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Иновативно Средно училище “Св. св. Кирил и Методий”, Велинград

Тъмна, студена стаич-
ка. Мъждукащата светли-
на на свещта оставя следа 
върху жълтеникав лист 
хартия. Мъж стои приве-
ден, бавно и старателно 
изписва буква след бук-
ва, реди дума след дума. 

Рядкото мастило попива 
бързо и мъжът вече става 
част от вечността, защото 
словото му е записано 
и ще пребъде за идните 
след него. После става 
от стола, защото идва 
по-трудното - той трябва 
да тръгне по пътищата, 
да предава за препис-
ване, да продължава да 
разпространява. С риск за 
живота си, но с надежда-
та, че един ден деца ще 
могат да четат написаното 
и от очите им ще блика 
светлина и сами ще се на-
рекат „българче“. Паисий 
Хилендарски, Софроний 
Врачански, светите братя 
Кирил и Методий и още… 
книжовници, обществени-
ци и просветители. Това 
са имената на българските 
будители. 

В БРОЯ ЩЕ НАМЕРИТЕ:

Все по-често се убеж-
даваме, че образованието 
трябва да се основава на 
практиката и изисква-
нията на динамичната, 
технологична среда. През 
тази учебна година в Ино-
вативно СУ „Св.св. Кирил 
и Методий“, Велинград 
бе открит образователен 
STEАM-център, който 
предоставя на учениците 
широко поле за изява в 
най-различни научни и 
креативни направления. 

Мими: Казваме Добър 
ден на госпожа Боряна 
Пендарова, координатор 
на новия STEАM-център, 
към която имаме интерес-
ни въпроси:

1. Госпожо Пендаро-
ва как се роди идеята за 
STEАM-центъра и какво 
представлява той?

Г-жа Пендарова: За 
успешното обучение на 
учениците  е необходимо 
да разчупим рамката и 
да приемем разбирането, 
че обучението надхвърля 
рамките на училището. 
Да подкрепим децата в 
опознаването на техните 
интереси и таланти, да 
бъдем креативни в наши-
те уроци, като ги напра-
вим забавни и интересни. 
Идеята за създаването 
на  STEAM центъра се 
роди от желанието ни 
при обучението в рамки-
те на урока да осигурим 
на децата среда, която е 
възможно най-близка до 
реалната. Това може да 
бъде осъществено с  под-
ходящи за темата инова-
тивни  методи и подходи  
на преподаване.

2. Какво предлага на 
учениците този център 
като пространство и 
обособени зони, като 
техника? 

Г-жа Пендарова: Но-
воизградената учебна 
среда съчетава комплекс 
от зони, насочени към 
проектно-базираното обу-
чение и ученето чрез пре-
живяване. 

MakerSpase  “На вър-
ха” е обучително прос-
транство, което стимулира 
екипната работа и креа-
тивността на учениците. 
Оборудвано е с лаптопи 
за графична обработка, 
интерактивен дисплей и 
3D принтери.

Практическа лаборато-
рия „Огнище“ - място за 
работа на малки групи. 
Оборудвано е със спе-
циализирана техника за 
провеждането на практи-
ческа и експериментална 
дейност в областта на 
природните науки, елек-
троника, роботика, ин-
женерство, кодиране и 
математика.

Виртуална лаборато-
рия “ Пещера”- персона-
лизирана STEM-лабора-

РаСТЕМ в света на науките
тория, която предоставя 
възможност на учениците 
да учат чрез преживяване. 
Оборудвана е с 14 Zspace 
лаптопа и зарядна станция 
за тях, 1 Zspace станция и 

интерактивен дисплей 4 в 
1 -  интерактивна дъска, 
проектор, компютър  и 
телевизор. 

С помощта на тази 
технология учениците 
работят с 3D холограми, 
които могат да  докоснат, 
дисектират, разглобяват, 
сглобяват и поправят.

Zspace лаптопите са 
първите в света лаптопи с 
визуализирана и добавена 
реалност. При работа с 
тези лаптопи се активи-
зират няколко сензорни 
функции, което води до 
по - високи нива на ре-
алистично и завладяващо 
интереса преживяване. 

ll-in-One стереоско-
пичният  3D дисплей 
Zspace разполага с допъл-
нителна камера за свърз-
ване към допълнителен 
екран.

3. Какви умения на 
практика ще развият 
учениците чрез прила-
гания нов метод на пре-
подаване?

Г - ж а  П е н д а р о в а : 
Основен приоритет на 
СТЕМ образованието е 
изграждането на среда, 
в която детето да бъде 
изследовател, пътешестве-
ник, откривател в облас-
тта на природните и тех-
ническите науки, а ролята 
на учителя е да напътства 
и вдъхновява творческото 
мислене и креативността 
на учениците.

Учениците добиват  
умения сами да създават 
иновативни и основани на 
дигиталните технологии 
образователни продукти, 
които да отразяват техния 
личен интерес към съдър-
жанието, формата и науч-
ния и технически подход 
към реализирането им.

4. Моля да сподели-
те вашите впечатле-
ния като преподавател, 
как учениците приемат 
тази нова учебна среда?

Г-жа Пендарова: Уче-
ниците са въодушевени 
и готови да се включат 
в предизвикателството. 
Мисля, че пред нас стои 

голяма възможност вза-
имно да развием своя 
потенциал. 

5. Бихте ли обобщи-
ли какви са ползите от 
STEАM образованието?

Г-жа Пендарова: Въз-
можностите на центъра са 
големи. Чрез преструкту-
риране на класната стая 
могат бързо и лесно да 
се обособят работни прос-
транства, където учени-
ците могат да работят в 
екипи. Използването на 
наличната техника, дава 
възможност за лесен и 
бърз достъп на инфор-
мация, която ще бъде не-
обходима на учениците 
за решаване на различни 
казуси.  

Целият екип на Ино-
вативно СУ „Св.св. Кирил 
и Методий ” – Велинград, 
нашите партньори и при-
ятели, сме убедени, че с 
общи усилия ще наложим 
нов образователен модел, 
чиято основна цел е да 
подобри професионалната 
и житейската перспектива 
на младите хора в Бълга-
рия с изцяло нова за об-
разователната ни система 
концепция, която прибавя 
още един съществен щрих 
към визията ни на Учили-
ще на бъдещето.

Вярваме, че с ново-
открития STEАM център 
ще продължим заедно в 
общата ни кауза – да на-
правим училището по-
привлекателно както за 
учениците, така и за тех-
ните учители, и да из-
пробваме в реална среда 
модерните практики в об-
разователната ни система.

Рая: Госпожо Пендаро-
ва, факт е, че изграденият 
STEАM-център в учили-
ще е не само модерно 
обзаведени кабинети, а 
нов модел на учене с под-
готвени учители, които 
преподават с иновативни 
методи. Убедихте ни в 
смисъла на идеята, че об-
разованието не е научава-
не на факти, а обучение на 
ума да мисли. Благодарим 
ви, че бяхте наш гост и 
отговорихте на въпросите 
ни! До нови срещи!

