
година ще бъде изключител-
но натоварена, предвид мно-
гото проекти и извънкласни 
форми, с които сме се анга-
жирали и само разбиране на 
проблемите и добра органи-
зация ще ни позволят да реа-
лизираме целите си. 
Г-н Райков, всички ние виж-
даме, че нашето училище с 
всеки изминал ден придобива 
все по-европейски вид и то-

ва много ни 
харесва. Моля, 
да ни разкаже-
те още за 
плановете за 
обновяване на 
материална-
та база на 
гимназията? 
Е. Р. Изключи-
телно важно за 
всички участ-
ници в образо-
вателния про-

Г-н Райков, моля да сподели-
те с нас и нашите читатели 
Вашите впечатления  от 
учебно-възпитателния про-
цес в гимназията от начало-
то на тази учебна година? 
Г-н Райков: Мога уверено да 
заявя пред всички, че и учени-
ци, и учители полагат  усилия 
за един нормален учебно-
възпитателен процес и това 
дава добри резултати. Тази 

ДФСГ “ИНТЕЛЕКТ” - УЧИЛИЩЕ ЗА ПОВЕЧЕ 

ВЪЗМОЖНОСТИ! 

цес е да имат съвременни 
условия за развитие и затова 
подобряването на материал-
но-техническата база е един 
от важните приоритети на 
ръководството на гимназия-
та.  
Успяхме за кратко време 
преди Нова година да създа-
дем още един компютърен 
кабинет, такъв по икономика 
и да оформим кът за почивка 
на учителите. Ние решихме 
като своеобразен подарък за 
учениците от гимназията да 
бъде електронния звънец, с 
възможности за избор на 
различни мелодии. 
Обновяването на материал-
ната база ще продължи и 
през 2014 г. като е предвиде-
но подмяна на най-старите 
компютърни конфигурации, 
ремонт на тоалетните и гази-
фикация на сградата.         

Продължава на стр.  2  

ПРОЕКТ “УСПЕХ” ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2013 -2014 ГОДИНА  

От месец октомв-

ри 2013 г. в ДФСГ 

„Интелект“ за 

трета поредна година стар-

тира проект „Училище за 

себеутвърждаване и подго-

товка към европейски хори-

зонти” (УСПЕХ), който е част 

от схемата „Да направим 

училището привлекателно 

за младите хора”, реализи-

рана от ОП „Развитие на 

човешките ресурси”. Проек-

тът е насочен към организи-

ране свободното време на 

учениците.  

Общата цел на проекта е да 

се осмисли свободното вре-

ме на учениците, като се 

насочи към предпочитаната 

от тях личностна изява, както 

и да се повиши мотивацията 

на учениците за участие в 

образователно-

възпитателния процес. Като 

краен резултат се очаква да 

се ограничи броят на преж-

девременно отпадащите от учи-

лище и броят на учениците с 

прояви на агресия. 

Големият интерес на децата към 

различните извънкласни форми 

през миналите две учебни годи-

ни, ни карат да продължим учас-

тието си в проекта и да дадем 

възможност на повече ученици 

да осмислят свободното си вре-

ме, като изявят своите възмож-

ности и таланти.  
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Издава Клуб „Intellect News - училищна медия”  
Проект BG 051РО001 – 4.2.05 «ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА» 

Държавна финансово-стопанска гимназия„Интелект” – Плевен 

Интервю с г-н Емил Райков - Директор на ДФСГ “Интелект” 



Разкажете ни накратко за Ва-
шите впечатления от проек-
тите, които се реализират в 
ДФСГ „Интелект“ през тази 

учебна година? 

Е. Р.  Вече имах възможност да 
споделя, че тази учебна година 
е много натоварена по отноше-
ние на извънкласни дейности и 
проекти. Гимназията работи по 
два проекта по Програма 
„Леонардо да Винчи“, по два 
проекта по програма „Коменски“, 
а така също и по различни наци-
онални програми на МОН като 

„УСПЕХ“, „Квалификации на 
педагогически специалисти“, 
„Валидиране“ и др. Ще ми 
трябва много време и място, 
за да опиша  в подробности 
всеки един от тях, а пък мисля, 
че не е и нужно, поради факта, 
че широката общественост 
вече е запозната с тези иници-

ативи. 

Споделете с нас Вашите 
виждания за развитието на 

нашето училище? 

Е. Р.  Искрено се надявам дек-
ларираните от нас цели и при-

оритети, поставени на видно 
място във фоайето на учили-
щето, да станат верую за 
всички и това да доведе до 
добри резултати за ученици-
те и учителите, а гимназията 
да продължава да бъде сред 

водещите в град Плевен. 

Използвам случая да поже-
лая на всички читатели 
на в-к “Intellect NEWS” 
здраве, успешна и изпъл-
нена с позитивизъм 2014 
година! 

 

деца от класа да превърнат 
този ден в по-голям празник за 
Петьо с още изненади. 
Но беше много лесно всички да 
усетят, че усилията си заслужа-
ваха.  
Никой от нас, присъстващите в 
зала “Библиотека” на ДФСГ 
“Интелект”,  няма да забрави 
как очите на Петьо блеснаха 
при вида на новата инвалидна 
количка. 
Никой няма да забрави и жела-
нието му да полети, щом се 
настани в нея. 
Ще си спомняме и за изразено-
то на глас “Искам тази нощ да 
спя в количката”. 
Няма да забравим и думите на 
благодарност на неговата май-
ка 
Затова, и ние искаме да кажем  

н а ш е т о 
голямо “благодаря” на добри-
те хора   от  “Марвена “ ООД, 
които  помогнаха да направим 
едно дете по-мобилно и по-
щастливо и така станаха част 
от нашето семейство – се-
м е й с т в о т о  н а  Д Ф С Г 
“Интелект”. 
Но най-силно ни развълнуваха 
думите на Петьо, когато го 
видяхме в класната стая заед-
но с неговите съученици: „ Тук, 
в клас, заедно с децата е тол-
кова различно и хубаво!“ 
И много, много ни се иска да 
можем да направим така, че 
класната стая на 9а да стане 
достъпна за Петьо всеки ден, 
за да се чувства истински щас-
тлив! 
Разказа ни г-жа Дочка Иванова 

 Денят на християнското 
семейство стана повод и в ДФСГ 
“Интелект” да се почувстват като 
едно голямо семейство, в което гри-
жата за “другия” беше отново воде-
ща. 
На този ден Петьо от ІХ “а” клас по-
вярва, че “Не само на Коледа стават 
чудеса”. 
За тези, които не знаят кой е Петьо – 
той е едно изключително усмихнато, 
позитивно, умно и много трудолюби-
во момче на 15 години, което поради 
невъзможност да се движи, се обуча-
ва в домашни условия и постига 

много високи резултати. 
И пак за тези, които не знаят, в ДФСГ “Интелект” учителите не са 
просто учители, а  “хора с широки сърца, които обичат да помагат”. 
И когато на едно място се срещнат хора, които имат нужда от помощ, 
и такива, които търсят възможности да помагат – нещата се случват. 
Така се получи и този път! 
Не беше трудно да се намери път до “Марвена” ООД – София /фирма 
за медицинска и лабораторна техника/ 
и да се убедят собствениците й да 
дарят нова и модерна инвалидна ко-
личка за Петьо. За тях социалната 
ангажираност не е само фирмена по-
литика, но и лична кауза. 
Не беше трудно да се намери възмож-
ност Петьо да се придвижи със старата 
си количка до училище и да стане, 
макар и за един ден, част от класа, към 
който по принцип се води  по докумен-
ти. 
Не беше трудно да се убедят и другите 
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През учебната 

2013-2014 година 

в нашето учили-

ще функционират 29 групи в 

различни тематични направ-

ления. В тях се включиха 403 

ученици от всички паралелки 

и класове (74% от общия 

брой ученици в гимназията). 

