Андреева, г-жа Денка Недялкова
и г-жа Стефка Иванова.
Приветствие към гостите отправи Борислав Андреев от 8а клас, след което демонстрира своя сайт –
урок за основните възможности на Adobe Photoshop. Неговата цел е да представи основните
инструменти и похвати за създаване на атрактивни изображения. Смята да усъвършенства сайта
си, като създаде по-атрактивна галерия и добави нови уроци.
Георги от 8 в клас показа рекламен сайт на автомобили от марката BMW.. Цветовата гама е сиво и
синьо – цветовете на бизнеса. Ще продължи да разработва сайта си, като довърши страниците с
модели автомобили, вгради елементи на интерактивност на изображенията и създаде слайдшоу.
Чрез сайта, създаден от Ваня от 10 а клас беше представен Хандбален клуб „Т&С Шугар“ - Плевен история и създаване, участие в състезания, успехи.. Ще довърши сайта си чрез допълване на
информация по темата и разширяване на менюто.
Пламен от 8 в клас създаде сайт, популяризиращ тенисиста Роджър Федерер – неговият любим
спортист.. Смята да усъвършенства сайта си чрез използване на слайдшоу и поведения към
изображенията.
Слави от 8 а клас създаде сайт, популяризиращ развитието на мобилните комуникации и
операционните им системи.. Смята да работи още по сайта си като допълни информацията и добави
изображения на най-новите модели.
Кирил от 8 а клас представи фирмен сайт, рекламиращ различни модели телевизионна техника.. Ще
продължи да усъвършенства сайта си, като допълни информацията, вгради елементи на
интерактивност на изображенията и създаде слайдшоу.
Божидар от 8 а клас демонстрира информационен сайт за съвременна компютърна техника. Сайтът е
проектиран и създаден чрез програмния продукт Web Site X5. В бъдеще ще развива сайта си, като
допълни информацията и създаде галерия.
Александър от 10 а клас представи рекламен сайт за град Плевен като туристическа дестинация.
Смята, че развитието на туризма може да помогне за поддържането на парковете и улиците на нашия
град. Затова е наблегнал на природните дадености на града, парковете и музеите. Ще усъвършенства
сайта си кадо добави собствени снимки на природни и исторически забележителности.
Ростислав от 8 а клас изненада присъстващите с атрактивен сайт за популяризирането на играта
League of Legends. Основния дизайн e създаден с помощта на Photoshop. Предстои доизграждането
на страниците и вграждане на интерактивни елементи и слайдшоу.
Чрез разработката си Никола от 8 а клас допълва сайта за популяризирането на играта League of
Legends. По-подробна е информацията, свързана с героите на играта. Предназначен е за
тийнейджъри и възрастни. Ще продължи да усъвършенства и допълва сайта си. Той демонстрира и
новата си разработка на сайт за търговия на екзотични острови, която е все още в проектен вид.
Демонстацията завърши Иван от 8 а клас, който показа своя сайт за популяризирането на играта
Minecraft. Предстои доизграждането на страниците, описание на играта и вграждане на слайдшоу.

Много настроение и забавление в представителната изява – карнавал, организиран от участниците в
„Евроклуб“ с ръководител Дениза Димитрова
Участниците от Евроклуб по Проект „УСПЕХ“ с
ръководител Дениза Димитрова организираха
карнавал за учениците от деветите класове.
Подобно на карнавала в немския град Кьолн, на
гостите и участниците бяха раздадени бонбони и
сладки неща. Карнавалът се провежда за поредна
година в ДФСГ „Интелект“ и идеята на г-жа
Димитрова е той да се превърне в една традиция за
гимназията, с която да се популяризира немският
език.
Дали за да отбележи началото на Великите пости
или за да прогони злите сили ,той е повод да се
докоснем до традициите на другите държави и да
се повеселим , споделят участниците. По време на
карнавала цареше весело настроение и участници
и публика искрено се забавляваха.

Безспорни победители в импровизирания
конкурс за костюми и представяне станаха
Пламена, Лора и Даниел от 9 б клас!

Маскираните
момичета
и
момчета
дефилираха със завидно самочувствие и
спечелиха овациите на публиката.

март, 2013

стр. 7

Проект „Електронно митническо обслужване - европейският опит и практика” по Програма „Леонардо да Винчи“ на ЕС
След успешно завършена езикова, професионална и културна
подготовка и труден изпит, бяха определени двадесетте
ученици, които ще проведат триседмична практика в Англия
Неусетно изминаха близо пет месеца от началото
на подготовката на учениците от ДФСГ „Интелект“,
класирали се за участие в проект „Електронно
митническо обслужване – европейският опит и
практика“. Обучението на участниците се проведе
в три области, необходими за успешната им
реализация в рамките на проекта –
професионална, езикова и културна.
С помощта на интерактивни методи, под формата
на ролеви игри и изнесено обучение учениците от
10а, 10в и 11а клас се опознаха и развиха своите
умения за общуване и екипна работа.

