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Проект „УСПЕХ” в
ДФСГ”Интелект” през
учебната 2013-2014 г.

Удовлетворение, стабилна основ а и добри
перспективи!
Интервю с г-н Емил Райков - Директор на ДФСГ “Интелект” начин. Вярна на девиза си
„Ние сме част от България,
ние сме част от света!“ нашата гимназия създава отворено и модерно образование, отговарящо на съвременните потребности.
Водещите думи, които се
наслагват в моето съзнание
са: удовлетворение, основа
и перспектива и са свързани
с този цялостен процес на
налагане на новото и създаване на условия за пълноценна реализация н всички
Симона: Г-н Райков, моля да ващата учебна година за участници в образователния
споделите с нас и нашите равносметка, търсейки опор- процес.
читатели Вашите впечат- ни точки за бъдещо развитие. През тази отминаващ учебна
ления от тази учебна годи- Всички ние, ученици, учители
година бяхме част от различна?
и служители направихме мно- ни инициативи, които разкриГ-н Райков: В края на месец го, за да докажем, че в ДФСГ
май е нормално човек д обър- „Интелект“ се работи и се ха нови хоризонти.
не поглед назад към отмина- твори по един по-различен
Продължава на стр. 2

ПРОЕКТ “УСПЕХ” ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2013 -2014 ГОДИНА
Разговор с г-жа Михаела Карамфилова - Пом. директор на ДФСГ “Интелект” и
Ръководител на Проект”УСПЕХ” в гимназията
Г-жо Карамфилова, споделете с нас своите наблюдения
и впечатления от работата
по Проект “УСПЕХ” в нашето
училище.
За трета учебна година в
ДФСГ ‘‘Интелект‘‘ се формираха много разнообразни форми / клубове в различни тематични направления.
Продължава на стр. 3

Проекти по програма
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“Мобилност
„Електронно митническо обслужване - европейския опит и
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„Електронна търговия – успешни
европейски практики"

Проекти по програма “Коменски”
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Удовлетворение, стабилна основ а и добри перспективи!
Продължава от стр. 1

Докоснахме се до културата на
близки и далечни страни, стъпихме в Британския парламент и
на Айфеловата кула, практикувахме във водещи фирми в Лондон и Острава, преоткривахме

света с наши връстници от
Италия, Франция и Турция.
Всичко това, конкретните резултати от учебния процес и
многото дейности в рамките на
нашето училище ни носят

удовлетворение и ни дават
основание да смятаме, че
създаваме добра основа за
бъдещи успехи и разкриване
на добри перспективи.

ОБУЧЕНИЕ В РЕАЛНА РАБОТНА СРЕДА ПО ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“

Г-жа Михаела Карамфилова - консултант на учениците за избор на практика по проект
„Ученически практики“.
Този проект бе едно ново начало в отношенията на ДФСГ “Интелект“
с фирмите – представители на местния бизнес. Проект, който създаде повече и по- добри възможности за практика в реална работна
среда и много по- активно включи бизнеса в практическо обучение.
Смятам, че връзката между резултати от ПОО и потребностите на
бизнес средата от млади специалисти, бе не само задълбочена, но и
оказа въздействие върху мотивацията на практикантите. Към днешна
дата гимназията успя да се включи в проекта с три групи ученици с
общо над 360 ученици. В момента все още практикуват учениците от
10 клас (109), които до 30.05.2014г. ще приключат и получат сертификат за постигнатите от тях резултати.
За всички ученици, участвали в проекта и отработили по 240 часа
мисля, че беше не само полезно по отношение на професионалните
знания, умения и компетенции, но и във връзка с бъдещата професионална реализация.
В края на ученическата практика учениците станаха по-мобилни, покомуникативни и конкурентноспособни за в бъдеще.
Партньорството ни с работодателите от различни сектори, допълни
гамата от възможности както за учениците и учителите, които бяха
включени в проекта, така и за гимназията по отношение бъдещото
развитие.
В дните на практика, екипа по проекта в своите посещения успя да се
запознае в детайли с работата на фирмите-партньори и най-искрено
да им благодари за отделеното време и енергия от страна на служителите/наставниците.
Наставниците като представители на работодателите, в малкото време в което бяха с нашите ученици, успяха да им покажат спецификата на дейността в съответна фирма и да ги въвлекат в корпоративния
живот на организацията.
Практикантите работиха по график, съобразен с ученическата програма на гимназията и адаптиран към неотложните ангажименти на фирмата.
На всички участници, пожелавам крепко здраве, позитивни
емоции и много енергия за справяне с бъдещи професионални
предизвикателства.

За проект “Ученически практики”
Схемата „Ученически и студентски практики” (BG051PO001-3.3.07) стартира на 18 януари 2012 г.
Финансирана е по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд.
Проект „Ученически практики” обхваща всички училища
от системата на професионалното образование и обучение. За успешно завършено се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на не
повече и не по-малко от 240 часа. След приключването и
отчитането на практиката 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 практики” е 28
000 000 лева.

Страница 3

юни, 2014

ПРОЕКТ “УСПЕХ” ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2013 -2014 ГОДИНА
Продължава
стр. 1

от

Г-жа Михаела Карамфилова

28 клуба и тази учебна година работиха за осмисляне
на свободното време на
учениците, като приоритетно в тях бяха включени ученици в риск и с агресивно
поведение.
Разнообразието от форми
повишава мотивацията не
само на участниците, но и
на всички ученици в гимназията.
Подрастващите успяха да
развият допълнителни знания, умения и компетентности, които осмислиха свободното им време.
В рамките на проекта за
учебната 2013/2014г. се

създадоха много възможности за личностни и групови идеи. Заниманията бяха
така организирани, че да
не пречат, а да подпомагат
учебния процес. Темите по
различните тематични направления бяха подбрани в
съответствие с нивото на
учениците от гимназията и
в известна степен надградиха теоретичните основи
по някои учебни дисциплини, от друга гледна точка
до голяма степен допълниха учебните знания.
Множеството представителни изяви оцветиха и
обогатиха училищният живот.
В рамките по проект
‘‘УСПЕХ‘‘
формираните
ИИД се реализираха при

спазване на всички изисквания
произтичащи от нормативната
уредба в системата на средното образование.
Благодаря за отговорността и
всеотдайността на всички
участващи в проекта колеги, с
пожелание за ползотворна
почивка през летните месеци.
На учениците, които се включиха в проекта изказвам своите благодарности за отделеното време, енергия и емоции,
като се надявам, че в края на
учебната година и в края на
проекта се чувстват обогатени
и удовлетворени. На всички
тях пожелавам дъга от емоции
през горещите летни дни и
зареждаща почивка, която да
ги върне в училище за нови
творчески изяви.

“През учебната 20132014 година в нашето
училище
функционират 28
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).”