Немислим е училищният жи-

вот без превенция на съвре-

менните проблеми.Такива са 

насилието, агресивното пове-

дение и ниската мотивира-

ност на младите хора за се-

беизява. Причините са комп-

лексни – абдикиране на се-

мейството от отговорности и 

ангажираност към проблеми-

те на своите деца, липса на 

вътрешно-семейна комуника-

ция и социалната апатия към  

тревожния поведенчески 

модел на тийнейджърите, 

липсата на реални и постижи-

ми цели, липсата на форми 

за изява на младите хора 

извън процеса на обучение и 

извън класната стая. Ето 

защо проект „УСПЕХ“ се 

оказа полезен и навременен.  

Чрез дейностите по проекта, 

младите хора се поощряват 

да развиват талантите си, да 

изразяват творчески светоу-

сещането и духовността си, 

да познават своя род и роди-

на, традициите и обичаите 

на своя и чуждите народи,  

да изразяват гражданската 

си позиция, да комуникират 

на чужд език, да обогатяват 

своите знания за природата 

и света, да водят здравосло-

вен начин на живот, да спор-

туват, да имат езикова и 

медийна грамотност, да 

придобиват знания, умения 

и компетентности, отговаря-

щи на развитието на съвре-

менните технологии. 

Културните дейности са неот-

менна част от ритуализацията 

на училищния живот и съдейст-

ват за изграждане на чувство за 

принадлежност към училищната 

общност и уважение към инсти-

туцията училище. 

Дейностите се провеждат през 

учебно време, събота и неделя 

и през ваканциите. Предвидени 

са представителни изяви и по-

сещения с учебна цел на много 

институции, организации, при-

родни забележителност, медий-

ни групи и издателства, срещи с 

изявени личности от различни 

области на обществения живот, 

изкуството и културата. 

В този и следващите броеве 

на нашия вестни ще ви запоз-

наваме с дейността на клубо-

вете и ще ви представим тех-

ните проекти, участия и 

творби. 

Най-ценната инициа-
тива за участниците от IХв и IХг 
класове беше традиционното 
посещение на Дом “Детелина“. 
За децата там бяха подготвени и 
подарени – играчки и лакомства, 
но най-важен бе контакта с тях, 
топлите прегръдки и усмивките в 
навечерието на светлите Колед-
ни празници.  
Предстои  провеждането на 
анкета за ценностите, които  
почитат и уважават съвременни-
те подрастващи и техните се-

мейства; вижданията им за културното наследство 
на нашата страна. 
 
Клуб „Моят град, неговата история и мястото на 
ДФСГ“Интелект“в нея“ 
Какво знаем за своя роден град?  
За плевенчани това е ролята на града и значимост-
та за хода на   Руско-турската война 1877/1878г. 
Историята е написана от много наши предшествени-
ци и се пише всеки ден. Тя тръгва от късноримската 
крепост Сторгозия, преминава през средновековно-
то развитие, пропита е от бурните промени на Въз-

Заниманията в ателие 
„Ценности и човеколю-
бие“ през периода от ноем-
ври до декември на 2013г. 
се съсредоточиха върху 
занимателни и полезни за 
младите хора теми като : 
ролята на семейството в 
моя живот, планиране и 
изразходване на личен бю-
джет, видни български ар-
тисти от ХХ в. 

раждането, от възходите и промените дошли в 
Новата и Най-новата история. Историята е вграде-
на в  паметниците, тя ни намига от някои все още 
запазени сгради от края на  ХIХ и началото на ХХ 
в. , тя е в разказите на нашите баби и дядовци, тя е 
част от нас! 
За участниците в клуб“Моят град, неговата история 
и мястото на ДФСГ“Интелект“  са особено ценни  и 
интересни срещите с  уредниците в РИМ – Анелия 
Първанова, Красимир Петров и Нели Дакова. В 
разказите за града има много непознати , но винаги 
вълнуващи истории. За да се запознаят и нашите 
съученици с историята на града се подготвят и 
кътове. 
Разказа г-жа Стефка Иванова—ръководител на 
двата клуба 
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За ценностите, човеколюбието, родния 

ни град и още нещо...  

ПРОЕКТ “УСПЕХ” ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2013 -2014 ГОДИНА  

“През учебната 2013-2014 

година в нашето учи-

лище функционират 29 

групи по проект “УСПЕХ” 

в различни тематични 

направления.  

 

В тях се включиха 403 

ученици от всички 

паралелки и класове (74% 

от общия брой ученици в 

гимназията).” 



През учебната 2013-2014 година ДФСГ 
„Интелект“ ще продължи участието си 
в  изпълнението на ПРОЕКТ  
„УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“. Проектът 
се осъществява с финансовата подкре-
па на Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси”, съфинансира-
на от Европейския социален фонд на 
Европейския съюз. Проектът има за 
цел постигане подобряването на качес-

твото на професионалното обучение и образование и улесня-
ване на достъпа до практическо обучение на системата на 

ПОО в национален мащаб. 

Стартирането на проект “Ученически практики” през учебната 
2012-2013 година беше посрещнато с интерес от ученици и 
работодатели. За учебната 2012-2013 на реални работни мес-
та, в различни професионални направления се включиха 129 
ученици от училището. Благодарение на работодателите, на 
тяхното активно включване след направените от училището 
разяснения, бяха обявени работни места, за които учениците 

кандидатстваха. 

ЗА ПРОЕКТА: 

Проект „Ученически практики” обхваща всички училища от 
системата на професионалното образование и обучение. За 
успешно завършено се счита практическото обучение, прове-
дено в реална работна среда в рамките на не повече и не по-
малко от 240 часа. След приключването и отчитането на прак-
тиката на ученика се изплаща стипендия в размер от 300 лв. 
Всеки ученик има право да се включи само веднъж в рамките 
на своето обучение в предвиденото практическо обучение в 
реална работна среда. Бюджетът на проект “Ученически прак-

тики” е 28 000 000 лева. 

Кой може да кандидатства? 

Да кандидатстват имат право всички учени-

ци от училището навършили 16 години. 

Кандидатстване  на ученици 

За да намерят учениците, които да обучат в 
реална работна среда в своите фирми/
организации, работодателите публикуват 
обявите си в системата. Училището посоч-
ва професиите, по които учениците могат 
да провеждат ученически практики. Учени-
ците могат да кандидатстват за фирмите, 
регистрирали се в системата за професия-

та, по която се обучават в училището. 

сайта на проекта  

http://praktiki.mon.bg  

За участие в проекта имат право да се 
регистрират всички стопански и нестопанс-
ки дружества, държавна и общинска адми-
нистрация, държавни институции, търговс-
ки дружества, обучителни организации, 
работодателски организации и други юри-
дически лица, за да предоставят възмож-
ности за практики за ученици от професио-
налните училища. В бюджета на проекта са 
заложени и средства за възнаграждение на 
наставници в училищата и от страна на 

работодателя. 

През учебната 2012-2013 година нашата 
гимназия се включи активно в проекта. 
Участие взеха 129 ученици от 11 и 12 клас. 
Постигнатите резултати и удовлетворение-
то на участниците ни мотивираха да про-

дължим участието си и през  

тази учебна година. 

Като  професионална гимназия, активно 
работеща по настоящия проект вече втора 

учебна и развиваща успешното парт-
ньорство с работодателите от местна-
та бизнес среда, ние включваме не 
само учениците си в реално практи-
ческо обучение, но правим съпричаст-
ни  и техните семейства и подпомага-
ме развитието на бъдещите средни 

икономически кадри. 