Интервюто взеха „та-
лантливите журналисти“:

Мария Владеску и 
Рая Мантарова, 8б клас                                                               

С Кирило-Методиевски 
дух в сърцето

В тъмните години на 
едно дълго владичество 
е имало хора с буден дух, 
които чувстват с душата 
си, че има някъде там кни-
га, писмо, мисъл, изразена 
на хартия, написана, за да 
остане, за да пребъде! Не-

отменим дълг за тези хора 
е да се намери словото, да 
се преведе, да се препише, 
да се разпространи навред 
сред хората. Да им се 
говори, за да се пробудят 
от унеса на едното оцеля-
ване. Защото такъв е чове-
кът, дори в най-мрачните 
времена – той трябва да 
нахрани и душата си, да 
отвори очите си и да знае. 

Благодарение на тези 
хора от миналото, кои-
то винаги ще носим в 
сърцата си, ние се вдъх-
новяваме и носим дълга 
да продължим започна-
тото и да го предаваме 
през вековете, затова се 
учим и даваме всичко 
възможно да осъществим 
този идеал. Мотивира-
ни, вдъхновени и готови 
за предизвикателства, аз, 

Виктория Башкехайова, 
Моника Алендарова и 
Ивелина Мазълова се 
включихме в шестото из-
дание на инициативата 
„Работилница за репор-
тери 2021 - Поглед към 
доброто“, организиран от 
регионалния новинарски 
портал „EspressoNews.
bg.“, с медийното парт-
ньорство на БНР, в която 
над 100 ученици от цялата 
страна писахме текстове в 
три жанра (интервю, порт-
рет и коментар) и бяхме 
оценени от жури. Целите 
на проекта „Работилница 
за репортери“ са да се 
стимулира интересът на 
учениците към журналис-
тическата професия, като 
се развиват талантът и 
уменията им за творческо 
писане; да бъдат предста-
вени и популяризирани 
историческите, културни-
те и природните богатства 
и икономическият потен-
циал на България; да се 
подпомогне кариерното 
ориентиране и кандидат-
стване във висши учебни 
заведения на учениците в 
конкурса. Наши ментори 
бяха популярни журна-
листи и университетски 
преподаватели. Голямата 
награда бе пътуване до 
Брюксел, а за най-добрите 
участници – журналисти-
чески стажове в нацио-
налните медии и прием в 
катедра „Медии и общест-
вени комуникации“ на 
УНСС. Всички одобрени 
материали на ученици, 
участници в конкурса, 
бяха публикувани онлайн 
на страницата на проекта: 
Espressonews.bg. Целият 
конкурс премина в някол-
ко етапа, като във всеки 
етап бяха поставяни кон-
кретни задачи. Първата 
тема, по която творихме 
бе да изложим своя гледна 
точка по следния проблем: 
„Има ли оптимизъм по 
време на избори“. 

Научихме много нови 
знания в сферата на ме-
диите и ги приложихме 
отлично. Имахме менто-
ри, които ни наставля-
ваха през цялото време. 
В продължение на два 
месеца ние се включвахме 
в онлайн работилниците, 
които бяха време за на-
ставления, идеи и усърдна 
работа. 

По стъпките на два-
мата братя Кирил и Ме-
тодий, ние успяваме да 
съхраним този български 
дух и да развиваме на-
шия кръгозор на знания 
и умения!
Виктория Башкехайова,

10а клас

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, скъпи учители!
Бъдете истината, смисълът и искрата,
която учениците търсят!
Бъдете вдъхновени и удовлетворени
от младите хора, с които общувате!
Бъдете окрилени и доволни
от работата, която вършите!
Бъдете горди и щастливи
от резултатите, които постигате!   
Бъдете радостта в очите и
душата на учениците си!
Бъдете учителите, които
се помнят и обичат цял живот!
Високо ценим и подкрепяме вашата работа!
Весел празник!

На стр. 3

На стр. 5

Big Adventures 
go Great

Споделено от 12 клас

На стр. 6 Учителите и училището 
през погледа на...

На стр. 4 4@tv

Летописът от 
тази година

На стр. 2
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Здравейте, приятели!
И през настоящата учебна година отново сме за-

едно – развълнувани и различни, пълни с нови идеи и 
емоционални послания за един пълноценен училищен 
живот. За всички нас – голямото семейство на Ино-
вативно СУ „Св. св. Кирил и Методий“, Велинград - е 
важно инициирането и организирането на актуални 
и интересни събития, защото само така може да 
покажем колко интелигентни, отговорни и глобално 
мислещи сме заедно. С всяка изминала година учениче-
ското самоуправление в нашето училище набира опит 
и самочувствие, прилагайки принципа, че „най-лесно се 
учим, когато играем”. Практиката показва, че младите 
хора учат най-добре, когато имат подобаващи примери 
и модели на поведение от страна на по-големите, кога-
то са сред приятели и когато се чувстват участници 
в разнообразната, активна и динамична дейност на 
Ученическия съвет в училището ни. 

Въпреки различните условия при обучение от 
разстояние и в присъствена форма, учениците от 
Иновативно СУ „Св. св. Кирил и Методий“, Велин-
град не губят своите инициативност, креативност и 
вдъхновение. През тази учебна година те участваха в 
редица инициативи, осъществени извън учебните ча-
сове, които са част от приоритетите на Ученическия 
съвет и които популяризираме сега.

  Всяка седмица, като един задружен екип, членовете 
на Съвета се събираме и обсъждаме предстоящи проекти, 
насочени към подобряване на психоклимата в училище, 
превенция на зависими поведения, издаване на учениче-
ския вестник, организиране на благотворителни кампании 
или провеждане на дискусии по актуални теми. Стараем 
се да будим мисълта за принадлежност към училищния 
живот, като учим всички на различни добродетели и 
дисциплина. Нашите идеи – интересни и иновативни – 
следват девиза „Добрият пример“ и имат за цел училищ-
ната общност да живее по-активно, да бъде по-социално 
ангажирана. Това, което правим е нашата ,,работа,, - както 
отговорна, така и забавна. Вършим нещата докрай и да 
ги представяме перфектно по начина, по който трябва 
да са. Партнираме си със съучениците от сформираните 
Клубове в заниманията по интереси и така успяваме да 
следим и сме информирани за всяка изява.

Ученическият съвет счита, че общуването от типа 
„Ученици помагат на ученици“ може да бъде успешно 
и ползотворно, поради което въведохме този метод на 
взаимопомощ сред малчуганите от 1.клас до 4.клас. Те 
приеха идеята ни с ентусиазъм и сякаш по-мотивирани от 
всякога да бъдат част от учебния процес и от социално-
културния живот на училището желаят тази инициатива 
да продължи.        

