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Светлана КРУМОВА

Набиране на средства за 
оборудване на звукозапис-
но студио е каузата, която 
обединява родители, учени-
ци и учители от СУ „Сава 
Доброплодни“ в Шумен 
преди великденските праз-
ници. Училищната общност, 
подкрепена от училищното 
настоятелство, организира 
благотворителен базар в 
двора на школото. На импро-
визирани щандове са изло-
жени домашно произведени 
лакомства, ръчно изработе-
ни украси за християнския 
празник и красиви сувенири 
за подарък. За да бъде праз-
никът пълен, с настроение 
е подготвена и музикално-
танцова програма. Бурни 
емоции предизвикват ща-
фетните игри с участието на 
децата от начален етап и тех-
ните родители. Учениците от  
V до XII клас демонстрират 
отборния си дух в турнирите 
по волейбол и футбол. 

„Не за първи път обединя-
ваме усилията на ръковод-
ство, настоятелство, учи-
тели, ученици и родители 
в полза на учебния процес. 
Целта, която си поставихме 
с базара, е да съберем сред-
ства, с които да осигурим 
пулт, микрофони, стойки 
и софтуер за обработка на 
записите на нашите ученици. 
Едно от условията за учас-
тие в различни конкурси е 
предоставянето на такива 
записи и досега сме запла-
щали услугата. Надяваме 
се от септември да можем 
да извършваме това в учи-
лищe“, казва директорът на 
СУ „Сава Доброплодни“ 
Албена Неделчева-Иванова. 

Звукозаписното студио ще 
се помещава на таванския 
етаж, който в момента се 
реконструира. Там ще бъдат 
ситуирани и кабинети по пе-
ене, свирене на инструмент 
и изобразително изкуство, 
в които учителите да водят 
индивидуални часове. Кауза-
та, която обединява доброп-
лодци под мотото „Едно до-
бро дело – много усмивки!“ 
събира над 5000 лв.

Със своите инициативи 
възпитаниците на СУ „Сава 
Доброплодни“ попадат 
не само на страниците на  
в. „Аз-буки“. В последния си 
брой през март друго автори-

тетно издание – сп. „Нешъ-
нъл джиографик“, насочва  
внимание към училището. 
В обзорна статия, посве-
тена на знамената светини 
на България, е включено и 
това на Шуменския револю-
ционен комитет. Знамето е 
изработено през 1874 г. по 
идея на Панайот Волов и 
е послужило за образец на 
всички останали по време 
на Априлското въстание. За 
жалост, не е запазено. Него-
ва реплика е изработена по 
идея на членуващите в клуб 
„Млади шуменски воеводи“ 
към училището по изкуства, 
които кандидатстват с про-
ект пред общинския фонд 
„Култура“. 

Под ръководството на учи-
телите по история и с помощта  
на Областната дирекция „Ар-
хиви“, Регионалния истори-
чески музей, дружеството 
на краеведите „Георги Джу-
малиев“ и НД „Традиция“ 
– клуб Шумен, учениците 
извършват задълбочено про-
учване на воеводите и четите 
в Шуменско. Родолюбиви 
шуменци и част от местния 
бизнес им помагат със сред-
ства и през 2014 г. знамето е 
изработено и осветено. Ръч-
но везаната реплика от коп-
рина е с две лица – от едната 
страна има коронован лъв с 
надпис „Свобода или смърт“, 
а от другата – кръстосани 
саби с думите „Сладка е 
смъртта за отечеството“. 

„Отначало целта на наши-
те ученици беше да проучат 
хайдутското движение в шу-
менския край. В хода на про-
екта обаче се случиха пре-
красни инициативи – казва 
директорката на училището 
Албена Иванова-Неделчева. 
И допълва: – Любопитството 
на децата доведе до издир-
ване на материали за вид- 
ни личности и знакови за въз-
рожденската ни история мес-
та в нашия град. На базата 
на стари фотографии учени-
ците от профил „Изкуства“ 
– изобразително изкуство, 
пресъздадоха с маслени бои 
картини от стария Шумен. 
По този начин учим децата 
да съхраняват традициите.“ 

Днес репликата на това 
знаме съпътства всеки важен 
празник на училищната общ-
ност. А на 19 февруари пред 
него се дава почетен караул 
в памет на Апостола. 

Профилиранат а 
гимназия „Св. 
Климент Охрид-
ски“ в Елхово се 
включва за втори 
път в НП „Ино-

вации в действие“ на МОН. 
През тази учебна година техни 
партньори са ученици и учите-
ли от ПГ „Христо Ботев“ в град 
Попово, област Търговище, ПГЗ 
„Климент Тимирязев“ в град За-
вет, област Разград, и ОбУ „Братя 
Миладинови“ в с. Конарско, 
област Благоевград. 