През тази учебна година своята прак-
тика вече реализират 126 ученици от 
11 клас от всички специалности: 
„Икономист-информатик“ – 22 ученици, 
„Финансист “ –  26  ученици, 
„Митническа и данъчна администра-
ция“ -27 ученици, „Оперативен счето-
в о д и т е л “  –  2 6  у ч е н и ц и , 
„Застрахователно и осигурително 

дело“ – 25 ученици 

Броя на работодателите, които са се 
регистрирали нараства ежедневно с 
повишаване интереса сред учениците. 
В сайта на проекта могат да се видят 
подробностите за регистрираните 

работодатели по категории. 

На втори план следва да включим и 
учениците от 10 клас през пролетта на 
2014 г. , тъй като те все още нямат 
необходимата възраст, а и предстои 
да натрупат професионални компетен-
ции, необходими им за участие в реал-

ните практически операции. 

През тази учебна година - втора за 
участие на гимназията в проект 
„Ученически практики се наблюдава 
засилен интерес от страна на работо-
дателите на местно ниво към възпита-

ниците ни. 

‘‘Дистанционно банкиране‘-иновации и иновативни решения на съществуващи банкови продук-
ти”. 

Конкуренцията тази година беше изключително сериозна,но независимо от това нашите двана-
десетокласници се справиха блестящо. 

Първо място, грамота  и парична награ-
да спечели екипът на Вероника Димит-
рова от 12б клас. 

Второ място, грамота и парична награ-
да спечели екипът  на Беатрис Борисо-
ва от 12 б клас. 

Награди от ректора СА “Д. Ценов” -
Величко Адамов - приз магистърска 
програма на факултет ,,Финанси‘‘ полу-
чиха екипите на Гергана Тошева и Крис-
тина Михайлова от 12 г клас. 

Р а з к а з а  Т е о д о р  П е т к о в —
преподавател по  икономически  дис-
циплини в ДФСГ “Интелект”. 

Ученици от 12 клас, специалност Банково дело 
на ДФСГ ‘‘Интелект‘‘ участваха за втори път в 
Национално ученическо състезание по банки-
ране с домакин Стопанска академия ‘‘Димитър 
Ценов ‘‘ - Свищов. 

Разпределени бяха в отделни екипи с връстни-
ци от икономически училища в цялата страна. 

Екипите получиха имена на реално съществу-
ващи банки и работиха по тема за 
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Г-жа Михаела Карамфилова - консултант 
на учениците за избор на практика по 

проект „Ученически практики“. 



В очакване на най-вълшебното 
време – Коледа - време на 
надежди, на вглъбяване в себе 
си, когато всеки добросъвестен 
човек си задава въпроса до-
колко добротата е изпълнила 
душата му, започна и в 
ДФСГ”Интелект” подготовката 
за подобаващо посрещане на 
този неповторим празник, кой-
то свързваме с най-светли 
мечти за по-щастливи бъдни-
ни! 
На 16 декември 2013 година се 
насладихме на станалия вече 
традиционен за нашата гимна-
зия Коледен концерт, който 
тази година премина под нас-
л о в  „ Т а л а н т и т е  н а 
ДФСГ”Интелект” . 
Зала ”Съгласие” се изпълни с 
ученици, учители и родители и 
те съпреживяха незабравими 
моменти с участниците в тази 
програма, които представиха 
букет от музика, песни и танци. 
След Приветствието на г-н 
Емил Райков, Коледният кон-
церт беше открит с вълшебна-
та песен „Тиха нощ, свята нощ“ 
в изпълнение на Ива Трепе-
решка от 10 б кл. 
На сцената оживя самобитна 
атмосфера на Бъдни вечер и 
Коледа, чийто сценичен вари-
ант бе показан от учениците от 
клуб ”Етнографията в нашето 
съвремие”, работещи по про-
ект „УСПЕХ” в нашата гимна-

зия. Те ни показаха как тази 
стародавна българска тради-
ция е съхранена в нашето 
динамично и технологично 

време. 
От етнографските елементи пре-
минахме на по-модерни ритми 
чрез изпълнението на момичета-
та от Клуб „Джаз и поп“ – Лора, 
Пламена, Мирослава и Ива от 
10б кл. с р-л Доротея Люцканова. 
Те изпълниха песента “Sway”. 
След това се насладихме на две 
прекрасни танцови изпълнения: 
Теодора от 8 в кл. изпълни танца 
Джайф, а Силвия от 9а кл. заед-
но със своите приятели от Клуб 
„Зорая“ при читалище „Хр. Ботев“ 
ни представиха танца “I like to 
move it, move it”, с който повдиг-
наха градуса на настроението. 
Джоана от 8в клас ни очарова и 
остави без дъх с прекрасното 
изпълнение на песента  „Аuld 
Lang Syne“. Любимците на всички
-Павлин от 11в и Даниел от 12 г 
клас „взривиха“ публиката с ат-
рактивен танц в стил „Попинг“. 
Едно лирично изпълнение на 
Рени Бунова от 11д клас на вели-
ката българска песен „Една бъл-
гарска роза“ ни накара да запеем 
заедно с нея. 
Надежда от 9а и нейният клуб 
„Венда“ към Центъра за работа с 
деца с р-л Венцислав Петков ни 
представиха битката между доб-
рото и злото в един динамичен 
танц в стил рап. 
Момичетата от Клуб „Джаз и поп“ 
със специалното участие на Сте-
фан от 9б кл. отново ни впечат-
лиха с изпълнение на песента 

„Опасно близ-
ки“. След тях 
се изявиха с 
танцова ком-
позиция в стил 
Самба мажо-
ретките на 
гимназията от 
АРТ СТУДИО „ 
ИНТЕЛЕКТ – 
общуване чрез 
танци ‘‘ с р-л 
В и р ж и н и я 

Симеонова. 
Нашите приятели Мартин, Борис  
и Йордан от група „Ефект”, която 
за съжаление се разпадна пов-

дигнаха изключително градуса на 
празничното ни настроение и 
взривиха залата със заслужени 
аплодисменти. 
 Не по-малко емоции имаше и 
при автентичните коледни танци, 
изиграни от танцьорите на клуб 
„Хороводец” в нашето училище. 
В неповторимия свят на българс-
кия фолклор ни потопиха изпъл-
ненията на участниците от клуб 
„Хороводец“ с р-л Галя Димитро-
ва и клуб „Музикални ритми“ с р-л 
Величка Димитрова, с които по 
традиция завършва всеки истинс-
ки Коледен концерт. 
И накрая , за радост на всички, 
на сцената излязоха Дядо Коле-
да и Снежанка, които разиграха 
коледна томбола, за която се 
бяха погрижили от Учебна компа-
ния „Фиеста”.  
Е, не всички спечелиха от колед-
ната томбола, но всеки един, 
присъстващ в залата отнесе 
късче от неповторимата красо-
та на музиката, наслади се на 
таланта на момичета и момче-
та от гимназията и отвори 
сърцето си към доброта и ду-
ховност. 
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МНОГО КРАСОТА, БАГРИ, НАСТРОЕНИЕ И ПРЕКРАСНИ ИЗПЪЛНЕНИЯ  

В КОЛЕДНИЯ КОНЦЕРТ „ТАЛАНТИТЕ НА ИНТЕЛЕКТ“  

организиран от  Клуб „Етнографията в нашето съвремие“ с 

ръководител Румяна Методиева   

и Ученическа компания „Фиеста“ с ръководител Денка Недялкова  

Коледният концерт 

дава възможност на 

децата да покажат 

най-доброто от себе 

си, което пък 

възпитава 

самочувствие, 

увереност и други 

ценни качества ... 