Също се включваме и обединяваме с някои други 
клубове в училище, за да можем да успеем да следим 

и да сме запознати с 
всички дейности, за да 
ги подобряваме и за 
всички да бъде инте-
ресно и полезно. Наско-
ро въведохме и метода 
по-големи ученици да 
обучават по-малки, като 
тази новост се хареса 
много на малките и 
даже искаха да продъл-
жим тази инициатива 
в часа по занимания и 
интереси и след про-
летната ваканция да 
отидем отново при тях, 
за да ни покажат какво 
са научили от нас, чрез 
предварително изготве-
ни от тях плакати или 
презентации, а от нас 

избраната от тях тема- „За приятелството“. 
Ние сме шарени и будни! Едни от нас обичат да 

слушат музика, други – да правят гимнастика или йога, 
трети – говорят за емоциите си, но всички и тази учебна 
година подкрепихме каузата „Не на тормоза!“ във всич-
ките ѝ варианти. Организирахме креативна дискусия на 
тема „Киберсигурността, кибертормоза и толерантността 
в училище“, на която участниците споделиха лични пре-
живявания и случки, които са ги смутили. Осветлихме 
опасностите, които крие интернет пространството за 
малки и големи и взаимно се посъветвахме как може да 
се предпазим от тях. В ролята на лектори влязоха нашите 
приятели – десетокласничките Мария Лекова и Виктория 
Башкехайова, седмокласничките Емануела Чонкова и 
Никол Семерджиева, както и госпожа Гергана Николо-
ва – педагогически съветник. На събитието присъстваха 
ученици от 4а клас, които взеха интервю от менторите 
си, защото сами организират своя собствена телевизия, 
къде успешно и според възможностите си се изявяват 
като журналисти, оператори и сценаристи. 

Всяка глобална инициатива ни е на сърце и като хора, 
отговорни за зеленото богатство на планетата, оставих-
ме своя екологичен отпечатък за поколенията след нас. 
Отбелязахме Денят на водата - 22 март с изработени 
плакати и презентации, с радио предаване по темата и 
дебат в Клуба по биология относно актуални проблеми, 
свързани със замърсяването на водното ни богатство и 

Летописът от тази година

различни интересни факти. Харесахме позитивния пример 
на учениците от 8б клас, които показаха колко съпри-
частни може да бъдем към всичко, което ни заобикаля, и 
почистиха част от училищния двор. Така за пореден път 
се убеждаваме в мисията на нашето иновативно училище, 
че тук се учим не само на факти и нови знания за света, 
но и на полезни умения.

Ние, Ученическият съвет в училище, вярваме, че ми-
рът и добронамерените отношения помежду ни са най-без-
ценната човешка добродетел. Не сме преживявали война, 
но стана така, че чухме за нея и веднага организирахме 
дарителска кампания за набиране на средства за жени и 
деца от Украйна, емигранти в България. Идеята бе при-
ета много ентусиазирано от всички ученици в училище. 
Успяхме да съберем хранителни продукти и санитарни 
материали от първа необходимост, които изпратихме в 
пунктовете за събиране на провизии. Очаровани  сме от 
колективността на учениците и цялостното съдействие от 
всички, от помощта на учителите ни, гарант за успеха на 
тази инициатива. Всеки класен ръководител организира 
и призова своя клас да помогне, като крайният резултат 
бе едно добро дело – от всички Нас за Вас! 

Международният ден на Земята се отбелязва на 22 
април, като е насочен към опазване на планетата Земя 
и съхраняване на живота върху нея. Мрежата се стреми 
да създаде широка гражданска подкрепа за устойчиви и 
ефективни екологични политики за развитие по целия свят. 

В нашето училище този ден беше отбелязан с музика, 
състезания и много позитивни емоции. Включиха се и 
малките, и големите ученици, които активно участваха в 
предизвикателствата, подготвени от клуба по биология: 

„Човекът и заобикалящата го среда“; игрите бяха с цел 
насърчаване спазване на правилата, свързани с екологи-
ята и обогатяване на знанията за опазването на околната 
среда. В замяна - малките „еколози“ бяха подготвили скеч 
и рецитал, които очароваха публиката. 

Състезанията, които се състояха изискваха сръчност, 
ловкост и креативни идеи. Учениците от 4б клас, 5а клас 
и 5б клас се справиха отлично с двете игри. В първата 
игра те трябваше да подредят разделно различните отпа-

дъци и отборът, който най-бързо успее да ги разпредели, 
получава точки. Втората задача изискваше креативност 
и въображение. Участниците в състезанието трябваше 
да превърнат отпадъците в рециклируем предмет, който 
може да се използва. Бяхме възхитени от техните идеи 
и изработка. Жури оцени по достойнство уменията на 
отборите. И двата отбора бяха равностойни и ни пока-
заха хъс, много желание и емоции, след което получиха 
наградите заслужено. Незаменими са усмивките на дет-
ските лица, след толкова много труд, колективна работа, 
целенасоченост. 

Бе подготвена и игра във формата на викторина за 
учениците от 9а клас, която много се хареса на всички. 
Задаваните въпроси, само разкриха колко екологично ми-
слят подрастващите и как не замърсяват околната среда. 
В края на тази викторина те получиха емотиконки, които 
бяха резултат от техните отговори и кой колко помага или 
вреди на природата. Въпросите бяха свързани с ежеднев-
ните битови навици и нужди. 

В този ден си напомнихме кой е нашият дом и как 
трябва да се стремим да го опазваме. Най-важното бе, 
че развихме много умения, придобихме ценни знания и 
разширихме нашия кръгозор. Забавлявахме се и творихме, 
бяхме едно цяло и така подобава, ако искаме да живеем 
в един по-чист и светъл свят, да бъдем здрави, щастливи 
и да водим пълноценен начин на живот!

И през настоящата динамична и различна учебна година 
Иновативно СУ „Св. св. Кирил и Методий“, Велинград се 
включи в дейности, реализирани по Национална програма 
„Иновации в действие“. Тя има за цел популяризиране и 
мултиплициране на добри практики между иновативни 
и неиновативни училища от цяла България, като нашето 
училище си партнира с ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“ – 
гр. София, I ОУ „Св. Княз Борис I“ – гр. Варна и СУ 
„Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Козлодуй. В периода 
27.04.2022г. – 28.04.2022г. имахме огромното удоволствие 
да бъдем домакин на срещата между четирите училища. 
Учениците и учителите от Козлодуй, София и Варна 
бяха посрещнати в конферентната зала на училището на 
27 април. Всички участници в иновативния форум имаха 
възможност да се представят и запознаят с най-добрите 
образователни практики на останалите, след което уче-
ници от нашето училище представиха иновативен проект 
„Креативно иновативна мисия в мисли и действия“. Чрез 
презентации, песни и театрални постановки малките и 
по-големите ни ученици показаха умения, иновативност 
и креативност.

