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по Европейски програми:

Г-н Емил Райков - Директор на ДФСГ “Интелект”

Скъпи приятели!
Тази година, наред с поредицата красиви майски празници, ние ще отбележим и 25годишния юбилей на нашата

гимназия. Време, за което тя
успя да се оформи като образователна институция с облик, да намери своя дом и
най-важното – да докаже, че
формира достойни личности.
За да успее, на ДФСГ
„Интелект“ и трябваше идея,
импулс и дръзновение. В
началото бяха онази шепа
възрожденци – учители, осмелили се да мислят различно и да поставят основите на
училище от нов тип - разкрепостено и разчупващо стереотипите. Последваха ги стотици преподаватели и ученици, които година след година

надграждаха върху този фундамент, за да се получи това,
което е днес – просперираща
гимназия с авторитет и лице.
И така, вече 25 години с интелект и въображение ние съграждаме, за да дадем ново
начало на бъдещето. Основание да заявим: “Ние сме част
от България, ние сме част от
света!“ ни дават многобройните наши представители,
реализирани по всички краища на земното кълбо и носещи идеята на „Интелект“ в
сърцето си.
Продължава на стр. 2

ПРОЕКТ “УСПЕХ” ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2014 -2015 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 четвърта учебна година в ДФСГ
‘‘Интелект‘‘ се формираха много разнообразни форми / клубове в различни тематични
направления.
Продължава на стр. 3

Програма “Еразъм+”
Проект „Дигитални умения и
иновативни подходи в мениджмънта на малкия и среден
бизнес“
Програма “Коменски”
ACTIVE - Active communication training
in vocational education“
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25 години заедн о с “Интелект” н ие сме част от Б ългария, ние
сме част от св ета
Продължава от стр. 1

Като едно голямо семейство –
учители, ученици, служители,
родители - 25 години заедно
вървим, за да успеем в найтрудната мисия на нашето
време - да променим мантали-

тета и светоусещането на
България.
25 години заедно с девиза “Не
за училището, за живота
учим ние!“ творим, за да изваем образа на интелектуалеца, готов да посрещне предизвикателството на идващото.
За бъдещето!?!

Когато едно училище носи
идея, в която вярва, когато има учители, които
споделят философията на
модерното образование и
когато има ученици, изпълнени с мечти,
то това
училище е обречено да успее!

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“.

За проект “Ученически практики”
За трета поредна година продължава работата по проект
”Ученически практики” в ДФСГ „Интелект“ през учeбната
2014/2015 г.
Проектът е една от множеството възможности за ДФСГ
„Интелект“ да включи част от своите възпитаници в европейската програма “Ученически практики”. Чрез нея учениците изучаващи
икономическите специалности: Икономист-информатик, Финансист, Оперативен счетоводител, Данъчен и митнически посредник
и Сътрудник в малкия и среден бизнес, ще получат допълнителни
знания, умения и компетенции, работейки в реална пазарна среда
под формата на учебна практика, информират от школото.
Паричните средства за обезпечаване на дейностите са от Европейския социален фонд. В проекта към настоящия момента вземат участие ученици между 16 и 19 години, общо 104 на брой, в
множество фирми от различни сектори с мотива да се усъвършенстват, да постигнат високи нива на компетенции в бъдеще, да
повишат производителността си, да бъдат по-креативни и предприемчиви.
Като професионална гимназия, активно работеща по настоящия
проект и развиваща успешното партньорство с работодателите
от местната бизнес среда, ние включваме не само учениците си в
реално практическо обучение, правим съпричастни техните семейства и подпомагаме развитието на бъдещите средни икономически кадри. За успешно завършено ще се счита практическото
обучение, проведено в реална работна среда в рамките на не повече и не по-малко от 240 часа, в период от месец март до месец юни
2015 г. Всeки ученик има право да се включи само веднъж в рамките
на своето обучение в предвиденото практическо обучение. За да се
включат в проекта, учениците трябва да попълнят определени
формуляри и да удостоверят, че не са трудово ангажирани в момента. След това, те трябва да си направят график, по който ще
се провежда практиката.

Напредъкът на учениците в хода на проекта се наблюдава от наставниците,
които са част от екипа на съответната фирма - от
наблюдаващите учители, от консултанта по избор на
практиката – М.Карамфилова и от директора на гимназията - Емил Райков.
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. Тя е разделена на два проекта: Компонент 1
– BG051PO001-3.3.07-0001 ,,Ученически практики”; Компонент 2 – BG051PO001-3.3.07-0002 ,,Студентски практики”.
ДФСГ „Интелект“ работи по компонент 1 от самото
начало. Всяка учебна година нашите възпитаници се
включват с огромно желание в проекта.
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ПРОЕКТ “УСПЕХ” ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2014 -2015 ГОДИНА
Продължава
от стр. 1

Г-жа Михаела Карамфилова

От 17.11.2014 г. в
ДФСГ "Интелект" продължи
за четвърта поредна година
проект за извънкласни дейности "УСПЕХ". Училището
беше утвърдено за участие
в проект ВG051PO0014.2.05-0001 "Да направим
училището привлекателно
за младите хора. Училище
за себеутвърждаване и подготовка към европейски
хоризонти (УСПЕХ)" със
Заповед
РД09—1779/
12.11.2014 г. на Министъра
на образованието, младежта и науката.
Тази учебна година
бяха сформирани 30 извънкласни и извънучилищни

дейности в различни форми-секции и клубове, в които взеха участие 435 ученици от ДФСГ "Интелект" Плевен.
Мотивите за участието на училището за четвърта поредна година в
проекта са желанието за
ангажиране
свободното
време на учениците с дейности, които са желани от
тях и са различни от учебното съдържание.
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.
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 20142015 година в нашето
училище бяха
сформирани 30 групи
по проект “УСПЕХ” в
11 различни
тематични
направления.
В тях се включиха 435
ученици от всички
паралелки и класове
(78% от общия брой
ученици в
гимназията).”