КЛУБ “ЕТНОГРАФИЯТА В НАШЕТО СЪВРЕМИЕ”
РЪКОВОДИТЕЛ РУМЯНА МЕТОДИЕВА
През изминалата учебна година учениците от клуба се запознаха с особеностите на различните етнически общности в България.
Изследваха различията в подготовката и честването на отделните зимни и пролетни обичаи и празници в България.
Представихме на Коледния концерт на училището драматизацията „Бъдни вечер и Коледа в моя роден край“.
Посетихме РИМ, читалище „Извор“, Северняшки ансамбъл и храм „Св. Николай“, където участниците разгледаха разнообразни национални носии; придобиха умения за плетене на една кука и обогатиха
знанията си за религиозните вярвания и чествания на българите.
Акцентирахме на изучаването на Великденската обредност в различни
краища на България.
Научихме за по-важните празници на евреите, арменците, мюсюлманите и ромите в България. Предстои ни да съпоставяме различни пословици, гатанки, легенди и предания от съответните етнографски области в България. Ще се запознаем с летните и есенните празници в
тези области, с характерните за тях музикални инструменти и особеностите на българската кухня.
С посещенията си в Трявна, Елена и Дряново ще се уверим от близо
как съжителства етнографията в съвременния български бит.
Разказа г-жа Румяна Методиева
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КРИСТАЛИТЕ – ТЪРЖЕСТВО НА СИМЕТРИЯТА
КЛУБ “МИНЕРАЛИ И КРИСТАЛИ” С РЪКОВОДИТЕЛ МИЛЕНА БЕШЕВА
Основните цели на дейността на Клуб
“Минерали и кристали” бяха:
Запознаване на участниците с минералите и кристалите като част от природата.
Проучване на някои видове скали в България и Плевенския край.
Изучаване на някои свойства на кристалите и приложението им като скъпоценни камъни.
Придобиване на практически умения за
работа в химична лаборатория и получаване на кристали.
Естетическо възпитание.

Основната идея
и цел на Клуб
“Минерали и кристали“ през изминава-

щата учебна година в ДФСГ“Интелект“
беше да открием красотата и симетрията м кристалите—това изумително
произведение на природата!
Участниците в клуба са от десетите
класове. В началото на работата беше
запознаването с произхода, видовете и
формите на кристалите. А не след дълго нетърпението доведе до предварителното започване на практическите
занятия. И така - първи опити, първи
радости, но и първи разочарования!

Процесът на кристализация се оказа труден и
твърде капризен. И въпреки това успяхме да
получим кристали от син камък, никелов сулфат
и червена кръвна сол. А каква радост беше за
нас сталактита, получен от две вещества: сода
за пиене и син камък, след като ни беше чакал
да се върнем от 10- дневната грипна ваканция!
Ето го и него! Красавец!

Разказа г-жа Милена Бешева

Клуб „Български празничен календар”
ръководител Галя Николова
Заниманията започнаха с обобщено представяне на есенно-зимния календарен цикъл, а през
м. ноември 2013 год. учениците събраха материали и изработиха табла за обредите, обичаите и тяхната символика за Кръстовден, Димитровден и първата Задушница. През м. декември
2013 год. участниците в клуба проучиха празника Игнажден и се съсредоточиха върху подготовката на представителната проява – възстановка на Коледните празници. Събраха материали, описаха обредите и тяхната символика, изготвиха табла. На 20.12. 2013 год. представиха
възстановка на Бъдни вечер и Коледа на празничния концерт пред цялото училище.

От началото на тази учебна година ученици
от 8 клас на ДФСГ „Интелект” участват в Клуб
„Български празничен календар” по Проект
„Успех”. Те проучват празничната обредна
система на българския народ, изучават празничните обреди и традиции на българите,
изследват ритуалите, храната, песните, танците и тяхната символика за всички празници
от годишния календарен цикъл, събират материали и правят възстановки на празничните
ритуали и обреди за Коледа и Великден.

През м. януари 2014 год. подготвихме табла за Ивановден, Нова година, Водици или Богоявление и Бабинден. През м. февруари 2014 год. следвайки годишния празничен календар на
българите подготвихме материали за Атанасовден, с което приключихме есенно-зимния и
поставихме началото на пролетно-летния календарен цикъл. Таблата с изнесената информация по повод на Трифон Зарезан и Месни и Сирни Заговезни предизвикаха голям интерес и заради интересните рецепти на традиционни български ястия.
През м. март 2014 год. учениците проучиха прекрасните български традиции за правене на мартеници и символиката на Кукерските танци, а
през м. април 2014 год. подготвиха табла за Лазарица, Цветница, Великден и Гергьовден..
Разказа г-жа Галя Николова

Страница 5

юни, 2014

Клуб“Ценности и човеколюбие“ и клуб „Моят град, неговата история и мястото на
ДФСГ“Интелект“ в нея“ с ръководител Стефка Иванова

Основен стремеж в работата и
на двата клуба бе да бъдат
изградени екипи, в които участниците да развиват творческо
мислене, да се забавляват и
да се допълват взаимно при
работа върху поставени задачи. Много ни помогна сътрудничеството с РИМ – гр. Плевен
и с Регионална библиотека
„Христо Смирненски“, защото
обогати уменията ни за работа
с електронно-библиотечни

каталози, събирането и обработването на информация.
Най-запомнящите се моменти за
нас бяха свързани с посещение
в дом „Детелина“ за Коледните
празници, представянето на
анкета направена сред ученици
и родители от ІХ в и ІХ г класове
относно толерантността в живота и в училище и относно ценностите в нашето общество. Не
просто отбелязване на 141 години от гибелта на Васил Левски, а
докосване до големия дух на
Апостола на българската свобода се случи на 18 февруари,
когато ученици от всички класове на гимназията се събраха в
Зала библиотека, за да почетат
събитието и програмата, подготвена от участници в
клуб“Ценности и човеколюбие“ и
ученици от 11 клас на
ДФСГ“Интелект“.
Една от прекрасните срещи бе
посветена на 8-ми март – ден на
жената и майката, който бе отбелязан с рецитал по стихове на
български и чужди поети и писа-

тели. Изпълнителите от ІХв и ІХг трогнаха своите любими учителки и
своите майки, които бяха скъпи гости на тържеството.
Клуб “Моят град, неговата история и мястото на ДФСГ“Интелект“в нея“
изработи диск с презентации, които представят отделните периоди от
развитието на нашия град. Посети най- значимите места и паметници,
свързани с историческото минало.
Предстои изработването на табла, в които да намери място найактуалното и емблематичното, което дава облик на града и училището
ни.
Благодарим на
ръководството за
предоставената
възможност да
имаме и развиваме подобна клубна дейност, а
също и на учителите, с които си
сътрудничихме
през цялата година –
г-жа Ани Андреева и г-жа Калина
Минева.
Разказа за нас г-жа Стефка Иванова