След програмата преподавателите взеха участие в 
кръгла маса за да споделят мнения, впечатления и идеи. 
Направена бе и заявка за съвместно бъдещо развитие в 
областта на образованието чрез проектни работи, модерна 
материална база, професионален учителски екип, инова-
тивни уроци и творчески изяви. 

Гостите ни посетиха и забележителни места във Ве-
линград след дейностите в училище. Същия този ден се 
състоя и работна вечеря, на която преподавателските екипи 
от участващите училища имаха възможност да обменят 
още идеи, свързани с добрите практики на Иновациите 
в действие, а учениците от своя страна успяха да се 
опознаят по-добре и да споделят интересни идеи за раз-
нообразяване на микроклимата в училище. На следващия 
ден в новооткрития STEАM център в училище гостите 
ни успяха да наблюдават прилагането на ИКТ и Облачни 
технологии в преподаването по природни науки. Чрез 
демонстрации учениците от гимназиален етап предста-

виха иновативния метод на учене в напълно обновените 
STEAM пространства – MakerSpace „На върха”, виртуална 
STEAM лаборатория „Пещера” и практическа лаборатория 
„Огнище”, оборудвани с лаптопи за графична обработка, 
3D принтер, zSpace лаптопи, zSpace станция и интерак-

тивни дисплеи 4 в 1. През тези два дни преподаватели 
и ученици обмениха опит във връзка с образователните 
иновации чрез формални и неформални разговори. Бяха 
отправени и покани за бъдещи съвместни дейности. Про-
ектът „Иновации в действие“ продължава, като предстои 
следващата работна среща между екипите да се състои 
в София. Мобилността дава шанс за разработването на 
дейности и добри практики, свързани с модернизирането 
и подобряването на българското образование. Ученици и 
учители успяха да обогатят както своя професионален, 
така и личен опит.

Страницата подготвиха: Виктория Башкехайова, 
Моника Алендарова, 10а клас
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Когато разбрах, че учи-
лището ни предоставя въз-
можността да се включим 
в един от проектите на 
Еразъм, Big Problems Go 
Mini, бях изключително 
развълнувана, защото зна-
ех, че това е приключение, 
което ще ми даде възмож-
ност да излезна извън 
пределите на познатото и 
обичайното. 

Разбира се, има много 
критерии за подбор, за да 
бъдеш приет в семейство-
то на Еразъм, и един от 
тях беше именно попълва-

нето на формуляр с важни 
въпроси. След като се заех 
и завърших задачата, на-
стъпи дългоочакваното по-
лучаване на резултатите. 
Аз бях приета. Премина 
една от мобилностите в 
Германия, която за наше 
голямо съжаление бе вир-
туална, заради познатата 
обстановка, в която целия 
свят се намира, през по-
следните три години. 

Но през месец март 
2022 г. мечтата ми се сбъ-
дна, вече летях за Мадрид, 
Испания, за да изживея 
една страхотна седмица, 
изпълнена с приключе-
ния и артистизъм, чрез 
испанските Микротеатри. 
Когато пристигнахме в 
Мадрид, се запознахме с 
новото ми приемно се-
мейството. Първоначал-
но бях притеснена, но те 
бяха изключително мили, 

Младшите посланици 
на Европейския парламент 
от ИСУ „Св. Св. Кирил и 
Методий“, Велинград са 
екип отговорни ученици с 
мнение в лицето на Мони-
ка Алендарова, Алекс Бо-
шнаков, Екатерина Бурева, 
Калоян Кондев, Лилия Ра-
дойчева, Марина Пауно-
ва, Мими Лекова, Моника 
Джиханова, Надежда Тупа-
рова и Виктория Башкеха-
йова. Посланиците следят 
за различните инициативи 
на ЕС и взимат активно 

участие в тях. Сега ще ви 
разкажа малко повече!

Първата дейност за 
учебната 2021/2022г., коя-
то бе отразена от нашите 
посланици, е Междуна-
родния ден на мира. Праз-
никът бе отбелязан на 21 
септември 2021г. Младши-
те посланици на Европей-
ския парламент отправиха 
призив за мирен, справед-
лив и устойчив свят, чрез 
презентации, плакати, про-
екти, игри и много други 
дейности, в които активно 
се включиха всички наши 
ученици. „За огромна ра-
дост имахме възможността 
да посрещнем тази учебна 
година присъствено. От 
изключително значение е 
в първите часове на нова-
та учебна година да бъде 
обсъдена темата за мира, 
която е особено актуална 
във времена на COVID-19. 
Общото събрание на ООН 
за първи път обявява чест-
ването на Международния 
ден на мира през 1981г. 
Тази година темата, която 
бе поставена от ООН, е 
„По-добро възстановява-
не за един справедлив и 

Уникалната възможност да 
бъдеш младши посланик

Житейският път на едно дете е изпълнен с хора, 
които го съпътстват, наставляват и му помагат в ли-
чностното развитие. 

Учителите са едни от тези хора, те не само ни 
помагат да обогатим мисловните си хоризонти, а и 
ценностните такива. Пример за това е госпожа Спаска 
Малинова. Освен страхотния ѝ подход към учениците, 
който прави изучаването на английски език лесно и 
интересно, различните международни проекти, в които 
сме участвали, организирани от нея, допринасят за ця-
лостното ни развитие. Такъв проект е и Еразъм, който 
отваря много международни врати и среща учениците 
с нови култури. Успехите на нашето училище в сферата 
на езиците са значими и именно госпожа Малинова 
играе голяма роля в подготовката на учениците, които 
се завръщат с призови награди. 

Неслучайно тя е първата учителка по английски 
език във Велинград. Постиженията на възпитаниците 
ѝ доказват огромния ѝ принос в развитието на нас, 
нейните ученици.

Мариам Маврова,
студент по Международен мениджмънт, специа-

лизация  Интерактивен маркетинг – 
Modul University Vienna, Австрия

Моят учител - 
вдъхновител

През изминалите го-
дини, откакто напуснах 
ученическата скамейка, 
много пъти се питах защо 
избрах тази професия. Аз 
ли я избрах или тя мене? 
Аз ли обикнах предмета 
география или обикнах 
учителката ми по геогра-
фия – Елена Чанкова? За 
всеки ученик в живота 
остава по един учител, 
който е проправил дълбока 
и неизменна следа, довела 
до някакъв избор.

Моят избор да уча 
Международен туризъм 
категорично беше повлиян 
от предмета география 
и от високия професио-
нализъм, с който нашата 
учителка ни преподаваше 
този предмет. Всеки час, 
всеки урок ни отваряше 
широко прозореца към 
света, който ни заобикаля, 
към природата и проце-
сите в нея, към мястото 
на населението и човека 
в сложната взаимовръзка 
ЧОВЕК – ОБЩЕСТВО – 
ПРИРОДА. 