ПЪТУВАНЕ С УЧЕБНА ЦЕЛ ПО ПРОЕКТ “УСПЕХ”
Група ученици по проект „УСПЕХ“ от Клуб „Училищен уеб сайт - уеб дизайни администриране“ с ръководител
Калина Минева, Клуб „Intellect News - училищна медия“ с ръководител Ани Андреева, Клуб "ИЗКУСТВОТО - универсална форма на общуване" с ръководител Румяна методиева, Клуб "Млад пътешественик" с ръководител
Анелия първановаи Клуб "ЦЕННОСТИТЕ в българската история" с ръководител Стефка Иванова при ДФСГ „Интелект” - гр.
Плевен посетиха Музей “Възраждане и Учредително събрание”, Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“ и
разгледаха възрожденски къщи в старата част на Велико Търново на 14.03.2015 г.

Страница 4
ФОТОГАЛЕРИЯ НА УЧАСТИЕТО НИ В ПРОЕКТ “УСПЕХ” ПРЕЗ УЧЕБНАТА
2014-2015 ГОДИНА

Клуб "ФИЛОСОФИЯ и ЕКЗИСТЕНЦИЯ" с
ръководител Людмила Дончев

Клуб "Училищен уеб сайт - уеб дизайн и
администриране" с ръководител Калина
Минева

Клуб "Знаете ли български" с ръководител
Галя Николов

Клуб "Родолюбец" с ръководител Галя Николова

Клуб “Млад химик” с ръководител Таня
Димитрова

Клуб “Здрави и силни във футбола” с
ръководител Генадий Гешев

Клуб "ЦЕННОСТИТЕ в българската история" с ръководител Стефка Иванова

Клуб “Моят природен свят” с ръководител
Антоанета Иванова

Клуб “Кариерно развитие” с ръководител
Йоана Лазарова

Клуб “БРИТАНИКА” с ръководител Елка
Рашева

Клуб "АЗ АРХИВИРАМ" с ръководител Даринка
Петрова
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ТАЛАНТЛИВИТЕ УЕБ ДИЗАЙНЕРИ НА “ИНТЕЛЕКТ” ПРЕДСТАВИХА СВОИТЕ
ПРОЕКТИ
За четвърта година Клуб „Училищен уеб
сайт - Уеб дизайн и администриране” с
ръководител Калина Минева започна дейността си на 18.11.2014 г. като извънкласна дейност от раздел Дигитални компетентности - използване на дигитални устройства, мултимедийни технологии и обработ-

ка на информация по проект "УСПЕХ". В
дейността на клуба се включиха ученици
от 8, 9 и 10 клас. Теоретичните познания,
свързани с проектирането и създаването
на уеб сайт помогнаха за създаването на
първите уеб страници. Запознахме се с
изискванията, на които трябва да отговарят документите, публикувани в уеб пространството, видовете уеб сайтове според
дизайна и организацията им. Научихме
начини за ефективно използване на изображения, текст, цветове, навигация и как
да преценяваме качествата на даден уеб
дизайн. Усвоихме създаването на уеб
фотоалбум, похвати за създаване на потребителска интерактивност и вграждане
на видеоклипове.
Разработихме и проекти по свои идеи,
използвайки новите знания по уеб дизайн
за създаване на достъпни уеб сайтове,

Клуб “Intellect NEWS” с ръководител
Ани Андреева

които позволяват на потребителите лесно и бързо да намират търсената информация.
Едновременно с работата по реализация на собствени сайтове, следяхме събитията в
училището и своевременно ги отразявахме в сайта на Гимназията.
На 27.03.2015 г. представихме изработените сайтове пред всички членове на клуба и
гости – М. Карамфилова ръководител на Проект „УСПЕХ” в ДФСГ”Интелект”, Т. Димитрова – учител.
Мартин от 8а клас създаде
сайт за реклама и продажба на
компютърна техника и аксесоари, състоящ се от повече от 50
уеб страници с добре оформена разнообразна информация
за продуктите на 5 от водещите
производители на компютърна
техника. Сайтът беше структуриран чрез използване на
фрейми.
Димитър от 8а клас представи сайт за изобразително изкуство, свързан с реклама на
материали за реализация на нови идеи в тази област. Рая и Анелия от 8а клас насочиха усилията си към създаване на сайтове за почитатели на известни музикални групи,
любопитни факти от живота на различни изпълнители, музикални класации.
Интересни бяха идеите и на деветокласниците. Ангел и Габриела от 9а клас създадоха
атрактивен сайт за чуждестранна кухня с много интересни факти и снимков материал.
Сайтът се състои от 6 основни страници и галерия. Поектиран е чрез използване на
таблици и фреймове. Диана от 9а клас посвети усилията си на личен сайт, използвайки умело познанията си за работа с графичнен редактор и уеб програмиране. Хакан и
Ванеса от 9а клас създадоха
сайтове за любими филми и
герои.
Не по-малко интересен беше и
сайтът на Памела от 10б клас,
посветен на фотографското изкуство.
На всички активни участници в
дейността на клуба бяха връчени сертификати и награди.