От началото на учебна 2013-2014 година в ДФСГ „Интелект“ започна 
реализацията на Проект „Електронна търговия – успешни европейски 
практики“, секторна програма „Леонардо да Винчи“, дейност „Мобилност“, 

финансиран с подкрепата на Европейската комисия. 

Проект "Eлектронна  търговия - успешни европейски практики" е насочен 
към повишаване професионалните компетенции на младежи, преминава-
щи първоначално професионално обучение по специалностите 
"Електронна търговия " и „Икономическа информатика“ - ученици от 9, 10 
и 11 клас в Държавна финансово-стопанска гимназия "Интелект" - Пле-

вен.  

Проектът има за цел да подкрепи обучението и надгради знанията и 
уменията на ползвателите в област,която те са избрали за своето профе-
сионално развитие, като им даде възможност "да се докоснат" до една 
добре развита система за интернет бизнес и видят реализирани успешни 
модели на електронна търговия в една от водещите страни в Централна 

Европа-Чехия. 

Динамичното развитие на сектора го изправя пред предизвикателства, 
свързани както със засилена конкуренция между онлайн магазините, така  
и с необходимостта от квалифицирани специалисти в областта на ел. 
търговия. Като бъдещи специалисти именно в тази динамична и бързо 
променяща се сфера, ползвателите имат нужда да се запознаят с инова-
тивни европейски практики в електронна търговия,със съвременни соф-
туерни продукти за разработване и поддържане на успешен онлайн мага-
зин и да приложат на практика усвоените в професионалната училищна 

подготовка теоретични знания. 

За да отговори на тези нужди, про-
ектът си поставя конкретни цели, 
свързани с подкрепа на обучител-
ните дейности на ползвателите, а 

именно: 

разширяване компетенциите на 
ползвателите със знания за 
eвропейското законодателство и 
законодателството на водеща 
европейска страна в областта на 
ел.търговия; усвояване на съвре-
менни и иновативни подходи за 
разработване и оптимизация на 
сайт за електронна  търговия;  
повишаване на чуждоезиковите и 
комуникативни умения на ползва-
телите на английски език в конкрет-
на професионална област; запоз-
наване със спецификата на социо-

културната и бизнес-среда в Чехия.  

В резултат на проектните дейности 
очакваме ползвателите да разши-
рят своите компетенции в област-
та, в която преминават първона-
чално професионално обучение-
електронната търговия и икономи-
ческа информатика,  да повишат 
своите чуждоезикови и комуника-
тивни умения на английски език, 
усвоят нови, иновативни подходи в 
разработването на успешен онлайн 
бизнес и по този начин да повишат 
конкурентноспособността си за 

пазара на труда. 

С реализирането на проекта, Дър-
жавна финансово-стопанска гимна-
зия "Интелект" ще повиши качест-
вото на професионалното образо-
вание за своите ученици, а в резул-
тат на осъщественото партньорст-
во с приемащата организация, ще 
разшири опита си в различни ас-
пекти на трансграничното сътруд-

ничество. 

Чешкият партньор ALVIT, който си 
сътрудничи с над 30 партньори от 
ЕС, като приемаща организация, 
ще има възможност да обогати 
своя  опит в осъществяването на 
трансгранични мобилни проекти с 
български партньори за лица, пре-
минаващи първоначално професи-

онално обучение.  

Проектът ще се реализира в рамки-
те на една календарна година
(01.06.2013-01.06.2014 г.) от Дър-
жавна финансово-стопанска гимна-
зия "Интелект" - Плевен, като ини-
циираща организация, в партньорс-
тво с ALVIT- innovation and educa-
tion Ltd, като посредническа орга-

низация.  

В рамките на проекта ще се осъ-
ществи триседмична практика от 
30 ползватели във водещи чешки и 

международни фирми в областта на 
ел.търговия и информационните 
технологии в Острава, Чехия през 
периода от 14 април 2014 г. до 04 

май 2014 г. 

До момента е извършен подбор на 
ползватели по проекта по предвари-
телно обявени критерии. Най -
важната част от подбора бяха тесто-
ве по Английски език – ниво В1 и 
информационни технологии . Явиха 
се 50 ученици от 9, 10 и 11 клас и 
първите 33 от тях, постигнали най-
високи резултати вече се включиха в 
предварителната езикова, педагоги-
ческа, професионална и културна 

подготовка. 

Всяка събота от началото на ноември 
до началото на април 2014 година 
групата ползватели ще имат занятия, 
за да усъвършенстват владеенето на 
английски език, да получат нови зна-
ния в областта на електронната тър-
говия и програмите за създаване на  
on-line магазин  и атрактивни реклам-
ни банери и графични изображения, 
ще се запознаят с интересни факти 
от историята, националните тради-
ции и обичаи на Чехия и по-конкретно 
на Моравско-слезкия край, където се 
намира Острава – града, в който ще 
реализираме триседмична трансгра-

нична практика. 

Създадохме сайт на проекта: http://
intellect-ecommerce.weebly.com, своя 
Facebook страница и група и предс-
тои да създадем проекти за on-line 
магазини на петте ученически компа-
н и и ,  к о и т о  д е й с т в а т  в 
ДФСГ“Интелект“ през тази учебна 

година. 

На 30.11 и 01.12.2013 г. имахме изне-
сено обучение в гр. Трявна, където се 
проведе двудневна мотивационна 
подготовка на групата. Целта на 
обучението беше да се опознаят 
характерите и интересите на участни-
ците в проекта, да се научим на взаи-
мопомощ  и  работа в екип, да споде-
ляме мнения и не на последно място 
да намираме удоволствие и удовлет-
ворение от  изпълнените заедно 
задачи и нови проекти. Наистина 

беше интересно и полезно. 

В момента провеждаме езикова, 
културна и професионална подготов-
ка. Групата е разделена на екипи, 
които създават on-line магазини на 
петте ученически компании в гимна-
зията. Обучението е интересно и 

ползотворно. 

Екип на проекта: Ани Андреева –  

Ръководител на проекта,  

Елка Рашева, Теодор Петков, Денка 

Недялкова—контактно лице. 
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“ В рамките на проекта ще се осъществи три-
седмична практика от 30 ползватели във 
водещи чешки и международни фирми в 
областта на ел. търговия и информационните 
технологии в Острава, Чехия през периода от 
14 април 2014 г. до 04 май 2014 г.” 



ДФСГ “Интелект“ за първи път 
има шанс за продължение по 
европейски проект по секторна 
програма „Леонардо Да Винчи“. 
Поради високата оценка, която 
получи от ЦРЧР, на ДФСГ 
“Интелект“ бе предоставена 
възможност още 10 ученика да 
осъществят трансгранична прак-
тика в английски компании през 
месец  Февруари 2014г. 
Със старта на новата 2013/2014 
учебна година стартира и про-
д ъ л ж е н и е т о  н а  п р о е к т 
„Електронно митническо обс-
лужване-европейския опит и 
практика“. 
Допълнителната трансгранична 
практика ще е една уникална 
възможност за още десет мла-
дите хора от ДФСГ "Интелект" 
да са докоснат до една от най-
силно развитите митнически 
системи в Европа. Тези десет 
ползвателя бяха  избрани от 
една немалка съвкупност, 
включваща следните специал-
ности: "Митническа и данъчна 
администрация", "Икономическа 
информатика" и "Банково дело". 
С подготовката за участие и 
чрез участието в допълнителна-
та трансгранична практика еки-
път по проекта очаква ползвате-
лите да повишат своите езикови 
компетенции и да обогатят зна-
нията си за култура, бит и тра-
диции в двете страни, да се 
развият професионално и лич-
но, което биха пренесли в бъде-

щата си практика с цел развитие 
на пригодността им за заетост и 
участие в европейския пазар на 
труда. 
Освен това допълнителният 
брой мобилности ще повиши 
качеството и атрактивността на 
професионалното образование 
и ще насърчи мотивацията на 
младите хора и изучаването на 
чужди езици. 
За ДФСГ "Интелект", която под-
готвя средни икономически кад-
ри това допълнително участие 
ще допълни опита на организа-
цията, включително и професи-
оналния опит в митническата и 
данъчна област. Гимназията е с 
много богат опит по подготовка 
и реализация на европейските 
проекти, което ще гарантира 
успеваемостта на допълнител-
ната трансгранична практика и 
принадената ефективност в 
края на периода. 
Реализирания проект и продъл-
жението му са на обща стойност 
95 197 евро и срок за реализа-
ция- до 30.05.2014г. 
Екипът, който работи по проекта 
е в състав: Михаела Карамфи-
лова, Йоана Лазарова и Марина 
Иванова. 
 