КЛУБ “ТВОРЧЕСКО ПИСАНЕ”, РЪКОВОДИТЕЛ НЕЛИ ЦВЕТКОВА
Клуб "Творческо писане" имаше за цел да развие комуникативните умения
на учениците на английски език, да стимулира творческите им способности
и да ги насърчи да изразяват мислите и чувствата си в контролираната среда на писмените текстове.
Нашите основни задачи бяха:
Да се запознаем с различните литературни жанрове – разказ, новела, сценарий, поема и други.
Да провокираме всеки един от участниците да намери това, което го вдъхновява за творчество.
Да се разбуди артистичното в участниците и да им се помогне да намерят
своята форма на изразяване в един свят , където фантазията ще ни води по
своите пътеки и ще ни научи да разказваме истории.
Имахме няколко представителни изяви:
Участие в Четвъртото състезание по творческо писане на английски език
организирано от фондация „Корпус за образование и развитие – КОРПлюС”
с подкрепата на Министерството на образованието и науката на 11.02.2014г.
и 12.02.2014 в библиотеката на ДФСГ “Интелект“ – Плевен.
Среща със Скот Кауфман - представител на Американската Асоциация на
Интернет авторите – на 13.02.2014г.в зала „Европа“
С нас сподели г-жа Нели Цветкова.
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ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩНИЯ ДВОР ПРИЯТНО И КРАСИВО МЯСТО
КЛУБ “ЗЕЛЕНИ АЛТЕРНАТИВИ” С РЪКОВОДИТЕЛ ТЕОДОР ПЕТКОВ
Дейността на клуб „ Зелени алтернативи“ е
свързана съгласно тематичния план съставен предварително от ръководителя на клуба. В началото всички обединихме усилия в
изработването на постер „Живей позитивно“,
именно тук някои от децата проявиха талант
със собственоръчна изработка на карикатури, рисунки, оцветяване и надписи като накрая се получи нещо красиво и мотивиращо
за работа и учене. Поставихме постера на
централно място в училище с цел да подобрява настроението и от части да промени
начина ни на мислене.
Следващата ни стъпка беше да съберем
всяка ненужна тетрадка, вестник или хартийка, както в къщи, така и в училище, и да ги
предадем за рециклиране. Идеята ни е по
този начин да намалим изсичането на дървета и да запазим, колкото се може екосистемата по-красива.
Малко по-късно направихме презентация за
10 нови източника на алтернативна енергия
като по този начин децата се запознаха с
други не традиционни начина за създаване
на електроенергия.
В следващите часове научихме кои найлонови торбички се разграждат по-лесно от
останалите и може ли да се заменят с други
пликчета и чанти, които биха намерили и
друго приложение.

Интересна беше темата за „Натура 2000“
свързана със защитените зони в Европеския съюз и България. Имено тук разбрахме,
че „Натура 2000“ включва не само природни
резервати, но и частни имоти като програмата предвижда тяхното бъдещо устойчиво
екологично, икономическо и социално развитие.
Изключително интересни часове в клуба
бяха свързани с изработване на албум
включващ представители на флората и
фауната на родния ни край, открихме, че
нашата природа е изключително богата на
растения и животинки, опознахме кои са
опасни и кои имат лечебен ефект върху
нас. В края сглобихме един красив албум с
кратко описание за всеки представител на
флората и фауната на родния ни край.
Изчакахме подходящо време за разходки и
посетихме нашия парк „Кайлъка“, обиколихме крепостта „Сторгозия“ като направихме
няколко снимки.
В следващите няколко часа озеленявахме и
почиствахме училищния двор, предимно
наши боклуци, които изхвърляме ежедневно, но не в определените за тази цел места.
Разкопахме, посадихме и поляхме няколко
красиви цветя. Пресадихме тези, които са
увехнали, накрая всичко стана много красиво и разбрахме, че нашето училище е едно

прекрасно място.
В момента изработваме
екоброшура „Обичам
природата и аз участвам
в нея“ като за сетен път
се убеждаваме, че трябва да се обръщаме с
внимание и обич към
всичко което ни заобикаля.
Разказа г-н Теодор
Петков

КЛУБ “МОЯТ ПРИРОДЕН СВЯТ”, РЪКОВОДИТЕЛ АНТОАНЕТА ИВАНОВА
Клуб „Моят природен свят“ започва своята
дейност на 15.09.2014 г.
В него членуват ученици от 9 и 10 клас на
ДФСГ „Интелект“. Целта е да запознае учениците с растителния и животински свят на
област Плевен. Кои от тях са застрашени и
къде у нас има екологично замърсени места. Какви мерки се взимат за тяхното премахване и по какъв начин да опазваме природата чиста.
В отделни теми се запознаха с климата на
Земята, природните феномени,влияещи
върху климата, връзката между растителния ,животинския свят и климата и как те
променят облика на Земята. Запознаха се с
основните замърсители на почвата и ландшафта и къде у нас има защитени територии. Беше изработена брошура на тема
последиците от човешката дейност върху
планетата“Запознаха се с алтернативни
източници на енергия и беше изработен
плакат на тази тема.
Направиха презентация и плакат на тема

растителния свят в областта Плевен-видове, местообитание, застрашени видова. Беше
изработен плакат в който бяха показани част от застрашените видове.
Посетиха парк „К айлъка“ и „Скобелев парк“ където откриха много от растенията, за които
бяха намерили информация. Изготвиха презентация и плакат на тема животинския свят
в област Плевен-видове и застрашени видове.
Взеха участие в почистването на двора и територията около училище. Съвместно с други
клубове се грижат за зелените площи в училищния
двор.
Предстои подготовка и
изложба на тема „Моят
природен свят“ и Поход по
екопътека в с. Крушуна
където ще бъдат наградени изявени ученици от
клуба.

С нас разговаря
г-жа Антоанета Иванова
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Клуб „Училищен уеб сайт – уеб дизайн и администриране“
ръководител Калина Минева
През учебната 2013/2014
година в Клуб „Училищен уеб
сайт – уеб дизайн и администриране“ участваха 15 ученици от 8 до 12 клас. Изминалите няколко месеца бяха наситени с много интересни занимания и нови знания и умения, придобити с упорит труд
и постоянство. Първите занятия бяха свързани с изработване на графики и анимации,
за да можем да представяме
по интересен и атрактивен
начин дейността на дадена
фирма чрез нейното лого.
Работихме върху собствени
учебни проекти. Наред с теоретичните познания, свързани с проектирането и създаването на уеб сайт, ние направихме и първите си стъпки
на практика. Запознахме се с
изискванията, на които трябва да отговарят документите,
публикувани в уеб пространството, видовете уеб сайтове
според дизайна и организацията им. Целта ни беше
създаване на достъпен статичен уеб сайт, така че потребителите лесно и бързо да
намират търсената информация. Препоръчително е наличието на графична заглавна
част (колаж), присъстваща на
всяка страница на сайта. Друг

задължителен елемент е хоризонтално или вертикално разположено меню, което е достъпно от всички страници, като
по този начин позволява на
посетителя да достига до всички секции на сайта за минимално време. Научихме как
ефективно да използваме
изображения, текст, цветове,
навигация и да преценяваме
качествата на даден уеб дизайн. Запознахме се с похватите за създаване на потребителска интерактивност – поведения, вграждане на мултимедийни обекти и др. За всичко
това ни помагаше нашата ръководителка госпожа Калина
Минева.
Едновременно с това, ученици
от клуба се грижеха за поддържане актуален училищния уеб
сайт, като събираха материали
и снимки, свързани с живота
на училището и своевременно
ги публикуваха. Знанията и
уменията за актуализиране на
динамичен уеб сайт ще ни
бъдат много полезни в бъдеще.
На 08.04.2014 г. беше представителната проява на клуба,
където пред гости и съученици
участниците презентираха
пос т иж е н и ят а с и. Н ай интересни и атрактивни бяха