Клуб “Зелени алтернативи” с ръководител
Теодор Петков

Страница 6

КОНКУРС ПО ФИЗИКА “ПРОСТИ МЕХАНИЗМИ — ЛОСТОВЕ, МАКАРИ НАКЛОНЕНА РАВНИНА”

Конкурсът “Прости механизми—лостове, макари, наклонена равнина” беше организиран от г-жа Ваня Руменова—преподавател по физика и астрономия в гимназията за учениците от 8 клас.
В началото на месец януари 2015 година, макетите и
моделите, правени от осмокласниците през зимната
ваканция, бяха изложени пред зала”Европа” в гимназията. Една седмица беше определена за гласуване от
техните съученици и учители, за да бъде избран “Найдобър макет”.

На 15.01.2015 година, Комисия отвори урната, преброи бюлетините и определи победителите:
Първо място разделиха Кристиян и Мартин от 8а клас.
На второ място се класира Василена от 8б клас, а на трето—
Драгомир от 8в клас.
Поздравления за г-жа Руменова за идеята за такъв конкурс и за
творческия ентусиазъм на осмокласниците. По този атрактивен
начин, трудната наука може да стане достъпна и да провокира

ТВОРЦИТЕ НА “ИНТЕЛЕКТ”

Сътворено от
Зорница Найденова
9г клас
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ДА БЪДЕШ ДОБЪР!
„Подай ръка на животно в беда“
Ние членуваме в сдружение с нестопанска цел СНЦ „Подай ръка на животно в
беда“ , което е регистрирано по ЗЮЛНЦ
и помага на животни, които са пострадали от катастрофи и нехуманно отношение към тях. Помощта се изразява в
грижи за лечението и хигиената им,
търсене и намиране на домове, изхранване и социализиране. Грижата за тези
невинни душички ни помага и да се чувстваме по-пълноценни хора и да бъдем полезни на себе си, семейството и приятелите си. Те ни дават обич и ни зареждат
с позитивизъм, а и с безброй хубави моменти. Животните ни помагат също и
да приемем многоликите проявления на
живота и да не се примиряваме с нещастието, безхаберието и апатията в съвременния свят, а да търсим промяната и
добротата. Няма по- прекрасно чувство
от това, да видиш в очите на животно
любовта и благодарността му.
Животните са част от нашата планета, също като нас хората! И всички ние
трябва да осъзнаем, че истината е в
съвместното съжителстване! Говорейки за домашните животни обаче и в час-

тност кучетата и котките, тъй като
ние сме по-разумни от тях трябва да
знаем, че те са зависими от нас. Ако
погледнем назад във времето ще открием, че именно ние хората сме опитомили някои животни, за да ни помагат в
живота и битието ни. Общувайки с
животните аз попадам обаче в друг
свят! Свят, в който няма лъжа, лицемерие, подлост, завист! Свят на безгранична любов и преданост!
Като организация ще се постараем да
променим културата на хората в това
отношение! А не само да спасяваме
животни! Ако хората не си променят
мисленето винаги ще има животни за
спасяване! Идеята е да няма животни в
беда, и когато това се случи, значи сме
изпълнили нашата задача като организация!
Разказаха за нас:
Цветина от 12 в клас и Валентина от
12 д клас
И вие може да помогнете на беззащитните животни като харесате
групата във Facebook&
СНЦ „Подай ръка на животно в беда“

ТРАДИЦИОНЕН КОНКУРС “ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЧОВЕКА”