В момента тече засилена подго-
товка на участниците в три об-
ласти, необходими за успешна-
та им реализация в рамките на 
проекта – професионална, ези-
кова и културна. 

С помощта на интерактивни методи, под 
формата на ролеви игри и изнесено обуче-
ние, учениците  от 11”б” и 11”в” класове се 
опознат и развиват своите умения за общу-
ване и екипна работа. 
Посредством специализираната професио-
нална подготовка те разширяват своите 
теоретични знания по ключовите теми, свър-
зани с митническото обслужване, митничес-
ките режими и процедури, както и общите си 
познания за данъчната и митническата служ-
ба във Великобритания. 
Благодарение на културната подготовка, тийнейджърите се запознават с 
основните правила и норми на поведение в междукултурна среда, с начи-
на на живот в страната-домакин, с традициите, обичаите, културните 
ценности, както и с инструкциите за безопасност по време на престоя. 
В основата на езиковата подготовка е залегнал фокусът върху бизнеса 
като съвместяване на теория, практика и отработени умения, благодаре-
ние на които учащите 
да овладеят не само 
езика, но и способ-
ността да работят 
успешно в бизнес 
средата. 
По време на изнесе-
но обучение в град 
Трявна учениците 
имаха  възможност 
да попаднат в обста-
новка, близка до 
трансграничната, научават се да си помагат и разчитат един на друг. 
Организирано беше  и състезание, като най-добрите получиха  грамоти и 
подаръци. 
След практиката в британските организации и след подготовката в Бълга-
рия учениците  ще имат възможност да съпоставят сродните дейности, 
което ще им даде възможност за разширяване на професионалния пери-
метър, ще ги обогати и ще улесни творческият им път, тъй като ще разпо-
лагат с повече практически компетенции, поясни  г-жа Михаела Карамфи-
лова. 

философия Людмила Донче-
ва. Като преподавател по 
предмета "Свят и личност" в 
12 клас тя приложи наученото 
в своята работа. Учениците 
проявиха креативност и инте-
рес към симулационната игра 
на тема: "Европейски съюз", 
д и с к у с и и т е  н а  т е м а 
" И н с т и т у ц и и  н а  Е С " , 
"Европейското гражданство и 
четирите свободи на движе-
ние". При реализиране на 
проект за картички, предста-
вящи държавите - членки на 
ЕС беше събрана много ин-
формация и създадена пре-

Учител от ДФСГ "Интелект спече-
ли конкурс и посети Европейска-
та комисия в Брюксел 
Представителството на Евро-
пейската комисия в България 
организира поредица обучения 
за учители от училищата в цяла-
та страна. Основна цел на тези 
обучения е да запознае учители-
те с дейностите и приоритетите 
на Европейския съюз, както и с 
практични и полезни инструменти 
и помагала, които биха били 
полезни в ежедневната им рабо-
та с учениците. 
От ДФСГ "Интелект" в обучение-
то участва преподавателката по 

зентация на тема:"Европа 
днес през очите на новите 
личности". Тази презентация 
беше представена за участие 
в конкурс на тема : Как прило-
жихте в часовете си научено-
то в нашите семинари?". 
Участието в този конкурс 
беше оценено и възнаградено 
с посещение в Брюксел в 
Европейската комисия в пери-
ода 8 - 10 декември 2013 г. 
Заедно с г-жа Людмила Дон-
чева посещението в Брюксел 
осъществиха и ученичките от 
12 в клас Зорина Георгиева и 
Яна Семова. 
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Наши учител и ученици посетиха Европейската комисия в 

Брюксел  

Проект „Електронно митническо обслужване -
европейския опит и практика“  

Заедно с г-жа Людмила 

Дончева в Брюксел  пътуваха  

Зорина Георгиева и Яна 

Семова от 12 в клас. 



От началото на тази учебна година един от проектите, по 
които работи екип от ДФСГ „Интелект” гр. Плевен, е „Близки 
срещи от пети вид”. Той се финансира от Центъра за разви-
тие на човешките ресурси по секторна програма 
„Коменски”, програма „Учене през целия живот” 
Проектът е двустранен и партньор в него е училище от 
Италия 
Времетраенето на проекта е две календарни години - от 
01.08.2013 до 31.07.2015 г.  
Екип в състав: Нели Цветкова ,Галя Николова и  Емил Рай-
ков, заедно с 21 /двадесет и един/ ученици  от  9 клас ще 
направят проучване на празничните обреди  и традиции на 
българите, ще   събират материали и ще направят възста-
новки на празничните ритуали и обреди на Коледа и Велик-
ден. Ще се изследват ритуалите, храната, песните, танците 
и тяхната символика.  
Само няколко от целите по темата на проекта са: Да се 
открие красотата на българската празнична обредност, 
нейната символика и дълбок смисъл, да се възпитават 

учениците в ценностите на българския 
фолклор, да се открият непреходните 
ценности, които трябва да се пренесат 
през вековете, за следващите поколе-
ния, да усъвършенстват комуникатив-
ните си умения както на роден език, 
така и на чужд език. Учениците ще 
развиват уменията си за учене, критич-
но мислене, за търсене, класифицира-
не, обработване и споделяне на ин-
формация, за работа в екип, за използ-
ване на ИКТ. 
1 ЕТАП   
Учениците правят проучване на бъл-
гарските традиции и обичаи, свързани 
с Великден, по групи проучват ястията, 
песните, наричанията и обредите, 
които се извършват за празника, тях-
ната символика и смисъл. Откриват 
красотата и мъдростта им. 
Първата работна среща ще се проведе 
в гр. Ладисполи, Италия за периода 
25.03.2014 – 09.04.2014 год. Там уче-
ниците ще направят възстановка на 
обредите за Великден. Ще съпоставят 
обредите, ритуалите, ястията, подред-

бата на празничната трапеза и др. с 
тези на италианските си партньори. 
Ще се запознаят с културата и бита 
на своите партньори.  
 
2 ЕТАП  
Учениците изследват особеностите 
на празничните обреди и ритуали за 
Бъдни вечер и Коледа, символиката 
им, подредбата на трапезата, песни, 
танци, наричания и благословии.  
Работната среща в  България  ще се 
проведе през м. ноември-декември 
2014 год.  Партньорите ще направят 
възстановка на Коледните обреди. 
Ще изследват начина, по който се 
отбелязва този празник в двете 
страни. Ще търсят общото и различ-
ното между ритуалите.  
Визитата ще приключи с финален 
спектакъл, който ще обобщи науче-
ното от учениците и ще представи 
тяхното виждане за това, което 
трябва да се запази от фолклора и 
да се пренесе в бъдещето. 
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Проект “БЛИЗКИ СРЕЩИ ОТ ПЕТИ ВИД” или да открием красотата, символиката и 
дълбокия смисъл в българската празнична обредност. 