Елховското училище е в списъка 
на иновативните от 2020 г., а през 
тази учебна година в иновативните 
дейности участват 48 ученици от 
IX клас. Те се обучават в 4 групи 
с ръководител старши учител Га-
лина Кънева. Целта на проекта е 
свързана с въвеждането на обучение 
по иновативна дисциплина чрез 
използване на интерактивна и адап-
тивна обучителна система, проектен 
подход и „обучение чрез правене“. 
Изучава се езикът за програмиране 
Python, като се използват платфор-
мите IDLE – Python и mBlock.

В края на март учители и учени-
ци от елховската гимназия посеща-
ват ПГ „Христо Ботев“ в Попово, за 
да обменят иновативни практики. 
А през април са домакини на пред-
ставителите от трите партньорски 
училища по тазгодишния проект. 

„Обмяната на иновации в об-
разованието дава възможност за 
изграждане на модерни училища, в 
които учениците могат да подобря-
ват образователните си резултати, 
мотивацията си за учене, участието 
си в училищния живот и да развият 
креативното си мислене – казва 
директорът на ПГ „Св. Климент 
Охридски“ в Елхово Йовка Дра-
гоева. – Така те могат да придо-
бият различни компетентности  
и емоционална интелигентност 
чрез иновативни методи на пре-
подаване, училищно лидерство и 

Йовка Драгоева, 
директор
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Споделени иновации 
носят резултати

Елховските ученици показват на своите партньори от Попово, Завет и с. Конарско новия си STEM кабинет  
и изнасят пред тях открит урок по информатика

Учениците от ПГ „Св. Климент 
Охридски“ в Елхово показват наученото 
пред гости от партньорски училища

нови учебни стратегии.“
През първия ден от тридневното 

посещение гостите от Попово, 
Завет и с. Конарско наблюдават 
изнесен урок по философия на 
тема „Вербална и невербална ко-
муникация“. Под ръководството на 
своята учителка Живка Андонова 
елховските ученици представят 
мултимедийна презентация, казу-
си и забавни въпроси, чрез които 
аргументират идеята, че при об-
щуването са важни и вербалната 
комуникация, и езикът на тялото. 

Гостите разглеждат материал-
ната база на училището В STEM 
кабинета присъстват на открития 
урок по информатика в IXА клас 
на тема: „Представяне на проекти 
на Python“. Учебното съдържание 
включва уроци, предвидени в  
НП „Иновативно училище“ за 
факултативно изучаване.

Седем от екипите избират да 
работят с платформа IDLE – Python, 
а останалите два – с платформа 
mBlock. Проектите от първата гру-
па екипи включват традиционни 
задачи: от „претърсване на текст“; 
проверка за наличие на дадено 
условие; провеждане на „диалог с 
компютъра“ и др. Двата проекта, 
създадени на платформа mBlock, са 
по-различни, защото учениците от 
тези екипи предварително изявяват 
желание да изготвят „героите“ на 
своя проект. Единият екип избира 

да „раздвижи“ своите герои, про-
грамирайки ги с подходящ код чрез 
блоково програмиране. Другият 
екип запознава публиката с ембле-
матични места от Елхово. 

Провежда се и състезание по 
„Компютърен машинопис“ с до-
макини от IX до XII клас, както 
и ученици от гостуващите учи-
лища в реновирания кабинет по 
информатика и ИТ. Участниците 
оценява жури в състав: ст. учител 
Галина Кънева – председател, ст. 
учител Петя Димитрова, Грета 
Делигрозева и Невена Драгнева – 
ученици от XА клас, а сътрудник по 
техническата част е Георги Иванов 
от XIА клас.

Предварително инсталираната 
програма Typing Tutor дава възмож-
ност да се изчисляват скоростта на 
писане, процентът на грешките и 
броят символи. Всички участници 
в състезанието получават бланка с 
критерии за оценяване и с възмож-
ност журито да постави съответни-
те точки по всеки от критериите. 

В надпреварата се включват 17 
ученици по текст от романа „Же-
лезният светилник“ на Димитър 
Талев. Първата награда грабва Вен-
цислав Данаилов от IX клас на ПГ 
„Христо Ботев“ в Попово. Второто 
място заема Егор Олесовец от XIIБ 
клас на ПГ „Свети Климент Охрид-
ски“ в Елхово, а третото място, с ра-
вен брой точки и процент грешки, 
си поделят Стоил Стойчев и Юлия  
Ангелова от IX клас на ПГ „Христо 
Ботев“ в Попово. Поощрителната 
награда за най-правилно писане 
по десетопръстната система отива 
при Симона Генова от XI клас на 
училището домакин. 

В читалище „Развитие 1893“ се 
провежда изнесено занятие „Урок 
по родолюбие“, а в археологиче-
ския комплекс „Акве Калиде“ в 
кв. „Ветрен“ в Бургас – изнесено 
занятие дискусия на тема „Какво 
научих от споделения опит? Какво 
ще приложа и аз?“. 

Шуменци събират 
средства за 
звукозаписно студио

Над 5000 лева събират учениците от СУ „Сава Доброплодни“  
на благотворителен базар

Сн
им

ка
 С

У
 „

С
ав

а 
Д

об
ро

пл
од

ни
“ 

– 
Ш

ум
ен