През март в ДФСГ „ Интелект“ за поредна година се проведе вече традиционният конкурс на тема: „Основните права на човека“ , които са
тема от предмета „Етика и право“ – с преподавател г-жа Людмила Дончева.
В конкурса участваха ученици от четирите паралелки на X-те класове. С
ентусиазъм изработиха интересни и разнообразни макети, плакати, постери и презентации по темата. Поканени за жури да оценят творчеството на младите хора, бяха преподавателите г-жа Стефка Иванова и г-жа
Ваня Руменова. След прецизно разглеждане на творбите, по предварително определени критерии на I-място се класира X „В“ клас с най-много
материали и най- точно изпълнение на задачата, на II- място е X“Г“ клас,
на III- място – X“ А“ клас. А специалната награда за оригиналност на
макет беше връчена на X“Б“ клас. Всички класове получиха от ръководителя на конкурса грамоти за участие. Творбите им бяха изложени във
фоайето на гимназията и бяха полезни с това, че учениците можеха да
ги разгледат, да научат повече за правата на човека, за да знаят как да
ги отстояват в съвременния динамичен свят.
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УСПЕШНА , ИНТЕРЕСНА И НЕЗАБРАВИМА ТРИСЕДМИЧНА ПРАКТИКА ВЪВ ВИЧЕНЦА, ИТАЛИЯ
В началото на учебната 2014-2015 година в ДФСГ „Интелект“ – Плевен
стартира проект „Дигитални умения и иновативни подходи в мениджмънта на малкия и среден бизнес“ със съдействието и финансовата
подкрепа на Европейския съюз – секторна програма „Еразъм+“, ключова
дейност 1 „Образователна мобилност за
граждани“, сектор
„Професионално образование и обучение“. Проектът се реализира в
рамките на една календарна година от ДФСГ „Интелект“ – Плевен, като
инициираща организация, в партньорство с FORTES Impresa Sociale
SRL - Виченца, Италия, като приемаща организация.
ЦЕЛИТЕ на проекта са пряко свързани с целите на европейската програма „Еразъм +“ и са насочени към изграждане на стабилни партньорства между образованието и бизнеса, насърчаване на европейските ценности, подкрепяне на обучителните дейности на участниците за разширяване и обогатяване на знанията и уменията им; и повишаване качеството, иновативността и привлекателността на професионалното образование и обучение на младите хора, повишаване на осведомеността
за Европейското пространство за учене през целия живот; разпространение на добри практики; подобряване на чуждоезиковото обучение, на
езиковото многообразие и междукултурното разбирателство.
Конкретните цели на проекта са свързани с оползотворяване на социалния и икономически потенциал на информационните и комуникационни
технологии главно чрез прилагане на дигитални умения, запознаване
със съвременни и иновативни подходи за развитие на малък и среден
бизнес, повишаване на чуждоезиковите и комуникативни умения по
английски език в конкретната професионална област, повишаване на
културната осъзнатост на участниците за друга европейска страна –

Италия с цел насърчаване на активното участие и развитие на чувство за
европейско гражданство и ефективно
признаване на компетентностите,
придобити през периода на обучение
в чужбина.
От 111 ученици от 9, 10 и 11 клас от
всички специалности на гимназията,
преминали през етапите на подбор /
набиране на участници по формални
критерии, тест за проверка на нивото
на професионална подготовка, тест
по английски език ниво В1 и интервю
с всеки кандидат по отделно за установяване владеенето на икономическа терминология и комуникативност в
общуването/ - са избрани 33 ученици,
постигнали най-високи резултати.
Класираните 33 ползватели преминават предварителна езикова, професионална и културна подготовка. През
месец декември се реализира изнесено обучение в гр. Трявна, което беше
с цел повишаване мотивацията на
участниците в проекта, придобиване
умения за работа в екип и сътрудничество при решаване на казуси и
вземане на решения.
Успешно преминалите предварителната подготовка и постигнали найвисоки резултати 30 ползватели
участваха в триседмична трансгранична практика в град Виченца, Италия в периода 21 март 2015 г. – 13
април 2015 г.
Трансграничната практика в Италия
предостави възможност на участниците да се запознаят с ролята на дигиталните умения в света на бизнеса, с
реализирани успешни практики на
иновативни подходи в управлението
на малкия и среден бизнес в Централна Европа и да усвоят полезни умения, които да приложат при разработване на бизнес проекти за придобиване на степен на професионална квалификация и последващата им реализация като специалисти в България. С
участието си в трансграничната практика ползвателите обогатиха знанията си за култура, бит, традиции и
народопсихология в Италия; придобиха умения за справяне със ситуации в
интеркултурна среда и развиха междукултурното разбирателство. Чрез
усъвършенстване на професионалните, лични, езикови и интеркултурни
компетенции, като резултат от участието в проекта, ползвателите ще могат
да участват по-активно в пазара на
труда.

Преди отпътуването на ползвателите бяха връчени Сертификати за
успешно завършена предварителна
подготовка по проекта.
От страна на приемащата институция FORTES Impresa Sociale SRL
обучаемите получиха Сертификати
за потвърждаване на придобитите
професионални компетенции от
работата им в реална работна среда.
Потвърждаването на практиката се
гарантира и чрез издаването на
всеки ползвател на Сертификат
Europass от приемащата институция. Сертификатът Europass подобрява прозрачността на квалификациите и по този начин улеснява и
насърчава „мобилността“ на професионалните квалификации и умения
в рамките на цяла Европа.
Потенциалните дългосрочни ползи
от реализирането на проекта са:
ДФСГ „Интелект“ ще повиши качеството на професионалното образование за своите ученици, за да
развият уменията и компетенциите,
изисквани по време на работа, ще
разшири опита си в различни аспекти на трансграничното сътрудничество, ще се повиши междукултурния диалог с Италия и ще се предостави възможност за участие в
демократичния живот на Европа.
Екипът на проекта е от преподаватели от ДФСГ „Интелект“:
Денка Недялкова – Ръководител
на проекта и преподавател по
икономически дисциплини;
Таня Лалкова – Преподавател по
Английски език;
Ани Андреева – преподавател по
Информатика, ИТ и Уеб дизайн;
Кунка Найденова—Контактно
лице

След приключване на
практиката
всички
ползватели получиха:
Сертификат Euro Pass,
сертификат от партниращата
организация “FORTES
Impresa Sociale SRL” Виченца, Италия
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Проект “ACTIVE - Active communication training in vocational
education“
От началото на тази учебна
година продължава реализирането на проект “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
развиват 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.
общуват.
Първата работна среща се
проведе в гр. Сейнт-Луис, ост-