“Проектът е двустранен и партньор в него е 
училище от Италия. 
Времетраенето на проекта е две календарни 
години - от 01.08.2013 до 31.07.2015 г. “ 

чрез програмата и задачите 

подготвени от организаторите 

наистина се забавлявахме в 

работата по екипи в, които бях-

ме разпределени още с присти-

гането. Ръководители и учени-

ци, поотделно и заедно трябва-

ше да решават проблеми свър-

зани с нашето ежедневие и 

настоящето, чрез творчески 

решения. През цялото време 

споделяхме идеи и опит, неза-

висимо от възрастта на участ-

ниците в екипа. 

Разказаха за нас Моника от 

11б, Пресияна от 11в клас и 

техния ръководител—г-жа 

Денка Недялкова 

Представители на петте учебни 

компании в ДФСГ „Интелект“  

взеха участие във Втори креати-

вен лагер организиран от 

„Джуниър Ачийвмънт“ - България 

в  периода  29.11.2013 -

01.12.2013 г. в курортен комп-

леск Боровец, хотел Рила.  В 

обучението  взеха участие над 

70 ученици и 30 учители от ця-

лата страна. За да опровергаем 

общата нагласа, че три дни сме 

се забавлявали в Боровец на 

пистите, ще уточня че програма-

та започна още с пристигането 

ни и приключваше към  11 часа 

вечерта. Освен че научихме 

повече от подготвените презен-

тации по предприемачество, 

Участие на наши ученици във Втория креативен лагер  
организиран от „Джуниър Ачийвмънт“  -  България  



От началото на тази учебна 
година един от проектите, по 
които работи екип от ДФСГ 
„Интелект” гр. Плевен, носи 
името  “ACTIVE -  Active com-
munication training in vocational 
education“  или „Активно обуче-
ние в сферата на невербална-
та комуникация в професио-
налното образование“. Той се 
финансира от Центъра за раз-
витие на човешките ресурси по 
секторна програма „Коменски”, 
програма „Учене през целия 
живот” 
Проектът е многостранен и 
като партньори в него участват 
освен България още 6 страни: 
Полша, Италия, Франция, Ру-
мъния, Турция и Хърватска. 
Времетраенето на проекта е 
две календарни години - от 
01.08.2013 до 31.07.2015 г.  
Екип в състав: , Галя Николо-
ва, Нели Цветкова и  Емил 
Райков, заедно с 14 ученици  
от 8, 9 и 10 клас ще навлязат в 
дебрите на невербалната ко-
муникация, ще изследват 
шестте аспекта: тактилни, дви-
гателни, пространствени, циви-
лизационни кодове и зрителен 
контакт, езика на тялото в раз-
личните култури, ще създадат 
модели за поведение при биз-
нес комуникациите. 
Само няколко от целите по 
темата на проекта са:  
Проучване на начините за 
невербалната комуникация, 
изучаване и прилагане на тези 
начини в практиката при про-
фесионалното образование, в 
т.ч. в часовете по бизнес кому-
никации, изграждане и подоб-
ряване на уменията на учени-
ците за водене на бизнес пре-
говори – създаване на модел 
за бизнес поведение, за предп-
риемачество и планиране на 
бъдещото кариерно развитие.  
От друга страна учениците ще 
развиват и усъвършенстват 
уменията си за комуникация на 
чужд език, ще развиват умени-
ята си за учене, критично мис-
лене, за търсене, класифици-
ране, обработване и споделя-
не на информация, за работа в 
екип, за използване на ИКТ. 

От началото на м. октомври фун-
кционира група на проекта във 
Фейсбук, където учениците се 
запознават и активно си общуват. 
1 ЕТАП   
Първата работна среща ще се 
проведе в гр. Сейнт-Лоис, остров 
Реюнион, Франция за периода 
05.11.2013 – 14.11.2013 год. Там 
учениците ще представят своите 
страни, градове и училища, ще 
работят по темата „Първа среща 
с чужденец” и ще изработят лого 
на  проектa. Също през ноември 
ще се проведе работна среща в 
Италия, на която ще се предста-
вят видовете невербална комуни-
кация при запознаване. 
2 ЕТАП   
В  България  партньорите предс-
тавят информацията за аспекти-
те на невербална комуникация -   
1.  Зрителен контакт /eyecontact/ ,  
2. Пространствени кодове /
proximity/,  3. Цивилизационни 
кодове /Appearance/, 4. Тактилни 
кодове /haptics / ,     5.  Двигател-
ни кодове /gestures and posture/ и 
ще представят модно шоу с кос-

тюми, подходящи за различни 
случаи и  ще създадат фото пре-
зентация на двете модни шоута . 
В Хърватска  ще се обсъждат 
приликите и разликите между 
партньоритепо отношение на 
същите аспекти на невербална 
комуникация. 
3 ЕТАП    
В Турция работата ще се фокуси-
ра върху същите аспекти, но на 
работното място и върху оценка 
на извършеното до момента. 
Тренинги и уъркшоп сесии, пос-
ветени на явяване на интервю; 
посещение на фирми за наблю-
дение на дейностите по обслуж-
ване на клиенти; ситуационни 
модели за практикуване на нау-
ченото.В Румъния – ще  се рабо-
ти  за описване на процеса и 
превръщането му в готови за 
употреба учебни  материали. 
4 ЕТАП В  Полша всички екипи 
представят скечове по темите 
пред местната общност, която ще 
оценява изпълненията; финално 
състезание/викторина/, в което 
участват смесени отбори от всич-
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Проект “ACTIVE -   Act ive communication t raining in vocational  

educat ion“ -  за тези,  които искат да развият своите знания и умения в 

сферата на невербалните комуникации в областта на 

професионалното образование.    

“Проектът е 

многостранен и 

като партньори в 

него участват освен 

България още 6 

страни: Полша, 

Италия, Франция, 

Румъния, Турция и 

Хърватска.” 

Екип от ученици и учители от ДФСГ “Интелект“  представиха България и Плевен пред обществеността на  
остров  Реюнион, отвъдморска френска територия. Екзотичният остров се намира в Индийския океан, между 
островите Мадагаскар и Мавриций.  Визитата на екипа е етап от работата на гимназията по многостранен 
проект  на тема „Активно обучение в сферата на невербалната комуникация в професионалното образова-
ние“, финансиран от Центъра за развитие на човешките ресурси по секторна програма „Коменски”, програма 
„Учене през целия живот” 
Работната визитата се проведе от 5 до 14 ноември 2013 год. и  включваше представяне на седемте страни 
участнички – Италия, Франция, Хърватия, Турция, Румъния, Полша и България, интерактивни ролеви игри за 
„разчупване на леда” и групова динамика, изследване на невербална комуникация, изразяване на очаквани-
ята , доверие, толерантност, работа в екип, обучителни 
семинари по темата „Първа среща с чужденец”. 
Въпреки напрегнатата програма  екипът се наслади на 
топлото  гостоприемство на домакините и екзотичната 
природа - огромните вълни на Индийския океан, яхвани 
от смели сърфисти – смели, защото освен  китове и дел-
фини тук има и акули; плажове с почти черен пясък и 
бели коралови камъни; палми и ярко цъфнали цветя и 
дървета; величествени зелени планини с причудливи 
форми; действащ вулкан с надморска височина над 2632 
м, който изригва почти всяка година… 
Прекрасните приятелства хвърлиха мост в пространс-
твото и превърнаха този далечен остров в близък на 
душите и сърцата.—сподели с нас г-жа Галя Николова. 

УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ ОТ ДФСГ “ИНТЕЛЕКТ“  
ПРЕДСТАВИХА  ДОСТОЙНО  БЪЛГАРИЯ И В ЮЖНОТО ПОЛУКЪЛБО 



ДФСГ „Интелект“ активно се 
включи в „19 дни на ненаси-
лие в училище“ от 1 ви до 19 
декември 2013г. В рамките на 
глобалната инициатива на 
ООН за превенция на насили-
ето срещу деца и младежи. 
Под наслов: „ За ненасилието 
в училище“- учениците  от 
гимназията направиха актуал-

ни презентации,постери, ри-
сунки; написаха еста и стихот-
ворения. Сред тях  най- актив-
ни бяха  11-те класове и уче-

ниците от  10“г“ клас. 

За да подкрепят инициатива-
та учениците от 10 б клас в 
клуб „Моите права“ с ръково-
дител  г-жа Людмила  Донче-

ва също  участваха с ориги-
нално табло изразяващо за-
щитата  на правата на детето, 
културата на мира и ненасили-

ето. 

Всички творби бяха изложени 
във фоайето на гимназията и 
младите хора имаха възмож-

ност да ги разгледат. 

във водещи университети в тези 
шест страни; Европейски столици 
на културата. 

Във викторината взеха участие: 

Моника Михайлова , Лилия Ангело-
ва  и  Александър Костадинов  от 
11б клас и Патрисия Върбанова  от 
11в клас. 

На 13.11.2013 в гр.Плевен  уче-
ници от 11 клас взеха участие 
във викторина на фондация Дар-
би на тема „Образование на бъ-
дещето“. Викторината се проведе 
на английски език и състоеше от  
4 части:  Кръговрат на живота на 
животните; Образователна систе-
ма на шест водещи в областта на 
образованието държави; Бакала-
върски и магистърски програми 

докажем на себе си и на 
нашето общество, че заедно 
можем да спасим живота на 
милиони хора!“ На 15 ноемв-
ри 2013 г. (петък), този  при-
зив беше прочетен от учите-
лите във всеки един учебен 
час. 

Учениците от гимназията 
също се включиха в инициа-
тивата, като за целта изра-
ботиха постери, табла, ри-
сунки, колажи и презента-
ции. Най-активни бяха 9-
тите класове и ученици от 
11 а клас. Катина Аспарухо-
ва и Цветелина Георгиева 
от  11а клас се откроиха с 
оригинална идея чрез лис-
товка във вид на възпомена-
телен вестник  и неговата 
цел беше да призове към 
сформиране на силна об-
ществена непримиримост 
спрямо нарушенията на 

правилата за движение по пъти-
щата, които заплашват нашето 
здраве, живот и бъдеще! 

Росица Децолова и Симона Си-
меонова също от 11а клас нап-
равиха брошура,  в която се 
показват последиците от нашето 
безотговорно поведение като 
водачи, пешеходци и пътници. 
Постерите и колажите на Симона 
Дафинова, Борислав Бешков, 
Александър Христов и Елизабет 
Оморегие  от 11 а клас илюстри-
рат ужаса и болката на семейст-
вата, които остават завинаги без 
своите близки. Прогнозата е, че 
ако не се вземат съответните 
мерки, убити по пътищата на 
света през 2020 година ще над-
минат   1,9 млн. Души. 

Материалите бяха изложени във 
фоайето и подредени със съ-
действието на госпожа Людмила 
Дончева и ученичката от 11 а 
клас Симона Дафинова. 

С резолюция на Асамблеята на 
ООН от 2005 г, всяка трета не-
деля на месец ноември е обяве-
на за световен ден за възпоме-
нание на  жертвите  от пътно 
транспортните произшествия. 
На този ден се отдава почит на 
жертвите и се изказват съболез-
нования на семействата. Про-
веждат се църковни служби, 
посещават се места на загинали 
от катастрофи, откриват се ме-
мориали, шествия и др. за прив-
личане на общественото и  
институционално внимание към 
проблемите на пътния травма-
тизъм и спазването на правила-
та за движение по пътищата.  
През 2013 година, този ден е 17 
ноември във връзка със Светов-
ния ден на възпоменание за 
жертвите от пътнотранспортни 
произшествия. Ръководството 
на ДФСГ“Интелект“ отправи 
призив към ученици, родители, 
учители и служители : „Нека 

Страница 10 Участие на наши ученици в конкурси и състезания 

Световен ден за възпоменание на  жертвите  

от пътно транспортните произшествия.  

Участие във викторина на фондация “Дарби” 

„19 дни на ненасилие в училище“  

“На този ден се 

отдава почит на 

жертвите и се 

изказват 

съболезнования на 

семействата.” 



Групата се състои от 15 ученици 
от 10а, б, в, г клас с ясно изразе-
ни интереси в областта. Граж-
дански компетентности - форми 
на  поведение за участие в соци-
алния живот и разрешаване на 
конфликти.  
Целите на  нашия клуб са: Пови-
шаване мотивацията на ученици-
те за участие в образователно-
възпитателния процес, форми-
ране на моралните качества на 
личността чрез изясняване на 
основните нравствени ценности, 
права, норми и развитие на уме-
нието за автономен морален 
избор, утвърждаване културата 
на толерантност, сътрудничест-
во и ненасилие. 
Учениците от клуба активно се 
включиха в инициативата „19 дни 
на ненасилие в училище“ през 

месец ноември 2013 година 
като направиха табло и посте-
ри, изразяващи защитата на 
правата на детето, културата 
на мира и ненасилието. 
Проведохме дискусия на тема: 
„Какво знаем и какво не знаем 
за бежанците?“ като израбо-
тихме и постер, посветен на 
правата на бежанците в Репуб-
лика България. 
Във връзка с темата „Аз съм 
личност и моите права са све-
щени“ посетихме Регионалния 
исторически музей в гр. Пле-
вен и научихме, че за има чо-
век права, първо трябва да 
извоюва свободата си. 
Посетихме също и Агенция 
„Социални грижи“ и Агенцията 
за защита правата на детето, 
имахме среща-разговор с 

представител на Агенцията за защи-
та правата на потребителите, която 
беше изключително полезна за мла-
дите хора. Те научиха за нелоялни-
те търговски практики и правата ни 
при он.лайн пазаруване, след което 

направиха постер.   
Нашият клуб се отличава с креа-
тивното мислене в творчеството 

на младите хора, с абстрактните им 
идеи и борбен дух. 
Ние вече имаме значка с логото на 
клуба и девиз „Правата са жажда за 
живот“. 
Предстои ни представителна изява 
в края на месец януари 2014 г., на 
която ще представим театрална 
пиеса на фона на „ням филм“ под 
заглавие „Аз съм само дете!“, свър-
зан с домашното насилие, с правата 
и отговорностите в семейството. 
Изненадите продължават…  
Подготвили сме и изложба под 
наслов „Моите права в огледалото 
на отговорностите“ и конкурс за есе 
на тема  „Моите права, като граж-
данин на Европейския съюз“. 
Очакваме с нетърпение победите-
лите. За тях сме подготвили грамо-
ти и много награди. 
 Сподели с нас г-жа Людмила Дон-
чева 

Какво следва след изборите? 

Ето част от дейностите на Ученичес-
кия парламент: 

Конструиране на Ученическият 
парламент -  избира се председател 
и зам.председател, формират се 
комисии, изработва се Устав за дей-
ността и Правилник за дейността на 
комисиите. Всяка комисия може да 
привлича и доброволци от ученици, 
които не са избрани в състава на 
парламента. 

Приемане на  План за действие - 
след като се идентифицират пробле-
мите и възможностите на учениците 
за участие при решаването им. 

 Изработване на процедура за 
взаимодействие с ръководството - 
н а  с р е щ а  с  д и р е к т о р а /

Предстоят избори за сформи-
ране на Ученически парламент 
в нашето училище. 