.

Посредством
специализираната
професионална подготовка ползвателите по проекта
разшириха своите теоретични знания по
ключовите теми, свързани с митническото
обслужване, митническите режими и процедури,
както и общи познания за данъчната и
митническа служба във Великобритания и за
организациите, в които ще се практикува.
Основния акцент бе организацията на
митническата дейност и цялостната й
електронизация.
Благодарение на културната подготовка,
ползвателите се запознаха с основните правила
и норми на поведение в междукултурна среда, с
начина на живот в
страната-домакин, традиции, обичаи, културни
ценности, както и с инструкции за безопасност
по време на престоя.

В основата на езиковата подготовка бе залегнал
фокусът върху бизнеса като съвместяване на
теория, практика и отработени умения,
благодарение на които учащите да овладеят не
само езика, но и способността да работят
успешно в бизнес средата. С цел стимулиране
креативността и практичността им при взимане на
решения в корпоративна среда, участниците бяха
разпределени в учебни компании, като всеки един
от тях заема определен пост в йерархията и
отговаря за поверения си отдел. За да се справят
успешно със задачата управление на бизнес, те
взимат пример от корпоративните гиганти в
световен мащаб, чието основаване и развитие
проследяват. Ръководейки компанията си от
подбиране на персонал през промотиране на
продукти до презентиране на бизнес идеи и
водене на преговори, участниците усвояват нова
лексика и развиват уменията си за общуване на
английски език.

Следваща стъпка в резултат изпълнението
на проектните дейности е предстоящата
трансгранична практика в гр. Портсмут,
Великобритания, която ще се проведе от 1
до 22 април 2013 година.
Пожелаваме успех на групата от 20
ученици, които успешно издържаха трудния
изпит и се представиха чудесно в
предварителната подготовка!

Някои от фирмите, в които ще се проведе
мобилността са счетоводна къща с екип от
експерт- счетоводители във всички области, фирма
за производство и продажба на софтуерни
продукти, Национална агенция за приходите,
Градския съвет - Портсмут, компания за морски
превоз, компания-посредник между работодатели и
служители във всички области, включително
данъчната администрация, счетоводство, финанси
и информационни технологии.
След практиката в британските организации и
след подготовката в България учениците ще имат
възможност да съпоставят сродните дейности,
което
ще
им
даде
разширяване
на
профисионалния периметър, ще ги обогати и ще
им улесни творческият път, т.к. ще разполагат с
повече практически компетенции.
Беше създаден сайта на проект „Електронно
митническо обслужване – европейският опит и
практика“ - http://projectecustoms.eu/
В него можете да проследите етапите до момента
– от първоначалния подбор, през езиковата,
професионалната и културна подготовка на
участниците до финалното им класиране, ще
откриете много снимки и полезни материали.
Сайтът ще продължи да следи развитието на
проекта и във финалната му фаза – учебната
практика в гр. Портсмут, където участниците ще
имат възможност да приложат на практика
наученото до момента, както и да усвоят нови
знания и умения в областта на митническата и
данъчна администрация, да обогатят езиковите си
познания и да опознаят социо-културната и бизнес
среда в Англия.
Материалът подготви Патрисия, 10 в клас,
участник в Ателие „Да си публикувам реклама“

Изложба на макети, костюми и снимки от изяви на участници в реализирани в ДФСГ“Интелект“ европейски
проекти по програма „Коменски“ на ЕС в месеца на Коменски
На 28 март 2013г. се навършват 421 години от
рождението на Ян Амос Коменски - бащата на
съвременната педагогика. Коменски въвежда
за първи път разбирането, че усвояването на
знанията трябва да бъде интересен и забавен
процес както за учениците, така и за техните
учители.
През 2009г. благодарение на ентусиазма на
колегите от Спортно училище "Димитър Рохов",
гр. Сливен, стартирахме инициатива за
отбелязване на рождения ден на великия
мислител. В Седмица "Коменски" се включиха
учители и ученици от цялата страна.
От 2010г. инициативата прерасна в месец
"Коменски", който се превърна в празник на
креативността
и
уважението
към
преподавателската професия.