ров Реюнион, Франция за периода 05.11.2013 – 14.11.2013 год.
През периода 5-11.03.2014 год. в
България партньорите представиха информацията за аспектите
на невербална комуникация Зрителен контакт /eyecontact/,
Пространствени кодове /proximity/ ,Цивилизационни кодове /
Appearance/, Тактилни кодове /
haptics/, Двигателни кодове /
gestures and posture/ и организираха модно шоу с костюми, подходящи за различни случаи
През периода 18.10. 2014 год.–
26.10.2014 год. се проведе третата работна среща по проект
„ACTIVE - Active communication
training in vocational education”,
финансиран от ЦРЧР, секторна
програма “Коменски”.
В Турция работата се фокусира
върху аспектите на невербалната комуникация, но на работното
място и върху оценка на извършеното до момента. Проведоха
се 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.
По време на визитата участниците гостуваха на своите партньори, запознаха се със спецификата
на живота, бита и храната в страната. Посетиха едни от найизвестните обекти, свързани с
историческото минало на региона: Троя, Ефес, Памуккале и
забележителностите на градовете Чанаккале, Маниса, Измир.

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

Предстои среща по проекта в
Полша през май 2015 год., където
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.

Работата по проекта е
съчетана с посещение
едни от най-известните
обекти, свързани с историческото минало на
региона: Троя, Ефес,
Памуккале и забележителностите на градовете Чанаккале, Маниса,
Измир.
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Участие на наши ученици в конкурси и състезания

“Ученици регистрираха касови бележки за над 1 млн.
лева от началото на играта на НАП „Парола: Касова бележка“. За наградите – таблети, фотоапарати и игрална конзола, досега са регистрирани 152
хил. касови бележки, а над 11 000 фенове следят
публикациите в страницата на кампанията във
Facebook.
Проведените срещи със ученици от 12-ти клас в
ДФСГ „Интелект“ гр. Плевен, показаха че те имат
добри познания за данъците, осигуровките и разпознават кои касови бележки са фалшиви, както и че
сред тях също има участници в играта „Парола:
Касова бележка“ организирана от НАП.

Играта „Парола: Касова бележка“ е част от
образователната кампания на НАП „Влез в
час с данъците 2“ и има за цел да повиши информираността на младите за данъците и
осигуровките. Акцент в кампанията през
тази година са отговорите на въпросите
защо е важно да се издават касови бележки
при покупка и как това засяга всеки потребител.
Според регламента на играта, всеки ученик в
България може да регистрира неограничен
брой касови бележки чрез специално разработен софтуер. Приложението е достъпно на
фенстраницата на кампанията във Facebook,
както и за мобилни телефони с операционни
системи Android и IOS.
Учениците могат да регистрират касови
бележки до 31 май 2015 г. Колкото повече
фискални бонове запише един участник, тол-

кова по-голям е шансът той да спечели някоя от наградите. Стойността
на покупката не е от значение. Важно
условие е учениците да съхраняват
касовите бележки, които регистрират до края на играта. Печелившите
се определят на лотариен принцип.
Общо 110 учебни часа, посветени на
данъците и осигурителните вноски,
проведоха служители на НАП в 28
средни училища в цялата страна от
началото на кампанията. До края на
кампанията предстоят срещи с още
близо 20 000 ученици.

В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
Представителна група от плевенски младежи беше в
Брюксел на двудневно посещение в Европейския Парламент. Поканата за визитата е на евродепутата Илияна Йотова.
В делегацията, която участва в инициативата на ЕП – „
Евродепутат за един ден“, са включени трима ученици от 12 клас
на ДФСГ „ Интелект“ - Симона Дафинова, Цветелина Парцалева и
Лъчезар Крумов, както и дипломиралата се през миналата учебна
година Марина Иванова, сега студентка в ЮЗУ “Неофит Рилски”..
Програмата на посещението включваше презентация на
Европейския парламент, среща – разговор с Илияна Йотова, виртуална разходка в Парламентариума и , разбира се, предколедна
разходка из Брюксел.

Най-красивите момичета на Плевен учат в ДФСГ “Интелект”
Победителка в конкурса "Мис Плевен 2015"
стана 20-годишната Ванеса Георгиева,
която миналата година завърши нашата
гимназия със специалност “Икономическа
информатика”!
Красавицата пребори конкуренцията със
своите мерки - 83 64 91. Ванеса е зодия риби
и е висока 170 см. В момента Ванеса е студентка в СУ "Климент Охридски".
Мис Плевен 2014 Евелин Николова, която в
момента е в 11 клас на нашето училище
предаде лично короната на победителката.
А да не забравяме, че Мис Плевен 2012 е
Вероника Биковска, която тази година завършва ДФСГ “Интелект”.
Умни и красиви, желаем ви здраве и успешна
реализация, момичета!
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СПОРТНИТЕ УСПЕХИ НА “ИНТЕЛЕКТ”
Наша абитуриентка - една от най-добрите в Шампионската лига по хандбал
От 6 октомври 2014 година нашата съученичка с
нигерийски корени Елизабет Оморегие се включи
в словенския хандбален тим "Крим Меркатор”. 18
-годишната хандбалистка направи дебют в Шампионската лига. Тя игра за своя нов клуб в първия мач от групата срещу "Хипо" (Австрия), като
отбеляза три гола и помогна на словенския отбор
да спечели с 32:20. Елизабет е първата плевенчанка, която играе в шампионска лига по отборен
вид спорт - хандбал. Лиза е играла за ХК "Шугар"
- Плевен и българския национален отбор.
Бившата хандбалистка на плевенския Шугар и
националка е една от най-добрите състезателки
в България през последните години, а е едва на
18 години. През този сезон Крим Меркатор взима
участие в групите на Шампионската лига и това е
прекрасен шанс за изява за Елизабет и другата
българка в клуба - Глория Павлова.
Няколко дни след своето пристигане в Любляна,