Учебниците ни бяха 

Учителят, който ми показа пътя в живота
само помагало, допълвани 
богато от съвременни ма-
териали за онагледяване, 
илюстрации и начини за 
разработване на проектни 
задачи. С това г-жа Чан-
кова провокираше всеки 
ученик да търси, намира и 
оценява нужната информа-
ция и по подходящ начин 
да я представя. Часовете 
по география се превръща-
ха в часове на пътешест-
вията, откривателството и 
необходимостта от позна-
ването на икономическите 
закони за развитието ни. 
Познавахме Европа и све-
та, познавахме България, 
но най-много настояваше 
и изискваше да познаваме 
нашия роден край – Ве-
линград.

Госпожа Чанкова беше 
нашата учителка по ге-
ография, но тя беше и 
нашият приятел, съветник 
в трудни ситуации, нашият 
незабравим класен ръково-
дител. Майка на близнаци, 
тя беше майка и за нашия 
клас, в който бяхме прияте-
ли с три двойки близнаци. 

И с това останахме извест-
ни в историята на учили-
щето, както и с ежегодните 
срещи след завършването 
ни. Изградените взаимоот-
ношения през ученически-
те години, благодарение 
на човечността и грижата 
за всеки, индивидуалният 
подход спрямо нас според 
конкретната ситуация, ни 
направиха хора, до голяма 
степен  готови за предиз-
викателствата, които ни 
очакват.

Избрахме професии, 
всеки според своите жела-
ния и цели, а аз последвах 
интереса си към винаги 
различното, непознатото 
в света и поех по пътя 
на развитието на туризма 
в България и издигането 
на авторитета ѝ като ту-
ристическа дестинация. 
И досега често си спом-
ням цели уроци по гео-
графия, спокойния ѝ и 
уравновесен глас, тихата 
и премерена забележка, 
ако се налагаше такава, 
усмивката, която ни по-
даряваше вместо оценка.

В сърцето си пазя мил 
спомен от 110-годишния 
юбилей на училището, 
за който организирахме 
с класа нещо забавно. 
Решихме да влезем в обув-
ките на нашите учители 
и да представим театър 
пред цялото училище. Из-
брахме внимателно ембле-
матични фрази за всеки 
учител и най-духовитите 
от нас влязоха в ролите. 
Госпожа Чанкова, като 
наш класен ръководител, 
също беше представена 
точно и подобаващо. Мно-
го се притеснявахме как 
ще реагират учителите 
след представлението и 
имаше големи емоции. 
Всичко завърши с много 
смях и веселие.

Радвам се, че и досе-
га тя е със съхранен дух 
и колкото пъти я видя 
установявам, като че ли 
вчера сме се разделили и 
не говорим за годините!      

Емилия Антонова-
Митева, випуск 1999 г.,

съучредител на 
RESHAPE

Big Adventures go Great
дружелюбни и бързо ме 
накараха да се почувст-
вам като у дома си. През 
първите два почивни дни 
там се разхождахме по-
вече и посетихме много 
забележителности. Може 
би любимото ми място за 
отдих и забавление беше 
площадът La Puerta Del 
Sol. Впечатли ме с това, 
че беше много оживен, 
препълнен с магазини, 
ресторанти и хора – една 
пъстра картина на испан-
ския живот днес. 

Училището, в което 

се проведе мобилността 
по Еразъм носи името 
на известния испански 
композитор и пианист Хо-
акин Родридо, създател 
на известното произве-
дение Aranjuez. Първият 
ден в училище „Хоакин 
Родриго“, премина в раз-
глеждането му, запозна-
ване с учебния процес, 
класни стаи и посещение 
на учебни часове. Сле-
добед бяхме разделени 
на четири групи и една 
група, която включваше 
водещите на предстоящите 
микротеатри. В следва-
щите дни, всяка сутрин 
имахме срещи, свързани 
със сформираните екипи, 
в които ние бяхме сцена-
ристи, гримьори, актьори 
и тези, които създавахме 
декорите за предстоящата 
Гала. Посещавахме и едно 
специално заведение на 

улица „Лорето и Чикоте“ 
- известни комедианти, 
където първо проведохме 
спонтани микропредста-
вления на улица, след това 
гледахме микротеатри на 
професионалисти, после 
репетирахме и накрая 
представихме, създадените 
от нас микротеатри.

Докато бяхме там, все-
ки ден научавахме нещо 
ново, радвахме се, че мо-
жем да споделяме опит, 
емоции и интересни мо-
менти с учениците от Ис-
пания и Германия. Едно от 

най-интересните и разпус-
кащи неща беше нашето 
съвместно представление. 
Наистина времето беше 
малко и недостатъчно, но 
нещата, които направихме, 
научихме и видяхме и 
опита, който споделихме, 
са повече от очакваното. 

Изключително съм бла-
годарна за възможността, 
която получих, предоста-
вена ми от нашето учили-
ще и проекта Big problems 
go mini, Еразъм+, защото 
през тази една седмица аз 
успях не само да упражня 
своя английски език, но да 
създам нови приятелства, 
да бъда част от испанско 
семейство, а така и да 
опозная една възхитително 
богата култура, която зави-
наги ме промени и остави 
своя отпечатък в мен.

София Николова,
12а клас

устойчив свят”. Тя логично 
е свързана с възстановява-
нето от здравната, соци-
алната и икономическата 
криза, причинена от све-
товната пандемия с виру-
са.“ – споделят някои от 
тях. Посланиците от ИСУ 
„Св.св. Кирил и Методий” 
акцентираха върху идеята, 
че мирът е в основата и 
именно той е предпостав-
ка за възстановяването от 
пандемията. Не можем да 
се върнем към нормалния 
начин на живот, ако не 

установим мир помежду си 
и мир с природата. „Светът 
може да бъде справедлив и 
устойчив, в който насилие-
то е заменено с мир, само 
ако заедно разпространява-
ме състрадание¸ доброта и 
надежда.“ – добавят наши-
те посланици във връзка 
със събитието. 

На 30 септември 2021г. 
се проведе онлайн среща, 
в която нашите послани-
ци заедно с други свои 
връстници от цяла Европа 
коментираха темата: „Бъ-
дещето на Европа през по-
гледа на младите”. В уеби-
нара взеха участие тримата 
български евродепутати, 
избрани да представляват 
Европейския парламент в 
Конференцията за бъде-
щето на Европа, а именно 
Ева Майдел, Илхан Кючюк 
и Ангел Джамбазки. Млад-
шите посланици на Ев-
ропейския парламент в 
училището ни показаха бо-
дър ум и активно участие¸ 
включвайки се в срещата.