сайтовете „Континенти“ и „Choko dream“ на Дияна Чолакова от 8а
клас, „Dance sport“ на Ангел Прокопов от 8а клас, „Обзор“ с авторски
снимки на Памела Петкова от 9б клас, „Zoo“ на Борислав, Никола и
Ростислав от 9а клас, „BGfitness“ на Кирил Петров от 9а клас. По
време на представянето в зала №5 на ДФСГ „Интелект“ бяха изложени постери с началните страници на готовите сайтове и представителния слайд на клуба.
Разказа за нас г-жа Калина Минева

“ЕВРО КЛУБ”, РЪКОВОДИТЕЛ ДЕНИЗА ДИМИТРОВА
Трета поредна година работи клуба за комуникативни умения на чужд език.
През първата и втората година учениците се запознаха със забележителностите и традициите на Германия и Австрия.
През тази учебна година акцентът падна на Швейцария.Бяха изготвени презентации за историята, традициите и забележителностите на отделните
швейцарски кантони.По време на представянето им, учениците изразяваха
на немски език мнението си за видяното.Те обогатиха знанията си за Швейцария и подобриха уменията си да се изразяват на чужд език.
С нас сподели г-жа Дениза Димитрова.
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“Правата са жажда за живот“
Клуб „Моите права“с ръководител Людмила Дончева

“Правата са жажда за живот“ – това е девиза
на нашия клуб „Моите права“с ръководител
Людмила Дончева. В него с ентусиазъм
участват 15 ученици от 10 а,б,в,д клас с ясно
изразени интереси в областта Граждански
компетентности – форми на поведение за
участие в социалния живот и разрешаване
на конфликти.
През учебната 2013/2014г. Учениците от
клуба активно се включиха в разнообразни
инициативи като: „19 дни на ненасилие в
училище“; „Ден на розовата фланелка“; участвахме и в световния ден за възпоменание
на жертвите на пътно транспортните произшествия . За целта гимназистите изработиха
оригинални табла, постери, колажи, брошури
и плакати изразяващи защитата на правата

на детето, културата на мира и ненасилието.
Планирахме и проведохме срещи, разговори с представители на социални грижи,
агенцията за правата на детето; агенция за защита правата на потребителя и
среща – разговор с Д-р Пенка Стефанова, директор на Районна Здравноосигурителна Каса – гр.Плвен, които бяха изключително полезни за младите хора. Във
връзка с темата: „Аз съм личност и моите права са свещенни“ – посетихме Историческия музей, Панорамата и Мавзолей – параклис „Св. Георги Победоносец“ –
гр.Плевен и научихме, че за да има човек права първо трябва да изво=ва свободата си.
Демокрацията, еманципацията и правата на жените отбелязахме на 8-ми март с
плакат и дискусия на тема: „Жените или мъжете имат повече права в България?“.
Но най-голям интерес предизвикаха конкурсите за есе, фотография и рисунки на
тема: „Моите права в огледалото на отговорностите“ и „Моите права в Европейския съюз“. Учениците от клуб „Моите права“ научиха и откриха интересна информация за новите измерения, предизвикателства и заплахи за гражданските, политически, икономически, социални и културни права на човека, Осъзнаха необходимостта от морал, права и отговорности; от
защита на правата на човека, животните и околната среда в глобализацията на съвременния свят.
Младите хора се отличиха с креативно мислене, абстрактни идеи и борбен дух да отстояват правата
си, утвърждавайки културата на толерантност и сътрудничество.
Всички участници в клуб „Моите права“
към ДФСГ „Интелект“ получиха сертификати за своята дейност от ръководителя на проект „Успех“ – Пом. директор
г-жа Михаела Карамфилова и връчени
от г-жа Людмила Дончева.

КЛУБ „СТАНИ УСПЕШЕН ЛИДЕР“, РЪКОВОДИТЕЛ ЙОАНА ЛАЗАРОВА
Целта на клуб „Стани успешен лидер“ е да се
провокират нужните качества в учениците,
НЕОБХОДИМИ им за
развиване на лидерски умения и нагласи
поемане на отговорност
стимулиране на инициативността
намиране на работещи решения на проблеми
и др.
Именно чрез тях те ще могат да се изградят
като успешни личности и отговорни граждани.
ПРЕДЛАГАМЕ ВИ НЯКОЛКО ТЕХНИКИ ЗА
ПО-ДОБРО БИЗНЕС ЛИДЕРСТВО, КОИТО
МОЖЕ ДА СА ПОЛЕЗНИ ЗА ВАС:
Приписвам на екипа заслугите за успеха винаги и публично!
Заслужените похвали отправям веднага!

 Между чука и наковалнята: адвокат съм на
екипа си пред висшестоящите, адвокат съм и
на висшестоящите пред екипа си!
Уважавам хората от екипа и им го показвам!
Когато ситуацията позволява, оставям хора-

та да стигнат до „правилното" решение, вместо
да им казвам какво да правят!
Когато усетя, че назрява конфликт се намесвам - не позволявам да се разраства!
В думите и делата съм принципен и постоянен - не позволявам „двоен стандарт"!
Вслушвам се в хората си - няколко глави
мислят по-добре от една
Оставям хората да поемат инициатива и
отговорност!
Не отлагам вземането на трудно решение!

 Не критикувам!
Не показвам неувереност и несигурност хората разчитат на мен.
Намирам време за хората си.
Грижа се за колективния дух - насърчавам
колективната работа и внимавам интересите
на индивидуалистите да не му вредят,
Нося отговорност за грешките на екипа пред
висшестоящите!
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Клуб „Intellect NEWS – училищна медия“
Ръководител Ани Андреева

Клуб „Intellect NEWS – училищна медия“ е логично продължение на Ателие „Да си
публикувам реклама“, в което
участвахме предишните две
години и основната ни задача
беше да рекламираме нашето училище чрез различни
материали и статии за сайта
на гимназията и някои плевенски печатни и електронни
медии. През втората година
заедно с Клуб „Училищна
медия“ създадохме три броя
на в-к „Intellect NEWS“, като
всеки от тях имаше печатна и
електронна версия, за да
сме в крак с развитието на
новите технологии.
Добрите отзиви за нашия
продукт ни мотивираха да
продължим и тази година с
работата по училищната ме-

дия, защото
е важно да
се отразяват
постиженията и успехите
на нашите
учители
и
съ у ч ени ци,
които никак
не са малко.
В
ДФСГ
„Интелект“ се
работи много - по няколко
международни проекта по европейски програми, така и по
много Национални програми
на МОН, както отбелязва в
уводната статия на вестника гн Райков – Директор на ДФСГ
„Интелект“.