Лиза направи и страхотен дебют в Шампионската лига, след като игра за своя нов клуб в първия
мач от групата срещу силния отбор на Хипо
(Австрия), съобщава plevensport.eu. Българката
помогна на своя отбор да спечели мача с 32:20.
Лиза отбеляза 3 попадения и така стартира много успешно в най-престижния клубен турнир.
Лиза беше най-резултатна за България с 11 гола
в инфарктна европейска квалификация по хандбал за жени до 19 години в Габрово, която за
съжаление България загуби от Словения с 26:24.
Едновременно със спортните успехи, Елизабет
продължава образованието си в нашето училище в самостоятелна форма на обучение.
Очакваме нови постижения от нашето момиче
и му желаем здраве, успешно дипломиране и
блестяща спортна кариера!

Отбор от три наши момичета - на призово място в зонално състезание по тенис на маса
Отбор от три момичета на ДФСГ „Интелект” – Плевен се класира на трето
място в зоналното състезание по тенис на маса в Горна Оряховица.
Добромира Димитрова, Кристияна Нанкова и Варя Атанасова вече два
пъти печелят първите места на отборните междуучилищни състезания в
общинските и областните надпревари в тениса за девойки. Трите момичета тренират заедно от началото на тази учебна година. Техен треньор
е Явор Селимски от Спортното училище в града.
Първо място в състезанието в Горна Оряховица заеха домакините, но
момичетата от плевенския отбор не са обезсърчени и ще продължат тренировките до постигане на още по-високи резултати.
Браво момичета! Пожелаваме ви нови спортни успехи!

Участие на наши ученици в национални и световни инициативи

Взехме участие в европеската седмица “Да раздвижим България” MOVE WEEK

Казахме НЕ на тормоза в училище, като за поредна година се
включихме в инициативата “Ден на розовата фланелка” Ден на борба с тормоза в училище
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ПЪРВО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ В “ИНТЕЛЕКТ”
На 24 април 2015 година в ДФСГ “Интелект”
се проведе Състезание по математематика
за ученици от 8, 9, 10, 11 и 12 клас на гимназията.
Състезанието беше организирано от г-жа
Илиянка Николаева—преподавател по матем а т и к а и р ък о в о д и т е л н а к л у б
“Математиката—вчера, днес и утре”
Целите на участниците в този клуб и техния
ръководител бяха:
1.Създаване подкрепяща среда за проявление
на математически заложби и творчески потенциал на учениците, мотивираща тяхната
любознателност и интереси към света на
знанието и науката
2.Практическото приложение на математически знания в индивидуална изява на креативност, логика и математически способности
на учениците.
3.Откриване на даровити деца с високо ниво
на умения за възприемане, осмисляне, и творческо възпроизвеждане на учебно съдържание.
4. Насърчаване и стимулиране на математически таланти в специализирани творчески
школи за личностно развитие и утвърждаване. .

На първо място в първото математическо състезание се
класираха Анна Тодорова от 11а и Николай Георгиев от 8а
клас, спец. “Икономическа информатика.
Класираните на първите три места получиха грамоти и награди, а всички състезатели—Сертификати за участие.
Поздравления за победителите и пожелание към г-жа
Николаева и участниците да продължават своето пътешествие в необятния
свят на МАТЕМАТИКАТА и превърнат математическите състезания в традиция
за нашата гимназия.

Минутки за Intellect-уални забавления!
Забавни бизнес цитати
Преди продавах мебели за да се прехранвам. Проблемът беше, че това бяха моите
мебели.
Лю Доусън
Бюджетът ни казва какво не можем да си позволим, но не ни предпазва от това да си
го купим.
Уилям Фийдър
Синът ми е “предприемач”. Така те наричат, когато нямаш работа.
Тед Търнър
Работейки честно 8 часа на ден, някой ден, евентуално, може да станете шеф и да работите 12 часа на ден.
Робърт Фрост
Не е приятно да нямаш какво да правиш. Забавното е, да имаш да правиш много неща и да не ги правиш.
Мери Литъл
Банката е място, където ще ти отпуснат пари, ако им докажеш, че не ти трябват.
Боб Хоуп
Ако дължиш на банката 100 $ си е твой проблем. Но ако дължиш 100 милиона $, то това е проблем на банката.
Дж. Пол Гети
Не искате друг Енрон? Ето вашето правило: Ако фирмата не може да обясни в едно изречение…какво прави…значи е незаконно.
Луис Блек
Деветте най-ужасяващи думи на английски са: „ Аз съм от правителството и съм тук да помогна.”
Роналд Рейгън
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УЧЕБНИ КОМПАНИИ В ДФСГ “ИНТЕЛЕКТ” - ИСТОРИЯ И НАСТОЯЩЕ