Проект «Да познаваме своето минало и
настояще, за да можем да работим за
нашето бъдеще»,
реализиран през 2010-2012 уч. година

Проект «Да играем или да не играем с
водата»,
реализиран през 2011-2012 уч. година
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ХОРОСКОП ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2013
Овен (20.03 - 20.04)
През този месец работата ще се трупа, защото влагате прекалено много
енергия, в това, което вършите. Може би е най-добре да оставите идеите
си в стадий на развитие. Ще постигнете по-голям успех, ако отложите
започването ан нови проекти за по късен етап. През този месец е
вероятно да срещнете стар приятел или познат, който не сте виждали
отдавна.
Телец (20.04 - 21.05)
Месецът ще донесе в личен план чудесни възможности за вас. През този
месец имате възможност за успешни социални събития и възможности
за пътуване. Ще обмисляте бъдещи цели. През първата седмица от
месеца, трябва да направите някои корекции в отношенията ви в
сферата на любовта или във взаимоотношенията с околните. През
последната седмица на този месец, вие ще копнеете за повече време за
усамотение, нуждаете се от допълнителна почивка.
Близнаци (21.05 - 21.06)
Може би не знаете точните си цели в момента, но със сигурност внасяте
повече креативност и смелост в професионалната сфера.През втората
половина от месеца бъдете предпазливи когато споделяте вашите цели
и амбиици. Разкрийте вашите истински намерения, за да сведете до
минимум недоразуменията. Любовния ви живот се задълбочава, но
бъдете предпазливи, защото месеца ще ви донесе силна енергия за
привличане и възможно възобновяване на стара връзка.
Рак (21.06 - 22.07)
Любовта и приятелството са свързани заедно в прекрасни отношения.
Затвърдяването на връзка с приятел, ще изиска от вас жертви, които
наистина си залужават. Бъдете ясни в действията си. Не се обвързвайте,
освен ако не сте сигурни, че можете да доведете нещата до край.
Последната седмица ще ви донесе прилив на нова енергия в
професионалната сфера.
Лъв (22.07 - 23.08)
Ще имате възможност да се изявите в определна сфера и ще получите
добри отзиви за намеренията си. Огледайте внимателно всички детайли
около себе си. Усъвършенствайте идеите си, преди да преминете в
действие. Месеца ще бъде силен за кариерата, социалните контакти и
стабилизиране на живота ви.
Дева (23.08 - 22.09)
През този месец ще трябва да се справяте със значителни забавяния,
които ще отнемат доста време за реализация. Овладейте нещата, които
правите най-добре, и не предприемайте нови начинания за момента.
Бързото адаптиране ще повлияе на вашият успех. Отделете повече
време да прецените вашите потребности и желания.
Везни (22.09 - 23.10)
Ще имате някои тревоги в настоящето си ежедневие. Съсредоточете се
върху това да дадете най-доброто от себе си, за да получавате само
положителни отзиви. В сферата на любовта, бъдете предпазливи.
Отървете се от нездравосложните взаимоотношения, за да може да
продължите напред с реализацията на целите си.

Скорпион (23.10 - 22.11)
Този месец ще бъде много силен в сферата на любовта,. Не е
необходимо да вземате прибързани решения, но може да поставите
важни основи, както в лубовен така и в личен и професионален план.
Някои от вас е възможно да подновят старо приятелство. Останете
възможно най-гъвкави и предвидете промени в последната минута на
планове и графици.
Стрелец (22.11 - 21.12)
В професионален план, може да има леки забавяния, но се
притеснявайте, реагирайте бързо и всичко ще се нареди. Стимулирането
на социалните връзки може да стане чрез делови контакти. Бъдете
предпазливи, когато става въпрос за смесване на лични и
професионални отношения. Възможни са много недоразумения през този
месец.
Козирог (21.12 - 19.01)
Романтиката и креативното себеизразяване са силни за вас. Приятелите
ви ще ви подкрепят изключително много с всичко с което се заемете през
този месец. Социалният ви живот ще се подобри. Вероятно ще е трудно
да съсредоточите вниманието си само в една цел, но може да излечете
най-доброто от нея и да го използвате за реализация на бъдещите си
планове.
Водолей (19.01 - 18.02)
Очаква ви много радост в личен план. През този период ще рализирате с
лекота задълженията в професионалната сфера. Любовта с минимална
намеса ще освежи ежедневието ви. През Март вниманието ви трябва да
бъде насочено към финансите ви, тъй като може да има неочаквани
разходи.
Риби (18.02 - 20.03)
Вероятно е да се почувстате по независими и самоуверени от
обикновенно. Като цяло месеца ще бъде много силен за социалния ви
живот. През последната седмица, идеите ви, може да се окажат по-добри
отколкото сте очаквали, но не бтрзайте да предприемате нови
начинания. Ще търпение и планиране ще постигнете всичко.
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