Да се научим да изразяваме лично мнение и позиция по различни
актуални теми;
Да търсим и отразяваме истината за хората и събитията;
Да приложим на практика усвоени от нас знания и умения;
Да спорим, да творим, да се забавляваме!
Да ви информираме за всичко интересно и актуално в ДФСГ
„Интелект“ !
През тази учебна година подготвихме и издадохме три броя на нашия вестник, последният брой на който четете в момента.
За нас беше истинско удоволствие да се вживеем в ролята на репортери и журналисти, да разговаряме с ръководителите на различните
клубове и проекти и да пишем за успехите на нашите съученици по
света и в България.
Катина, Цветелина, Анна и Симона

Няколко думи за нас и нашите
цели. Ние сме ученици от 10 и
11 клас.
Нашите основни цели са:
Да отразяваме всичко, което
се случва в нашето училище;
Да разкажем за успехите на
нашите учители и съученици;
Да представим дейностите по
проект „УСПЕХ“;
Да следим и отразяваме реализирането на европейски
проекти в гимназията;

ЗДРАВЕ И СИЛА ЧРЕЗ СПОРТ
Клуб “Здрави и силни във футбола”

Клуб “Спортът е здраве—баскетбол”
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УСПЕШНА , ИНТЕРЕСНА И НЕЗАБРАВИМА ТРИСЕДМИЧНА ПРАКТИКА В ОСТРАВА, ЧЕХИЯ
Успешно приключи триседмичната трансгранична практика на 30 ученици от ДФСГ „Интелект“ по Проект „Електронна търговия – успешни европейски практики“, секторна програма „Леонардо да Винчи“, дейност
„Мобилност“, финансиран с подкрепата на Европейската комисия в Острава, Чешка република
От 14 април до 04 май 2014 година 30 ученици и трима преподаватели от
ДФСГ „Интелект“ реализираха триседмична трансгранична практика в
Чешката република, която е на едно от първите места в света по развитие и използване на електронна търговия и on-line бизнес.
Работната програма включваше практика във водещи фирми в областта
на информационните технологии и електронната търговия като TIETO,
Viva Ostrava, Webconsulting и Linuxbox. Ползвателите на проекта се запознаха с методите на работа, рекламната стратегия и политика на фирмите, придобиха умения за прилагане на иновативни подходи при проектиране на on-line магазин, запознаха се с възможности за създаване
промоционални стратегия в on-line електронната търговията и умения за
привличане на клиенти и ефективна и гъвкава комуникация с тях.
По време на практиката, българските ученици показаха много добри
познания в областта на информационните технологии и електронната
търговия и завидни умения при работа със специализиран софтуер. Те
създадоха изключително интересни, атрактивни и оригинални рекламни
материали, клипове и сайтове за електронна търговия под ръководството
на своите ментори от страна на чешките фирми, разшириха своите знания и усъвършенстваха уменията си за работа с компютърни програми за
създаване на on-line магазин, графични и мултимедийни приложения.
Любезните домакини от ALVIT – Острава бяха организирали и богата

културна програма. чрез която
дадоха възможност на българските
ученици да се запознаят с историческите и културни забележителности на Острава, с традициите,
природата и разнообразната кухня
на региона и града.
Триседмичната трансгранична
практика даде възможност на
ползвателите по
проект
„Електронна търговия – успешни
европейски практики“ 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.
Като бъдещи специалисти в тази
динамична и бързо променяща се
сфера, ползвателите имаха възможност да се запознаят с иновативни европейски практики в електронна търговия,със съвременни
софтуерни продукти за разработване и поддържане на успешен онлайн магазин и да приложат на
практика усвоените в професионалната училищна подготовка
теоретични знания, да повишат
чуждoезиковите си и комуникационни умения на английски език, да
обогатят своите познания за света,
разширят мирогледа си и желанието за успешно кариерно, което ще
повиши конкурентоспособността им
на пазара на труда.
С реализирането на проекта, Държавна финансово-стопанска гимназия "Интелект" ще повиши качеството на професионалното образование за своите ученици, а в резултат на осъщественото партньорство с приемащата организация, успя
да разшири опита си в различни
аспекти на трансграничното сътрудничество.
След приключване на практиката
всички ползватели получиха: Сертификат Euro Pass, сертификат от
партниращата организация “ALVIT
– innovation and education” Ltd за
постигнатите резултати, а найдобре представилите се бяха удостоени с почетни купи.
Екипът по проекта и ръководството
на гимназията са убедени, че само
с подобен тип отворено образование, включващо досег с водещи
фирми в световен мащаб, ще
променим нагласите и мотивацията

на българските ученици. По този
начин се дава възможност на младите хора в България за успешен
старт в живота и в професионалната им реализация.
Екипът на проекта е от преподаватели от ДФСГ „Интелект“:
Ани Андреева – Ръководител на
проекта и преподавател по Информатика, ИТ и Уеб дизайн
Елка Рашева – Преподавател по
Английски език
Таня Димитрова – Преподавател по
професионална подготовка
Денка Недялкова – Контактно лице

“След приключване на
практиката
всички
ползватели получиха:
Сертификат Euro Pass,
сертификат
от
п а р т н и р а щ а т а
организация “ALVIT –
innovation and education”
Ltd
за постигнатите
резултати, а най-добре
представилите се бяха
удостоени с почетни
купи.”
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Успешно приключи проект “Електронно митническо обслужване европейския опит и п рактика“ с триседмична практика в в Лондон.

От 2.02.2014г – 22.02. 2014 г.
ученици от гимназия „Интелект“
имаха възможност да осъществят
практическо обучение по проект
„Електронно митническо обслужване- европейския опит и практика“ осъществен с финансовата
подкрепа на програма „Леонардо
да Винчи“.
То бе проведено в столицата
на водеща икономическа сила в
Европа- Великобритания. На
практика учениците доказаха, че е
възможно и младите хора на
България да се реализират пълноценно в силно конкурентна
среда.
Програмата включваше посещение на мултинационални компании като Lloyd’s of London Blick,
Rothenberg Ltd , The Summit Group
Limited, HM Revenue & Customs и
др., а също така групата имаше
възможност да влезе и в Британския парламент, както и да се
запознаване с типичните за Лондон културни и исторически забележителности: Tower Bridge, Tower of London, London Eye, Биг Бен,
Уестминстърското абатство, Бъкингамският дворец, Катедралата
Сейнт Пол, Британският музей и
др.
По време на трансграничната
практика, възпитаниците на ДФСГ
„Интелект“ имаха възможност да
разширят професионалните си
компетенции, повишат
чуждoезиковите си умения на
английски език, да обогатят ценностната и ориентация за кариерно развитие и да повишат конку-

рентоспособността си на пазара а
труда.
Екипът по проекта и ръководството на гимназията са убедени, че само с подобен тип отворено образование, включващо
досег с водещи фирми в световен мащаб ще променим нагласите и мотивацията на българските
ученици. Това е възможност на
младите хора в България за успешен старт в живота в професионалната им реализация
С нас споделиха своите впечатления Александър и Лилия, ползватели по проекта:
Лондон - Приютява те. Влюбваш се. Вали.
Лондон беше мечтана дестинация
за всеки от нас, та като се замисля, кой не мечтае да го посети.
Някой, някога, някъде, вероятно
разхождайки се из най-големия
град в Европа, беше казал, че не
си живял пълноценно, ако не си
посетил Лондон.
Смея да твърдя, че ние, учениците от ДФСГ ,,Интелект'' прекарахме пълноценно всяка минута в
този различен свят. Незабравим и
мокър, да това е той, странно е,
че го описвам, като жив, но Лондон е цял организъм, в който ние
успяхме да се вплетем, бяхме
част от него.
Никой, който е отишъл на екскурзия не би могъл да се почувства
така.. трябва да поживееш малко,
да се огледаш и ще усетиш как
ставаш част от него и той става