Учебна компания
Intellect Group

Учебна компания "Интелект Груп" е учредена на 26 октомври 2006 година като акционерно дружество.
Ежегодно в компанията демонстрират своите знания, умения и ентусиазъм ученици от 11 и 12 клас на
ДФСГ "Интелект". През учебната 2014-2015г. в компанията се включиха ученици от 12а клас с ръководител
Анета Юлиева.
Фирмена мисия: Производство на стоки и услуги, свързани с повишаване на фирмената култура и екологично възпитание чрез "вдъхване нов живот" на употребявани изделия.
сонал от ДФСГ “Интелект”, ОУ “Св. Климент Охридски” и жители от ІІІ микрорайон на ж.к. “Дружба ”- Плени накити и сувенири, чрез влагане на интересни материали. Учебна компания „Intellect Group” предлага: В
водство на училищни принадлежности.
През годините компанията има много награди и призови места от Национални конкурси и състезания.

Учебна компания
“Фиеста” АД

Учебна компания
Better Junior

Учебна компания "Фиеста" е акционерно дружество. Регистрира се през 2010 г. Предметът на дейност на
фирмата е организиране на тържества и производство на накити, сувенири и декорации. През учебната
2014-2015г. в компанията се включиха ученици от 11в клас с ръководител Денка Недялкова.
За четвърта учебна година Учебната компания ще реализира следните дейности:
Изработване на аксесоари, накити и поздравителни картички; Коледен базар; Изработване на сувенири и
аксесоари за Св. Валентин; Базар на мартеничката; Участие в инициативата „Мениджър за един ден” ;
Великденски базар – изработванеи продажба на великденски яйца, сувенири, декорации и великденски
картички; Участие в креативен лагер, организиран от „Джуниър Ачийвмънт България”; Участие в рекламната кампания на ДФСГ „Интелект”; Участие в Националното представяне на учебните компании през 2015
год.
Мисията на УК "Фиеста" е производство на продукти и услуги, свързани с повишаване на фирмената култура на потребителите.
При производството на уникални сувенири и декорации се влагат интересни природни материали.
През годините компанията има награди и призови места от Национални конкурси и състезания.
Учебна компания “Better Junior” отворя врати з първи път през учебната 1998/99 година. Предмет на дейност: Борса за учебници втора употреба и Книжарница. Всяка учебна година в УЧЕБНАТА КОМПАНИЯ
участват ученици от 11 клас. През учебната 2014-2015г. в компанията се включиха ученици от 11д клас с
ръководител Галя Димитрова.
През годините компанията има много награди и призови места от Национални конкурси и състезания.

Учебна компания
Fruit paradise

Учебната компания "Fruit paradise" започва своята дейност преди две години и обхваща ученици от 11
клас. През учебната 2014-2015г. в компанията се включиха ученици от 11г клас с ръководител Теосдор
Петков.
Учебната компания има за цел да повиши информираността на децата и младежите за ползите от плодовете и да стимулира ежедневната консумация на различни плодове. Предлагайки тези ценни дарове на
природата по забавен и атрактивен начин на избраната целева група – ученици от 1 до 4 клас на ОУ
“Климент Охридски” и ученици от 8 до 12 клас на ДФСГ “Интелект” – Плевен, учебната компания цели утвърждаване на идеята за здравословно хранене в училище.
Учебната компания има за предмет на дейност “Декорация и продажба на плодове, придружени от информационни материали, разширяващи познанията за полезните качества на плодовете и повишаване интереса към здравословното хранене” През миналата година Компанията е победител в първия регионален
панаир на ученическите компании в Плевен.

Учебна компания
Destaro
Учебна компания "Destaro" e най-младата компания и започва своята дейност от тази учебна
година. В нея участват ученици от 11 клас. Предмет на дейност - производство на сувенири и
фотоуслуги. През учебната 2014-2015г. в компанията се включиха ученици от 11б клас с ръководител Йоана Лазарова.
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СЕДМИ ПАНАИР НА БИЗНЕС ПРОЕКТИ ПОД НАДСЛОВ:
”ЗНАЕМ, МОЖЕМ, ПРАВИМ!”
Този път Панаирът е по-особен. Защото е посветен на 25 — годишния юбилей на гимназията
ни. И мотото на Панаира е по-особено
“Искаме, можем, правим”.
Избрахме го, защото чрез представените бизнес проекти искаме за пореден път да покажем,
че учениците на “Интелект” не само искат, но и
могат и правят.
На 7 май, на 7-мия панаир на бизнес проектите
ще бъдат представени най-добрите 13 бизнес
проекта от общо 35 разработени.
И кой го прави всичко това?
Разбира се, традиционно, това са учениците от
деветите класове, които под ръководството на
своите учители по микроикономика - г-жа Анета
Юлиева, г-жа Галя Алексиева, г-жа Йоана
Лазарова и г-жа Лариса Недялкова и разбира
се, с консултантската помощ на г-жа Дочка
Иванова – ръководител на клуб “Най-добра
бизнес идея” в училището ни и създател на
панаира.
Седмият традиционен панаир
ще е поразличен от останалите и затова, защото ще
бъдат раздадени 8 награди.
3 награди, съответно І, ІІ и ІІІ място за комплексно представяне; една награда за проекта,
оценен като най-реалистичен; една награда за
проекта, в който има нещо иновативно, т.е.
нещо ново и различно; една награда за екипа,
който е защитил най-добре идеята си пред
журито; една награда за най-добре организиран
щанд;
И накрая—най-сладката награда. Разбира се,
че както традицията повелява, ще има и сладка