Една от най-важните 
дейности, с която посла-
ниците стартираха новата 
2022г. бе участието в про-

ведената от ЕС Еврошкола. 
Събитието се състоя он-
лайн, а нашето училище бе 
сред петте избрани българ-
ски училища за участие в 
срещата. Учениците водеха 
дискусия по проблема „ 
Как да живеем в хармония 
с природата?“. В срещата 
взеха участие авторитетите 
Роберта Мецола, председа-
тел на ЕС и Фабиен Келър, 
евродепутат. Учениците 
ни имаха уникалната въз-
можност да гледат залата 
на Европейския парламент 

в реално време. На 17 
март по инициатива на 
младшите посланици г-н 
Красимир Лойков, който 
е представител на Евро-
па директно от Пловдив, 
посети нашето училище. 
Представителите на ЕС 
имаха възможността да му 
зададат въпроси, свързани 
с Европейския парламент и 
да получат много нови зна-
ния за всички европейски 
институции. 

Да си младши посланик 
на Европейския парламент 
от ИСУ „Св.св. Кирил 
и Методий“ е уникална 
възможност. Участието ни 
в тази инициатива е изпъл-
нено с много вълнение, 
приключения и положи-
телни емоции. Благодарни 
сме, че имаме шанс да се 
докоснем малко или много 
до Европа и ще продължа-
ваме да го правим!

Моника Алендарова, 
10а клас,

младши посланик
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Дистанционното обу-
чение ни провокира да 
търсим нови начини в 
преподаването и да пре-
одоляваме различни пре-
дизвикателства. Да се на-

учим да пишем, четем и 
смятаме сякаш вече не е 
достатъчно. Дигитализа-
цията все повече навлиза в 
живота ни и става част от 
съвременното обучение. 
Наред с часовете по ком-

пютърно моделиране, къ-
дето се научихме и как да 
пишем на word документ, 

да го запазят и изпратят, 
наред с домашните рабо-
ти в google classroom и 
бързите онлайн тестове се 
замислихме – а защо не и 
да работим всички заедно 
върху един документ и то 
по време, по което всеки 
е удобно!

 Практическите заня-
тия се оказват по-ефектив-
ни по една проста причина 
– децата са свикнали с иг-
рите от ранните си години.
Заниманията по интереси 

На 22.02.2022 г. за 
първи път в Иновативно 
СУ„Св. св. Кирил и 
Методий”, Велинград 
се проведе училищни-
ят кръг на състезание-
то по правопис на ан-
глийски език „Spelling 
Bee JUNIOR 2022“.

Участници в него 
бяха ученици от 2.клас, 
3.клас и 4.клас. Децата 
се готвиха с огромен 
ентусиазъм и показа-
ха завидни знания и 
умения по време на 
самото състезание. Съ-
битието премина при 
изключителен интерес 
и всички участници се 
представиха блестящо. 
Победител в училищното 
състезание стана треток-
ласничката Карен Абу Ха-
ния, а на второ място се 
класира Никола Кривулев 
от 4б клас.

Г-жа Ани Василева 
– директор на СУ “ Св. 

Проектно базираното 
обучение е подход, който 
позволява на ученици-
те да развиват умения и 
личностни компетенции, 
които им дават сигурност, 
че могат да се справят 
с предизвикателствата, 
които животът и светът 
ще им донесат.

Според международ-
ните изследвания PISA, за 
поредна година, над 40% 
от българските ученици 
са под критичния праг на 
четивна грамотност.

Писането и четенето 
са важни за успешното 
включване на съвремен-
ния човек във всички 
сфери на професионал-
ния и личен живот. В 
училище нивото на че-
тене и писане са тясно 
свързани с мотивацията 
на учениците. Ниско или 
нулево ниво, често води 
до липса на интерес, не-
възможност да се следва 
ходът на преподаването, 
разсейване, неучастие в 
учебния процес. Когато 
учениците не разбират 
прочетеното, затрудняват 

се с непознати думи и 
терминология или губят 

по време на ЦОУД крият 
страхотна възможност да 
се развиват ключови за 
учениците компетенции 
по нестандартни и атрак-
тивни начини. Вдъхнове-

нието дойде от желанието 
на децата да общуват и 

представят своите успехи, 
както и техните проблеми. 
Затова решихме, че можем 
да представим това под 
формата на новинарска 
емисия, която направи-
хме за месец март. Така 
се роди идеята за теле-
визия на класа, която да  
отрази всичко случващо 
се в класа или изнесено 
мероприятие пред начален 
етап. Учениците грабнаха 
с голям ентусиазъм идея-
та, като   се разделиха на 
четири отбора и влязоха 
в ролята на оператори – 
снимат от различни ъгли, 
приближават и отдалеча-
ват камерата; сценаристи 
– събират информация 
какво се е случило през 
деня или седмицата, водят 
си записки и пишат статии 
за събитията, с помощта 
на google инструменти в 
споделен документ; ре-
портери – интервюират 
изявилите се през деня/ 
седмицата и водещи – 
представят информацията 
пред аудиторията, като 
преди това се запознават с 
езика на тялото и темпа на 
говорене; Измислиха сами 
лого на телевизията си и 
си изработиха телевизор 
и микрофон. 

Телевизията им послу-
жи, като добър метод за 
научаване на нови неща 
, повиши техните пре-
зентационни и четивни 
умения, разви писмената 

им грамотност. Научи ги 
на взаимопомощ и умения 
за работа в екип между 
всички ученици в кла-
са или както казваме – 
„Един отбор е толкова 

силен, колкото 
най-слабият му 
играч“.

Заливащата 
ни информация 
изисква посто-
янно обучение 
за медийна гра-
мотност, логи-
ческо мислене, 
въ з п р и е м а н е 
на образи. Тук 
помогна пър-
вото правило в 
журналистиката 
– всяка новина 
трябва да бъде 
потвърдена от 
три независими 
източника!

Проектът е 
заложен в нача-
лото на година-
та по иновация-
та „Технологии 
в облака“ на 
ИСУ „Св .св . 
Кирил и Мето-
дий“.  Това е 

едно предизвикателство, 
чрез което  учениците 

станаха  по - мотивирани 
и ангажирани и неусетно 
напреднаха в учебното 
съдържание, сплотиха се 
и развиха умения, които 
ще им служат в живота 
извън училище.
г-жа Катерина Дончева, 

старши учител
начален етап 

Писма от света
смисъла на текста заради 
това, че не четат гладко, 
за учителя е трудно да 
задържи интереса им. Ето 

защо, независимо от 
преподавания пред-
мет, нивото на четивна 
грамотност неминуемо 
оказва влияние върху 
атмосферата в клас-
ната стая и възмож-
ностите за напредък на 
учениците и трябва да 
се развива паралелно с 
конкретното предмет-
но знание.

Именно развиване-
то на четене с разби-
ране е в основата на 
образователния про-
ект „Писма от света“, 
който по интригуващ 
начин повежда децата 
на околосветско пъте-
шествие, придружено 
с въпроси, задачи и 
игри. Автор на проекта 
е Златина Георгиева – 
журналист, обучител 
и част от екипа на сп. 

