
Езиковата гимназия в  Плевен – „Училище на бъдещето” 

        На 1 април, но не на шега, Фондация „Америка за България“ обяви победителите 

в конкурса „Училище на бъдещето”. От 185 кандидатсващи училища, само 10 са 

одобрени за реализация. 

ГПЧЕ – Плевен  е сред финалистите и спечели финансиране от 200 хиляди лева с 

проект за създаване на Център за неформално и електронно учене – „Път към успеха”. 

Целта на проекта е да се създадат по-гъвкави форми за обучение на учениците  чрез 

неформално учене, в осъвременена физическа среда, снабдена с най-нова 

електронна и компютърна техника, както по време на учебни занятия, така и в 

извънкласните занимания.  

Единствена по рода си ще бъде езиковата лаборатория, оборудвана с най-новото в 

компютърните технологии - интелигентни системи и обучаващи програми, корекция на 

граматика, фонетика, слушане с разбиране и активизиране на цялото внимание, аудио 

и видео програми на изучаваните чужди езици, on-line тестове, както и информация, 

постъпваща от пулта на преподавателя, CD, DVD, LED телевизори, INTERNET, MP3, 

сателитен и радио приемник, дигитален и виртуален касетофон и клавиатура.  

Чрез интерактивно обучение, решаване на казуси и практическо приложение, чрез 

тренинг на умения и компетентности,  целенасочено ще бъдат развивани заложбите и 

талантите  на учениците за надграждане на знанията им, за да бъдат лидери и да се 

изявяват успешно на национални олимпиади, конкурси, състезания, както и при работа 

по спечелените от училището международни проекти, да бъдат конкурентноспособни  

за социална и професионална  реализация. 

Центърът ще бъде изграден на четвъртия етаж в сградата на ГПЧЕ - корпус „А”, ще се 

разполага в осем класни стаи и функционирането му ще трябва да започне на 

15.09.2014г.   

Ръководството на гимназията благодари на Областния управител – г-н Йончев, на 

кмета на община Плевен, на председателя на общинския съвет, на директора на 

областния съвет на БЧК, на Американския университет в България – гр. Благоевград, 

на фондация „Дарби”,  най-вече на г-н Владимир Николов – административен 

ръководител – районен прокурор на районна прокуратура и представител на 

родителската общност, който участваше в защитата на проекта пред комисията на 

ФАБ, на бивши и настоящи възпитаници на ГПЧЕ,  за оказаната подкрепа и за вярата 

им в успешното представяне на идейната концепция на проекта и стимулиране на 

добрите практики в учебно-възпитателната  дейност  за утвърждаване на училищна 

политика в подкрепа на личностното развитие и израстване на съвременни, активни и 

знаещи млади хора. 

Екипът на проекта разчита на едно добро сътрудничество с Фондация „Америка за 

България“ / ФАБ е плод на успеха на Българо-американския инвестиционен фонд -

БАИФ, основан от САЩ чрез Американската агенция за международно развитие, с цел 

подпомагане развитието на частния сектор в България/ и се надява този проект да 

бъде един от най-успешните. 