награда на публиката, която както се подразбира, пак традиционно ще е торта.
Всички участници в панаира ще получат сертификати, а наградените – и грамоти.
А какви ще са наградите – е…, това ще бъде
изненада и ще я разберат само тези, които
дойдат и останат до края на панаира.
Журито, като е традиционно е от представители на реалния бизнес, но този път – бивши
възпитаници на “Интелект”. Разбира се, че и
това не е случайно. Така за пореден път
искаме да покажем, че завършилите
“Интелект” са сред най-успелите.
Ето какви идеи за бизнес ще ни представят
екипите на 7-мия панаир:
Екип № 1 – Ателие за квилинг изделия – само
2 момичета от 9-а клас се заемат с една
нелека, но много красива задача.
Екип № 2 – Нещо свежо и нещо здравословно—“Салатен бар” – ще ни представят 5
момичета отново от 9-а клас.
Екип № 3 ще ни представи нещо не чак толкова здравословно, но пък сладко – Модерна
сладкарница “Сахер” – 2 момичета от 9-б
клас
Екип № 4 - 5 работни пчелички пак от 9-б
клас ще ни отведат в тайните на пчеларството и ще ни запознаят с ценните свойства на
пчелния мед и пчелните продукти.
Екип № 5 – И нещо, което много ще ни улесни, когато искаме да подготвим семейно или
фирмено парти – какво е то, ще разберем от
други 4 момичетата пак от 9 –б клас.

Екип № 6 – Нощен клуб “Парадайс” – няма как
да не проявите интерес към тази идея. Нека
чуем какво ще ни каже екипът от 9-в клас, разработил идеята.
Екип № 7 – И да се върнем отново към храната
– Ресторант “Вита фрут” – идеята за този ресторант ще ни представи отново екип от 9-в
клас
Екип № 8 – Дойде време и за нещо, свързано с
домашните ни любимци – Хотел за домашни
любимци – как ще изглежда той ще разберем
от 2 момичета от 9-в клас.
Екип № 9 – Сладкарница “Сахер” има реален
конкурент на панаира – това е Сладкарница
„Candy Land“ на екип от 9-г клас.
Екип № 10 – И нещо по-екзотично – Суши бар за всички любители на рибните деликатеси –
къде да го открием ще ни кажат представителите на смесен екип от 9-г клас
Екип № 11 – Тук вече става страшно – Студио
за татуировки – екипът, разработил проекта е
от 9-д клас и явно държи да бъдем в крак с
модата – “Търпи бабо за хубост” – е казал
народът.
Екип № 12 – Няма как да сме в крак с модата,
ако не караме коли – Как се прави това ще ни
кажат момчетата от 9-е клас, които направиха
шофьорска школа за нас.
Екип № 13 – Може ли празник без танци – Найнакря “Денс клуб” – на какво ще ни научат в
този клуб ще разберем от екипа на 9-е клас
Разказа за нас г-жа Дочка Иванова

МАЙСКИ ПРАЗНИЦИ - 25 ГОДИНИ ЗАЕДНО С “ИНТЕЛЕКТ” !
Програмата за тържественото честване юбилея на Гимназията включва:

04.05.2015 г. /понеделник/ - 13:00 ч. - Състезание "Аз обичам България" с ученици от 9 клас във физкултурния салон на гимназията
05.05.2015 г. /вторник/ - 12:30 ч. - Дебат "За и против
ученето в чужбина" с ученици от 11 клас в зала "Европа"
07.05.2015 г. /четвъртък / - 16:30 ч. - Седми общоучилищен панаир на бизнес проекти под надслов:
"Знаем, можем, правим" с ученици от 9 клас в Английския
двор на гимназията
08.05.5015 г. /петък/
16:00 ч. - Състезание "Познавате ли Европейския съюз" в зала "Европа" с ученици от 8, 10 и 11 клас
19:00 ч. - Среща на поколенията в ресторант "Ростов"

11.05.2015 г. /понеделник/ - 9:30 ч. — Юбилеен концерт по повод 25 години от основаването на
ДФСГ "Интелект" в ДКТ "Иван Радоев".
Повече за проведените състезания, конкурси и дебати може да прочетете на сайта на гимназията www.dfsg-intellect.com
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СПЕЦИАЛНОСТИ, ПО КОИТО ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРА ПРИЕМ
ЗА УЧЕБНАТА 2015-2016 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 2015-2016 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 25-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, Чехия
и Италия, работни посещения в Литва, Франция, Хърватска, Турция
са само част от реализираните проекти по европейските програми
“Леонардо да Винчи”, “Еразъм+”. 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, тенис на маса, футбол 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 квартал “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.
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