„Forbes“.
Като част от програ-

мата „Иновации в дейст-
вие“ – „Креативна мисия 
в облака“, малките из-
следователи от 2.б клас, 
всеки месец получават 
писма, посветени на една 
държава или явление, с 
интересни факти, въпро-
си и снимки. Писмата 
са оригинални авторски 
текстове, написани под 
формата на писмо от пъ-
тешественик. Всяко пис-
мо е придружено от Бе-
лежки на пътешественика 
с любопитни факти и от 
снимки на дестинацията, 
за която се разказва. Към 
всяко писмо получават 
бланка с въпроси към 
текста за развиване на 
четивна грамотност по 
модела PIRLS и PISA. С 

първото писмо научиха за 
Венеция- гондоли, карна-
вали и изработка на стък-
ло. А за финал, сами из-
работиха красиви маски. 
След това се пренесоха в 
родината на Лего – Да-
ния, научиха за явлението 
„черно слънце“, за синия 
кит и цъфналите дървета 
на Япония. С нетърпение 
очакват следващите писма 
от виртуалното около-
светско пътешествие.

А с участието в про-
екта „Писма от света“ 
, второкласниците ста-
ват част от дарителите 
за фондация „Заедно в 
час“, за да подкрепяме 
достъпа на всяко дете до 
качествено образование. 
Какъв по - забавен, ин-
тересен и развиващ начин 
за учене?!

г-жа Димка Джиева, 
старши учител

начален етап

Едно незабравимо приключение - 
“Spelling Bee JUNIOR”

св. Кирил и Методий поз-
драви шампионите, като 

всички участници в учи-
лищния кръг на състеза-
нието получиха грамоти 
за участие, медали и на-
гради.

Само месец по - късно 
се проведе и регионални-
ят кръг на състезанието 

“Spelling Bee Junior”! 
На 29 март 2022г., Ка-

рен се включи виртуално 
в платформата “Zoom”, 
беше спокойна и концен-
трирана и усилията й се 
увенчаха с успех! Тя се 
класира на III-то място 
в областта и доказа, че 
с постоянство и упори-

тост всичко е постижимо! 
Гордеем се с отличното й 

представяне и й желаем 
още много покорени 
върхове!

Целта на състезание-
то Spelling Bee Junior е 
да повиши интереса на 
учениците към изучава-
нето на английски език 
и да подобри знанията 
им чрез забавни и инте-
рактивни дейности.

Националното със-
тезание по правопис на 
английски език Spelling 
Bee Junior се организи-
ра от Фондация „Корпус 
за образование и разви-
тие – КОРПлюс“ в парт-
ньорство с Фондация 

„Америка за България“. 
Състезанието се подкре-
пя от Министерството на 
образованието и науката 
и Посолството на САЩ.

Г-жа Тодорка Стефа-
нова - ЗДУТД, организа-
тор на училищния кръг

Брой 24/2022 г. подготви редакционният екип на 
вестник “Пулс” при Иновативно СУ “Св.св. Кирил и 
Методий”, гр. Велинград, ул. “Юндола” №35

www.sukim.eu     е-mail: school@sukim.eu

4@tv4@tv
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Много хора твърдят, че най-хубавата част от човеш-
кия живот е свързана с училището. Мнозина с умиление 
въздъхват: ,,Eх, сега да съм ученик!”. Не мога да кажа 
дали със сигурност е така, защото все още съм ученичка, 
макар че остават броени дни до края на приказката.

Училището ми даде много. То ме научи, че знанието 
е в основата на всичко. Осъзнах, че личността на човека 

Здравейте, може би…би трябвало да ви се представим, 
за да разберете кои сме преди да узнаете историята ни 
дотук, но защо да следваме стереотипи, след като досега 
винаги сме били учени да бъдем различното, изпъкващото, 
цъфтящото и развиващото се! 

Не мога да ви кажа колко банален може да бъде живо-
тът, но колкото и банален да бъде мога да споделя, че той 
винаги ще остане един низ от решения, определящи всяко 
стъпало по стълбата на него, нашия живот! Решения, които 
взимаме всяка една секунда, минута и които определят 
личността ни, обкръжението и бъдещето ни. Решението да 
бъдем, да учим тук, на мястото, което всъщност поставя 
основите на едни от най-важните стъпала в нашата стълба, 
стъпалата, които ни трябват, за да продължим в следва-
щата фаза на живота ни! Учителите, които не са просто 
учители и не просто ти преподават урока от учебника, а 
урока на живота, на избора, на правото да се откриваш с 
всеки изминал ден и да не спираш да се доказваш пред 

себе си и останалите! Какво ли щеше 
да бъде ако не бяхме тук, ако не бяхте 
вие, какви щяхме да бъдем? 

Как щяхме да разберем, че трудът 
и постоянството се възнаграждават ви-
наги, как щяхме да разберем какъв по-
тенциал притежаваме, без да има кой да 
го поддържа жив в слаб за нас момент? 
Точно като цветята, вие ни поливахте, 
за да израснем, за да се открием, но и 
за да продължаваме да се откриваме! 
Дадохте ни основите, върху които да 
стъпим и върху които да започнем да 
изграждаме, рушим, отново изграждаме 
и надграждаме себе си! 

Благодарим на всички, защото беле-
гът, който оставяте върху нас е дълбок, 
значим, сантиментален и вярваме, че 
винаги ще ни дава светлина в тъмното! 

Благодарим за вярата, търпението, 
постоянството, любовта, разбирател-
ството, спомените и уроците! Благо-

дарим г-н Стоев, г-жо Джарова и г-жо Борисова, вие се 
превърнахте в наши втори родители, в наши приятели! 
Благодарим на целия учителски състав на Иновативно СУ 
“Св. Св. Кирил и Методий”, че бяхте наше второ семей-
ство и винаги ще бъдете, че никога не се страхувахме 
да бъдем уязвими и истински пред вас и бяхме приети с 
любов и грижа! Благодарим, че точно вие ни помогнахте 
от срамежливи пъпчици, да разцъфнем в цветя, всяко 
различно и красиво само по себе си, каквито всъщност 
сте и вие! Вечно благодарим! 

И сега ако трябва да ви се представим, отново няма 
да го направим, защото важното сега е, че знаете от къде 
сме тръгнали, с кого сме тръгнали и как, а с времето ще 
научите и имената ни, ние няма да спрем да се откриваме 
във вас, във заобикалящото ни и се надяваме някой ден 
и вие да се откриете в нас! 

Андреа Шаламанова, 12а клас

Училището се помни завинаги - то е първият ден, 
първият звънец, първият учител! Това е една спирка в 
живота ни, която не можем да подминем, защото успешно 
ни води към сбъдването на нашите мечти. 

