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Училище за
Себеутвърждаване и
Подготовка към
Европейски
Хоризонти
(У С П Е Х )

ПРОЕКТ УСПЕХ В ГПЧЕ
ГПЧЕ – гр. Плевен е едно от одобрените училища за участие в проект „УСПЕХ” - „Училище за
себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти”, част от програмата „Да направим
училището привлекателно за младите хора” и започна работа по проекта от 01.02.2012г. Този проект се
осъществява с подкрепата на Оперативна програма за „Развитие на човешките ресурси” и е
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и ще продължи до края на месец
август 2012г.
22 учители ръководят 22 групи за ИИД, които се характеризират с разнообразието на темите си по
следните дейности: Комуникативни умения на роден език, Комуникативни умения на чужд език,
Природоматематически науки, Умения за самостоятелно учене и събиране на информация, Граждански
компетентности, Здравословен начин на живот, Хуманитарни науки, Културни компетентности. Във
всяка от групите за обхванати от 11 до 15 ученици, представили предварително заявление с желание за
участие, подписано от техните родители. В този проект участват 289 ученици от Гимназията.
Работата по проектните дейности вече започна. Първите продукти вече са налице и са изложени на
видно място по коридорите на гимназията.
Чрез този проект Ръководството на гимназията очаква от учениците и техните ръководители
усърдна работа, развитие на качествата им за работа в екип, овладяване на нови знания, умения,
компетентности и техники. Надяваме се, че този проект ще осмисли свободното време на младите хора,
ще повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно
техните интереси и потребности.
Интервю с г-жа Грета Димова, Помощник- директор на ГПЧЕ
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ЩЕ УСПЕЯТ ЛИ МАЛКИТЕ УЧЕНИЦИ?
НА 4 февруари, 2012 г. започна първото занятие по проект „Успех” в Малката езикова. Неговата
цел е осмисляне на свободното време на учениците, включително през периода на ваканциите,
посредством създаване на кръжоци и клубове по интереси в областта на природоматематическите и
хуманитарни науки, здравното образование и здравословния начин на живот както и други ключови
компетентности по смисъла на Европейската референтна рамка. Тази година учениците от Начален етап
ще работят 7 групи по проекта. В този брой ще ви запознаем с някой от тях, като ще проследим в
следващите издания на вестника и работата в останалите групи.

КЛУБ - ВЕСТНИК „ЗВЪНЧЕ”
Добре дошли в най-позитивното
пространство - това на вестник „Звънче”!
Тук може да споделяте новини или реални
случки, които вдъхновяват, подтикват
към творчество или просто носят
оптимизъм!
Защото добрите новини са позитивните
новини!
Вестникът се издава от 1996 г.
Редакционният екип са ученици от Начален
етап. Консултант е главен учител Мариана
Кулева. Рубриките на вестничето са над
двадесет. Вестник “Звънче” се съхранява в
Националната библиотека “Св. Св. Кирил и
Методий” гр. София и във фонда на “Банката
за детски идеи”. Във връзка с международния
проект “Happy S.C.I.E.N.C.E. се съхранява и в
Националната библиотека на Флоренция.
Целите на клуба са развитие на
творческите способности на учениците и
подпомагане на тяхното интелектуално,
духовно и нравствено израстване за развитие
на гражданската инициативност.
Клубът дава възможност на учениците:
да създадат своя трибуна, чрез която открито
да поставят вълнуващите ги проблеми, да
водят диалог с другите и да отправят своите
младежки предизвикателства; да откриват
магията на словото,
да подхранват
творческия огън у себе си, смело да
подхождат към първите си творчески опити;
да изграждат естетическо отношение към
света
на
поезията,
да
разширяват
разбиранията си за естетическите категории;
да вникнат в жанровата специфика на
публицистичните
текстове,
в
тяхната
гражданска значимост; да разширяват
социокултурните си контакти; да се запознаят
с професията на журналиста, да направят
опит в журналистиката.

АТЕЛИЕ „ВТОРИЯТ ЖИВОТ НА
ПЛАСТМАСОВАТА ТОБРИЧКА”
Вторият проект, с който ще участват децата от ІІІа
клас, заедно със своята учителка, г-жа Мариана
Кулева, е в областта на Природоматематически науки
- ателие „Вторият живот на пластмасовата торбичка”.
Целта е създаване на любов към природата и
изграждане на навици за опазване на околната среда;
формиране на ценностна система у учениците и модел
на поведение в училище, вкъщи и в обществото в духа
на активна гражданска подкрепа за опазване на
околната среда.
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АТЕЛИЕ “ПРИКАЗЕН СВЯТ”
В ателието участват учениците от ІVв клас, с ръководител г-жа Анелия Илиева. Техните цели са
развиване на творческия потенциал и творческото мислене на учениците чрез включване в
разнообразни дейности; развиване на устната и писмената реч, мисленето и въображението;
развиване на емоционалната интелигентност като основа за творчество и като основа за изграждане
на взаимоотношения в общуването; създаване на условия за изява на творческите възможности на
всеки ученик и повишаване на неговата самооценка.

СТУДИО „ЛИТЕРАТУРНА КРЕАТИВНОСТ В ДЕТСКОТО СТУДИО
НА ІVБ КЛАС”
Студио „Литературната креативност в детското театрално студио на IV Б клас” ще бъдат
наставлявани от г-жа Милетка Анина, с която ще се запознаят с професията на актьора и режисьора,
със сцена, декор, костюм – съставни части на театралния реквизит.
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ГОРДЕЕМ СЕ С ВАС
НАДАРЕНИ ДЕЦА

" УСПЕЛИТЕ ДЕЦА НА БЪЛГАРИЯ"

Лора Христова - вице-шампион по картинг
на България.

Стилиян Нановски - член на „Клуб 2011”
на Фондация „Бербатов”
Това ще е заглавието на книгата-алманах
“Успелите деца на България”, която Фондацията
“Димитър Бербатов” издава след приключването
на кампанията за номиниране за член на „Клуб
2011”.
Тази година нашият съученик Стилиян Нановски
на 9 години от ІІІа клас бе номиниран от своята
учителка Мариана Кулева за постигнатите големи
успехи през миналата година в областта на
науката – математика. Желаем му успех!

БНТ в предаването "Апартамент" на 7 февруари
2012 излъчи специално издание. Във връзка с
темата на предаването „Надарени деца”, Мартина
Вачкова представи
три
надарени деца на
България, едното от които е Лора Христова - вицешампион по картинг на България.
С гордост можем да обявим, че тя е ученичка от
ІІІа клас, в класа на г-жа Мариана Кулева.
Пожелаваме на Лора тази година да стане
шампион.

ЗАБАВНА МАТЕМАТИКА
Часовникът на Иван избързва с 5 минути. Сега е 20 часа. Иван се събудил в 7 часа. Майка му се събудила
37 минути след като Иван се е събудил. Колко часа показвал часовника на Иван, когато майка му се е
събудила?
а)6:55 б)7:37 в)7:22 г)7:32 д)7:42

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05„Да направим училището
привлекателно за младите хора”
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Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
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