част от теб.
Приютява те. Влюбваш се. Вали.
Хостелът в който бяхме настанени, бе въплъщение на града- цветен, модерен, уютен и въпреки всичко претъпкан. Там не си просто посетител, ти си част от едно семейство, докосваш
се до хората около теб, опознаваш света, учиш,
споделяш и мечтаеш да останеш.
И все пак бяхме там за да работим, да учим и
да се развиваме. Успяхме. Нашите английски
партньори се погрижиха да ни залеят с идеи и
насоки с които да успеем в живота, също както дъжда ни заливаше, но благодарение на него пораснахме.
В града на неограничените възможности, да точно такъв е той, не можеш да
скучаеш, повярвайте, опитахме. Запълвахме всяка свободна минута с пътешествия. Посетихме всичко възможно, но оставихме малко и за следващия
път. Ще се върнем.
Александър 11 б клас

“Мисия Лондон“ за едни единадесетокласници
Лондон, както аз го наричам - не просто столица на една държава, той е сякаш една от столиците на света. Можеш да видиш хора от цял свят там, огромни маси от хора, с различни лица, носещи различни култури, които създават интернационалното лице на Лондон.
И това лице пъстро, цветно и забързано на фона на сивото небе и навъсените облаци, от които сякаш всеки момент ще завали, точно то създава цялостния облик на Лондон. И на фона на всичко това се разгръща нашето приключение, нашата мисия, наречена Лондон. Приключенията ни започнаха още от
летището и вървяха неразделно с нас до края. Разбира се имаше и такива с
лека негативна нотка, но тя не успя да попречи ни най-малко на хубавите
емоции, които сякаш ни следваха.
Видяхме и усетихме неща, които не много хора могат да видят по този начин.
Лондон отваря и действа на сетивата по един особен начин. Усетихме духа
му - първоначално сякаш всички бързат за някъде, но после свикваш с рутината и започваш да се чувстваш като истински ‘’Londoner’’. Това нещо сякаш
влиза в теб, опиянявате и сякаш никога повече не излиза и не ти позволява
да забравиш този уникален град. Лондон беше мечта за всички нас, беше не
просто мечка, а цел, която постигнахме по най-добрия начин и толкова ни
хареса, че ще връщаме пак и пак, за да усещаме отново и отново онази така
пристрастяваща тръпка, наречена Лондон.
Лилия 11 б клас
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Проект “БЛИЗКИ СРЕЩИ ОТ ПЕТИ ВИД” или да открием красотата, символиката и
дълбокия смисъл в българската празнична обредност.
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 развитие 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 Райков,
заедно с 21 ученици от 9 клас правят проучване на празничните обреди и традиции на българите, събират материали и
правят възстановки на празничните ритуали и обреди на Коледа и Великден. 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 поколения, да усъвършенстват комуникативните си умения както на роден език, така и на чужд език. Учениците ще
развиват уменията си за учене, критично мислене, за търсене,
класифициране, обработване и споделяне на информация, за
работа в екип, за използване на ИКТ.
1 ЕТАП
Учениците направиха проучване на българските традиции и
обичаи, свързани с Великден, по групи проучиха ястията, песните, наричанията и обредите, които се извършват за празника, тяхната символика и смисъл, откриват красотата и мъдростта им.

Първата работна среща се
проведе в гр.
Ладисполи, Италия за периода
25.03.2014
–
09.04.2014 год.
Там
учениците
организираха
и
представиха пред
местната общнаст
спектакъл с възстановка на обредите за Великден
на двете страни.
Съпоставиха
обредите, ритуалите, ястията, подредбата на празничната трапеза и др. с тези на партньорите си и
се запознаха с културата и бита им.
2 ЕТАП
Учениците ще 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 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 различното
между ритуалите. Визитата ще приключи с финален спектакъл, който ще обоб-

щи наученото от учениците и ще представи тяхното виждане за това, което
трябва да се запази от фолклора и да се пренесе в бъдещето.
Разказа за нас г-жа Нели Цветкова

УЧЕНИЧЕСКА КОМПАНИЯ “FRUIT PARADISЕ” Е ПОБЕДИТЕЛ В ПЪРВИЯ РЕГИОНАЛЕН ПАНАИР НА
УЧЕНИЧЕСКИТЕ КОМПАНИИ В ПЛЕВЕН

За първа година „Джуниър Ачийвмънт България“
проведе регионални панаири като част от квалификациите за Националното състезание „Найдобра учебна компания“ 2014 г. Най-добре представилите се отбори ще вземат участие в националната надпревара „Най-добра учебна компания
на България“.
В регионалния кръг се представиха четири компании от ДФСГ „Интелект” – Плевен, две от СОУ
„Яворов”, една от СОУ „Христо Ботев” – Славяново и още четири компании от СОУ „Козма Тричков” – Враца и една от Велико Търново.
Ученическата компания от ДФСГ „Интелект”,
която впечатли журито е „ Фрут парадайс”. Тя е
насочила усилията си да предизвика интерес у
децата да се хранят здравословно. Това те правят като предлагат плодове по аткрактивен начин, за да са привлекателни за децата. Освен
много промоции, организиране на игри и конкурси

за рисунки, от ученическата компания са изработили оригинални късметчета с полезна информация за конкретен плод. Когато съберат пълния набор от 10 късметчета, децата получават кутия
натурален сок като награда.
Двете ученически компании от Плевен на 6 юни ще се състезават с избраните компании от цялата
страна за приза „Най-добра ученическа компания” за 2014 г. Състезанието ще се проведе в София.
Националното състезание “Най-добра учебна компания на България” се провежда ежегодно в рамките на Младежки бизнес форум “Изгряващи звезди”. На търговското изложение учебни компании
от цялата страна представят на специален щанд своите бизнес идеи и продукти, върху чието разработване и популяризиране са работили през
цялата учебна година. Победителите се избират
от жури, съставено от представители на бизнеса
и публичните институции. След края на оценяването компаниите се награждават, а носителят на
първа награда представлява България на европейското състезание JA YE Company of the Year.
Тази година форумът „Изгряващи звезди“ ще
представи креативните и новаторски идеи на
младите предприемачи на 6 юни под патронажа
на президента на Република България Росен
Плевнелиев, а Европейските финали за учебната
2013 – 2014 г. ще се проведат между 22 и 25 юли
в Талин, Естония.
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Проект “ACTIVE - Active communication training in vocational
education“ - за тез и, к оито искат да развият своите знания и умения в
сферата на невербалн ите комун икации в областта на
професионалното образование.
От началото на тази учебна
година един от проектите, по
които работи екип от ДФСГ
„Интелект” гр. Плевен, носи
името “ACTIVE - Active communication training in vocational
education“ или „Активно обучение в сферата на невербалната комуникация в професионалното образование“. Той се
финансира от Центъра за развитие 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, Румъния, Турция и Хърватска.
Времетраенето на проекта е
две календарни години - от
01.08.2013 до 31.07.2015 г.
Екип в състав: Галя Николова,
Нели Цветкова и Емил Райков,
заедно с 14 /четиринадесет/
ученици от 8 и 9 клас навлизат
в дебрите на невербалната
комуникация, изследват шестте аспекта: тактилни, двигателни, пространствени, цивилизационни кодове и зрителен контакт, езика на тялото в различните култури, създадат модели
за поведение при бизнес комуникациите.
Само няколко от целите на
проекта са:
Проучване
на начините за невербалната
комуникация, изучаване и прилагане на тези начини в практиката при професионалното
образование, в т.ч. в часовете
по бизнес комуникации, изграждане и подобряване на
уменията на учениците за водене на бизнес преговори –
създаване на модел за бизнес
поведение, за предприемачество и планиране на бъдещото
кариерно развитие.
От друга страна учениците ще
развитват и усъвършенстват
уменията си за комуникация на
чужд език, ще развиват уменията си за учене, критично мислене, за търсене, класифициране, обработване и споделяне на информация, за работа в
екип, за използване на ИКТ.