Вие вече се запознахте с проце-
дурата за участие в предвари-
телния кръг на изборите. Нека 
тези от вас, които наистина искат 
да изкажат своето мнение и  
имат желание и сили да отстоя-
ват своите права и защитават 
тези на приятелите си, попълнят  
анкетната карта и заявят своето 
участие в изборите за Ученичес-
ки парламент. 

ръководството на училището 
ученическият съвет представя 
своя план за действие и се пос-
тига съгласие за начините за 
взаимодействие при  решаване 
на конкретни проблеми. 

 

АКО ВИЕ ВСЕ ПАК РЕШИТЕ, ЧЕ 
СИ ЗАСЛУЖАВА ДА ПОРАБОТИТЕ 
ЗА ПРОМЕНИТЕ, КОИТО ВИЕ И 
ВАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ ЖЕЛАЕТЕ,  

 

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ В ПРЕДИЗБОРНА-
ТА КАМПАНИЯ. 

ВИЕ РЕШАВАТЕ И ВСИЧКО  

ЗАВИСИ ОТ ВАС! 
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Ученическият парламент—една изпитана форма за участие на 

учениците в управлението на училището!  

Креативно мислене и абстрактни идеи в 
проектите на Клуб “Моите права”  

“Предстоят 
избори за 

сформиране на 
Ученически 

парламент в 
нашето училище.” 

ПРЕДСТОЯЩИ НАЦИНАЛНИ 

СЪСТЕЗАНИЯ  

  НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗА-

НИЕ „НАЙ-ДОБРА БИЗНЕС 

ИДЕЯ”  

  НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗА-

НИЕ ПО СЧЕТОВОДСТВО  

Следете информационните таб-

ла в училище или се обърнете 

към своите преподаватели, за 

да получите информация за 

датите на провеждане и регла-

мента на Националните състе-

зания. 

За повече информация: 

http://www.minedu.government.bg/ 

Секция вляво: 

Олимпиади и състезания 



Пр ез  т аз и  го дина  мн о го  хо р а  ще  има т  в ъз м ожн ост  н е  с ам о д а  ме чт ая т ,  а  и  д а  ос ъ -
ществ ят  м еч тит е  с и . Годин а та  н а  Д ърве ния  Кон  е  год ин а  н а  к а рдинал ни решения,  
но  б ъд ет е  в нима те лн и,  въз мо жно  е  да  п ос ти гн ет е  п ъл ен  т риу мф,  так а  и  д а  с е  ср и -
нет е  н ап ъл но .  В ре ме то  на  та йн ит е  и  лъж ит е  с и  о тив а  с  година та  на  Зм ият а .  К он я т  
е  ч ест ен  и  из п итв а  отв ращ е ние к ъм та йн ит е .  
През  сл едв ащ ат а  годи на ,  ако  иск а те  да  е  ус пе шн а,  не  бива  да  крие те  нищо и  
трябв а д а  с те  мак сима лн о  открити  към ос та на лит е .  Лук ав ство то  и  за дк ули с-
нит е  д ейс твия ,  неи скре но стт а  и  не спр аве дливо ст та  ще  бъ да т  нак аза ни  

БИЗНЕС, РАБОТА, ОБРАЗОВАНИЕ  -  годината налага  да  действате  бър-

зо ,  тол ер ира т  с е  р ешител н ит е  де йств ия ,  дов ер яв ат е  с е  н а  сво ят а  инту иц ия .  Де йс -
тва йт е ,  п ос тав ет е  си  цел и  и  г и  п ре следв а йт е  с ъс  вс ич ки  си ли .  Тов а  щ е  е  год ин ат а  
на  ка риер но то  из рас тва не .  Мно з ина  ще  отк р ия т  в  се б е  си  к ач еств а  к а то  а мб ициоз -
ност ,  цел еус тр ем ен ост  и  н е под оз ира н  пр ил ив  н а  ен ер гия ,  н ос ещи  и  ну жно то  са м о -
чувств ие  з а  по ст и ган е  на  з адад ен ите  ц ел и.   

 ПАРИТЕ  -  вр ем е то  з а  п лан ир ан е  и  пе ст ене  из тича  с  п риклю чва не то  на  година-

та  на  Зм ият а .  Ко ня т  пр ово кир а  по  сво бо дно  о тн ошен ие  към п ар ит е ,  ха рч ове  з а  
ра звле че ние  , п оч ивка ,  пъту ване  и  вс е  пак  вн им ава йт е  да  н е  се  ок аж ет е  бе з  ср ед -
ства  в  к ра я  на  г од ин ат а .      

ЛЮБОВ И СЕМЕЙСТВО  -  Г од ина та  

об ещав а ро ма нт ик а  и  п р ик люч ен ия .  Ако  н е  
сте  о тк рил и  гол я ма та  лю бов ,  в ре ме  е  за  
дейс тв ие .  Г од ин ат а  на  Ко н я  мо же  д а  се  ок а -
же  н ай -щ аст лив ат а  з а  в ас  в  тов а  о тн оше -
ние !  

ЗДРАВЕТО  -  2 01 4  г .  щ е е  бл агоскл он на  

към з др аве то  н и .  На й -пол е зн ия т  с ъве т  е  д а  
се  из б ягв ат  н егат ивн и  е мо ции и  п реу м ор а,  
коит о  п овл иява т  з ле  на  ф изическ от о  ни  със -
то ян ие .   

Януари, 2014 

 
 
Какво по-хубаво от това в началото на 
годината да станете по-интелигентни? 
Е, има много по-приятни неща, разби-
ра се, но животът не е вечен празник. 
За сметка на това пък е вечно учение. 
Поради тази причина решихме, че 
именно в първия месец на годината е 
идеалното време да ви влеем ударна 
доза любопитни факти, с които да 
забавлявате приятелите си!  
1. Един човек сменя от 50 до 100 косъма 
средно на ден. Интересно къде отиват ? 
2. Човек има средно между 85 000 и 150 
000 косъма само на главата. 
3. В 50 % от случаите катериците забра-
вят къде са си скрили храната. 
4. Жена е разработила първата броне-
жилетка. 
5. Ноктите растат по-бързо когато е сту-
дено. 
6. Само човешкия плач се поражда от 
емоциите. 
7. На човек са му необходими средно 7 
минути за да заспи. 
8. Парижката катедрала Нотр Дам се е 
строила цели 400 години. (1015-1439) 
9. Около 75 % от хората на Земята се 
къпят като започват от главата на долу. 
10. В една календарна година има 31 
557 600 секунди. 
11. Когато пишем бързо изразходваме 
1/6 от калориите изразходвани при нор-
мално ходене. 
12. Над 100 годишна възраст всеки 4 от 
5 човека са жени. 
13. Корабът Титаник е струвал 7 милио-
на долара, докато цената на филма 
“Титаник “ е около 200 милиона. 
14. Живакът е единствения метал, който 
е течен при стайна температура. 
15. При замръзването си водата се раз-
ширява с 10 %. 
16. Слонът е единственото същество, 
което има 4 колена.  
17. Човек сме смее средно около 13 
пъти дневно. 
18. Щраусовото око е по-голямо от мозъ-
ка му. 
19. Мравките са толкова силни, че дър-
пат товар 30 пъти по-тежък от собстве-

ното им тегло. 
20. Едно парче хартия никога не може 
да се сгъне повече от 7 пъти. 
21. За 1 година повече хора са убива-
ни от магарета от колкото при само-
летни катастрофи. 
 

В л я з о х м е  в  г о д и н а т а  н а  В л я з о х м е  в  г о д и н а т а  н а  В л я з о х м е  в  г о д и н а т а  н а     
С и н и я  д ъ р в е н  к о нС и н и я  д ъ р в е н  к о нС и н и я  д ъ р в е н  к о н    
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