От началото на м. октомври функционира група на проекта във
Фейсбук, където учениците се
запознават и активно си общуват.
1 ЕТАП
Първата работна среща се проведе в гр. Сейнт-Лоис, остров
Реюнион, Франция за периода
05.11.2013 – 14.11.2013 год. Там
учениците представиха своите
страни, градове и училища, работиха по темата „Първа среща с
чужденец” и изработиха лого на
проектa.
2 ЕТАП
През периода 5-11.03.2014 год. в
България партньорите представиха информацията за аспектите
на невербална комуникация 1. Зрителен контакт /eyecontact/,
2.Пространствени кодове /proximity/, 3. Цивилизационни кодове /Appearance/, 4. Тактилни кодове /haptics /, 5. Двигателни
кодове /gestures and posture/ и
организираха модно шоу с костюми, подходящи за различни
случаи

3 ЕТАП
В Турция през периода 1926.10.2014 год. работата ще се
фокусира върху същите аспекти,
но на работното място и върху
оценка на извършеното до момента. Тренинги и уъркшоп сесии,
посветени на явяване на интервю; посещение на фирми за наблюдение на дейностите по обслужване на клиенти; ситуационни
модели за практикуване на наученото са само част от заплануваните мероприятия. В Румъния –
ще се работи за описване на
процеса и превръщането му в
готови за употреба учебни материали.
4 ЕТАП В Полша през март 2015
год. всички екипи ще представят
скечове по темите пред местната
общност, която ще оценява изпълненията, а финално състезание/викторина/, в което участват
смесени отбори от всичките страни партньори, ще определи победителите.

“Проектът е
многостранен и
като партньори
в него участват
освен България
още 6 страни:
Полша, Италия,
Франция,
Румъния,
Турция и
Хърватска.”

Прекрасните приятелства хвърлиха мост в пространството времето!

Срещата в гр. Сейнт-Лоис, остров Реюнион,
Франция за периода 05.11.2013 – 14.11.2013 год.
Прекрасните приятелства хвърлиха мост в
пространството и превърнаха този далечен
остров в близък на душите и сърцата.—сподели
с нас г-жа Галя Николова.

През периода 5-11.03.2014 год. в
България партньорите представиха
информацията за аспектите на
невербална комуникация

Тържество с нашите гости в
България

Страница 14

ШЕСТИ ПАНАИР НА БИЗНЕС ПРОЕКТИТЕ В ДФСГ “ИНТЕЛЕКТ”
ТР АДИЦИЯТА ПРОДЪЛЖАВ А!
По традиция и тази година в ДФСГ „Интелект”
имаше панаир, но не обикновен панаир, а Панаир
на бизнес проектите, представени от номинираните екипи на 9-те класове.
9 май – Празник на училището и още по-голям
празник за тези деветокласници, които за пръв път
ще се изправят лице в лице с представители на
реалния бизнес и ще отговарят на техните въпроси.
Подготовката за този момент е почти два месеца.
Щандовете вече са готови, екипите доста притеснени, а обстановката шумна – като на параир.
Този път 10 екипа представиха своите идеи за
бизнес проекти на тема „Плевен – град на поздравите, по-веселите и по-щастливите”.
Какво можеше да се види тази година:
За тези, които искат да се хранят здравословно:
ООД „Медекс” - фирма, предлагаща мед и още
много полезни неща, свързани с меда;
Пекарна „ Здраве”, която на панира демонстрира
своите вкусни хлебчета от истинско брашно, без
подобрители и набухватели;
Заведение за хранене „При баба” – носталгично,
вкусно, истинско - точно както е при баба;
ЕООД „Fruity fresh” – предлагащо фрешове от
пресни плодове, с които да заменим напитките с
консерванти;
“Paradise” ООД – заведение от нов тип, където
младите родители ще могат да си пият кафето
спокойно, а в това време децата да се забавляват
под грижите на аниматори;
„Choco World” – в което всеки може да намери
полезният и по неговия вкус шоколад.
За любителите на спорта екип № 2 предложи „
Велосипеди под наем“ гарнирани с фреш сокове.
Панаирът и този път не мина без интересни и
забавни предложения за децата:
Детска парти агенция „Вълшебен миг” дори и на
панаира демонстрира, че при тях е весело;
Детски кът „Free Smile” също направи прозника
много забавен за децата.
И нещо, за да сме по красиви – Козметичен и спа
център, предложиха момичета от 9-а клас, които
станаха любимци на публиката и „грабнаха” тортата, гарнирана със 100 евро.

На второ място – Заведение за хранене
„При баба” на екип от 9-б клас – Ралица
Янкова, Георги Руменов, Стефан Веселинов, Красимир Христов, Анастасия
Божидарова .
На трето място – „Велосипеди под наем“
– на момичетата от 9-г клас – Симона
Иванова, Ванеса Тихомирова, Глория
Галинова, Валентина Любенова.
Този път бе връчена и специална награда – от училищното настоятелство – нея
я грабнаха момичетата от „Медекс” ООД
– Мария Виктория Бисерова и Силвия
Найденова.
Журито и този път беше безпристрастно като по традиция г-н Николай Момчилов – Управител на клон от
Сосиете Женерал Експрес банк зае председателското
място.
Останалите членове бяха:
Г-н Веселин Балев – Франчайзер за регион Северна
България на Оffice 1 Superstore;
Г-жа Незабравка Иванова – Директор Дирекция
„Социално подпобагане” – Община Долна Митрополия;
Г-н Георги Русинов – Изпълнителен директор на Търговскопромишлената палата – клон Плевен;
Г-н Николай Савов – Търговски директор на
„Електроника и софтуер” – Плевен
След оценка на екипите по 6 критерия, журито отсъди:
На първо място се класира Пекарна „Здраве“ на момчетата от 9-в клас – Георги Монов, Милослав Ангелов,
ЛюбомирБочев и Викторио Михайлов.

Всички участници в Панаира получиха
сертификати, а наградените – грамоти.

И този път нещата се получиха добре –
имаше достатъчно сладки изкушения,
имаше и музика, имаше и настроение. А
какво друго му трябва на един Панаир.
Разказа г-жа Дочка Иванова—
преподавател по икономически дисциплини и създател на инициативата за
провеждане на Панаир на бизнес проектите.

Нашите
таланти
Зорница
8г клас

Страница 15

юни, 2014

СПЕЦИАЛНОСТИ, ПО КОИТО ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРА ПРИЕМ
ЗА УЧЕБНАТА 2014-2015 ГОДИНА В ДФСГ „ИНТЕЛЕКТ“
ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ КЛАС
Специалност "Икономическа информатика"
с интензивно изучаване на английски език - 26 ученици
Професионална подготовка :Микро и макроикономика, Бизнес комуникации, Обща теория на
счетоводната отчетност, Право, Финанси, Маркетинг, Компютърно счетоводство, Икономическа
информатика, Програмиране и алгоритмични езици, Функционални приложни програми, Уебдизайн, Интернет и електронна поща.
Специалност "Банково дело"
с интензивно изучаване на английски език - 26 ученици
Професионална подготовка:Микро и макроикономика, Бизнес комуникации, Обща теория на
счетоводната отчетност, Право, Публични финанси, Корпоративни финанси, Маркетинг, Компютърно счетоводство, Икономическа информатика, Международни финанси, Банково дело, Социално осигуряване, Банков мениджмънт, Банково и бюджетно счетоводство
Специалност "Икономика и мениджмънт"
с интензивно изучаване на английски език - 26 ученици
Професионална подготовка: Микро и Макроиикономика, Право, Обща теория на счетоводната
отчетност, Бизнес комуникации, Финанси, Предприемачество, Икономика на предприятието,
Статистика, Счетоводство на предприятието, Чужд език по професията, Икономика и организация на предприятието, Маркетинг, Финансово-икономически анализ и контрол;
Учебна практика по: Икономическа информатика, Проектен мениджмънт, Компютърна обработка на финансово-счетоводната информация, Работа в учебно предприятие, Счетоводство на
предприятието, Икономика и организация на предприятието, Производствена практика.
Специалност "Оперативно счетоводство"
с интензивно изучаване на английски език - 26 ученици
Професионална подготовка Микро и макроикономика, Основи на правото, Обща теория на
статистиката, Обща теория на счетоводната отчетност, Финанси, Счетоводство на предприятието-теория и практика, Счетоводни стандарти, Търговско, банково и бюджетно счетоводство,
Документи и документооборот на предприятието.
Специалност "Митническа и данъчна администрация "
с интензивно изучаване на английски език -13 ученици
с интензивно изучаване на немски език - 13 ученици
Професионална подготовка: Обща икономическа теория, Обща теория на счетоводство, Бизнес комуникации, Стокознание, Счетоводство на предприятието, Право; Финанси, Международно и данъчно законодателство, Организация и технология на митническата дейност, Икономическа информатика.
ПРИЕМ СЛЕД ОСМИ КЛАС
Специалност “МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС”
с прием след завършен VІІІ клас
Професионалната подготовка по специалността предлага обучение по микро- и макроикономика, право, счетоводство, финанси, маркетинг, предприемачество, борси и борсови операции,
финанси и др.
Завършилите придобиват Втора степен на професионална квалификация, професия “Сътрудник
в малък и среден бизнес”. Могат да се реализират във всички сфери на стопанския живот като
дейността им е свързана с организиране на производството, водене на документация, координиране на дейностите и др.
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ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2014-2015 ГОДИНА

ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ КЛАС
“Икономическа информатика” с интензивно изучаване на
английски език – 26 ученици
“Банково дело” с интензивно изучаване на английски език –
26 ученици
“ Икономика и мениджмънт” с интензивно изучаване на
английски език - 26 ученици
“Оперативно счетоводство” с интензивно изучаване на
английски език – 26 ученици
“ Митническа и данъчна администрация ” с: интензивно
изучаване на английски език - 13 ученици
интензивно изучаване на немски език - 13 ученици
ПРИЕМНИ ИЗПИТИ:
1. Национално външно оценяване по Български език и литература
2. Национално външно оценяване по Математика
БАЛООБРАЗУВАНЕ:
1. Утроената оценка от изпита по математика.
2. Оценката от изпита по български език и литература.
3. Оценките от двата балообразуващи учебни предмета
(математика и география) от Удостоверението за завършен
VІІ клас.
МАКСИМАЛЕН БАЛ: 36

ПРИЕМ СЛЕД ОСМИ КЛАС
“МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС” - 26 ученици
Без приемен изпит
БАЛООБРАЗУВАНЕ:
1. Удвоената оценка по български език и литература от свидетелството за основно образование (завършен осми клас).
2. Удвоената оценка по математика от свидетелството
за основно образование
3. Оценката по география от свидетелството за основно
образование.
МАКСИМАЛЕН БАЛ: 30

ЗА НАС

През своето 24-годишно съществуване ДФСГ „Интелект” се
утвърждава като елитно училище, което осигурява задълбочена
икономическа, чуждоезикова и общообразователна подготовка. В
гимназията се обучават над 560 ученици от VIII до XII клас. Провеждайки обучение по актуални специалности, ДФСГ “Интелект”
дава възможност на своите възпитаници да се запознаят със света
на икономиката, предприемачеството и бизнеса, помагайки им да
развият потенциала си. Гимназията ежегодно реализира проекти,
които дават възможност на учениците да разширят професионалните си компетенции, езиковите си умения и своя мироглед. Трансгранични практики в Германия, Испания, Малта, Великобритания и
Чехия, работни посещения в Литва, Франция, Хърватска, са само
част от реализираните проекти по европейските програми “Леонардо
да Винчи” и “Коменски”.
Училището е част и от проектите “УСПЕХ” и “Ученически практики”,
финансирани по ОП “Развитие на човешките ресурси” и съфинансирани от Европейския социален фонд.
В гимназията интелектът успешно се съчетава с високите спортни
постижения. Отборите по волейбол, баскетбол и хандбал традиционно през годините печелят призови места на общински и областни
състезания.
Учениците могат да се включат и в:
Ученически парламент, Мажоретен състав, Танцов състав, СИП
“Здравно образование“.
Днес училището разполага с модерна сграда, разположена в наймладия квартал на град Плевен - “Дружба”, и много добра материална база: Компютърни кабинети с Интернет връзка и мултимедия,
училищна библиотека, модерен физкултурен салон, бюфет, Зала
«Европа в училище», кабинети и класни стаи с мултимедия и интерактивни дъски.

Вестникът се издава от: Клуб„„Intellect News - училищна медия” – ИИД по Проект „УСПЕХ” с ръководител Ани Андреева
Редакционен екип (графичен дизайн, предпечат и печат): Катина Аспарухова, Симона Дафинова, Цветелина Георгиева, Александър Христов,
Анна Тодорова
Повече информация по публикуваните в броя теми и още интересни и актуални материали, може да намерите в сайта на ДФСГ“Интелект“ –
www.dfsg-intellect.com и в online изданието на вестника.