Важно е да бъдем образовани! 
Всичко започва от първите стъпки, когато прекрачиш 

прага на училището - развълнуван или тъжен. Това е 
емоция, която не може да бъде заменена с нищо на света! 
Емоция, която всеки път, когато си спомниш, изпитваш 
отново и отново, след като са минали и хубавите, и ло-
шите моменти с класа до теб и всеки е поел по своя път. 

Днес всички се натъжаваме, че ще се разделим, но 

Неслучайно казваме, че пътят на успелите започва от 
Иновативно СУ „Св.св. Кирил и Методий”, Велинград. 
Изключително приятно ни е да ви представим дванаде-
сетокласника Васко Похлупков, който освен, че вече е 
приет в Американския университет в България (AUBG), 

е и сред изявените 
ни абитуриенти 
– стипендианти 
на този модерен 
американски уни-
верситети. AUBG 
следва традицион-
ния за САЩ модел 
на образование 
„liberal arts”, кой-
то дава възмож-
ност на студенти-
те да комбинират 
знания от различ-
ни дисциплини и 
е чудесна пред-
поставка за по-
добрата им профе-
сионална реализа-
ция за в бъдеще. 
Обучението  се 
провежда изцяло 
на английски език, 
като тук са събра-
ни международни 
преподаватели, с 
изтъкнати успехи 
в своята научна 
област по цял свят. 

Ние успяхме да се свържем с Васко и ето какво 
сподели той: 

„Моето вдъхновение да кандидатствам в Американ-
ския университет в България е брат ми, който завърши 
там. От него аз разбрах за невероятната база, която 
има тази институция и за отличното образование в нея. 
Също така обаче имах и възможност да преживея жи-
вота в университета, макар и за кратко. Това се случи, 
защото участвах във втория кръг на AUBG MultiTalent 
Quest 2021 - състезание, което се проведе в самия уни-
верситет. В него академичните ми знания, спортните 
ми способности и умението ми да работя в екип бяха 
тествани до лимита. Така аз научих много важни неща 
за себе си и утвърдих решението си да кандидатствам 
в AUBG. Сега като приет студент с пълна стипендия, 
аз нямам търпение да вървя по стъпките величието.“ 

Едва ли, когато Васко е престъпил прага на нашето 
родно училище преди цели 12 години, е бил наясно 
какво точно иска и какво го очаква след време. Но със 
сигурност професионалният учителски екип, добрата 
учебна база и сплотеният колектив от съученици са 
допринесли за избора и успеха му днес. Васко е отличен 
ученик, владеещ перфектен английски език и доказал се 
неведнъж. Ние сме убедени, че Иновативно СУ „Св.св. 
Кирил и Методий” е успяло да осигури стабилна основа 
на един от многото ни таланти, какъвто е Васко. Горди 
сме, че прекрачили веднъж прага на нашето училище, 
децата излизат оттук личности, които могат и успяват. 

Искрено поздравяваме Васко Похлупков за това 
постижение и му пожелаваме успешно обучение в 
AUBG, още много покорени върхове и винаги да носи 
спомена, разказващ за първата крачка към английския 
език, в сърцето си! 

Екипът на в. ПУЛС

Какво ми даде моето училище?

това е неизбежно и реалистично!
Спомням си, че имах възможността да 

тръгна на училище една година по-късно, 
но бях много развълнувана, нетърпелива 
и исках да започна да уча. Училището ми 
изглеждаше много интересно, представях 
си класните стаи, как ще си пиша домаш-
ните, как ще научавам новите уроци. Бях 
много щастлива! В нашето училище наме-
рих приятелите си, запознах се с много и 
различни хора, всички интересни по сво-
ему. Радостна съм, че без да се замислям, 
избрах правилния път. Но всички тези 
прекрасни моменти, приятната атмосфера 
и всичко хубаво бързо отминаха. Докато 
вчера прекрачвах прага на училището ни, 
днес трябва да си тръгна. 

Училището ме научи да бъда самоуве-
рена, да се справям с трудностите, да бъда 
по-добра с хората около мен и да бъда 
това, което съм сега - да следвам смело 
мечтите си и да не спирам да се трудя!

Училището се помни завинаги - то не е просто сграда, 
а втори дом! То е уют, то ни посреща с усмивка. Всички 
тук сме едно голямо семейство и заедно се подкрепяме 
в трудните и не чак толкова трудни моменти. Цели 133 
години нашето училище посреща нови и умни деца, които 
тръгват оттук и успяват в живота. Поколения ученици са 
преминали с малки стъпчици през прага му. Поколения 
учители са им предали своите знания за света, своята 
култура и отношение към хората около себе си.   

Всичко това ми даде моето училище! 
Дарина Гълева, 12б клас

зависи от хората около него – приятели, 
родители, учители. Можеш да научиш по 
нещо от всеки …, стига да пожелаеш. 

То ми даде крила. Падах, но винаги 
се изправях с помощта на хората около 
мене. Разбрах какво означава приятел-
ство под всичките му форми. Подобрих 
начина ми на комуникация, отворих се 
към света. Промених се! Срамежливото 
момиче вече не е същото. 

Имаше емоции – от тъга до щастие. Да 
не забравя и напрежението - без него не е 
забавно. Намерих много приятели, с които 
съм сигурна, че ще поддържам връзка, че 
ще се търсим и ще се виждаме. С гордост 
мога да кажа, че разбрах какво значи да се 
учиш и да се учиш от другите, да знаеш, 
но и същевременно да се съмняваш. Да 
търсиш! Ученето е, като да гребеш срещу 
течението. Щом спреш - то те връща!

Без значение колко години ще минат, 
вярвам, че следата, която моето училище 

ще остави в мене, никога няма да изчезне. На себе си 
обещавам да се връщам към спомените си от това време 
и тези години тук с любимия ми клас, за да разказвам 
с усмивка и умиление за преживяното в Иновативно СУ 
„Св. св. „Кирил и Методий“, Велинград!

Теодора Йочева, 12в клас

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ
ВИПУСК 2022

Учениците са 
важни!

Уважаеми зрелостници,
Началото на май е граничен момент, кога-

то след пет години, белязани не само от общо 
ежедневие, но преди всичко от общи проблеми и 
радости, идва мигът на раздялата. Тя обаче е 
част от развитието, защото е край на етап от 
живота и начало на нов период на зрялост. В та-
къв момент човек прави равносметка и набелязва 
бъдещите си приоритети. Тежестта на реше-
нията, които взема, неизбежно се уравновесява 
от миговете на празничност и тържественост. 
В този момент всички ние, вашите учители, ви 
пожелаваме да бъдете удовлетворени от себе си 
и да не ви напуска усещането, че сте пълноценни 
личности. 

Успехът е нужен, защото ви прави уверени. 
Нека той ви съпътства във всичко,  с което се 
заемете! Не забравяйте, че сте част от една 
развиваща се традиция, наречена Иновативно СУ 
„Св.св. Кирил и Методий“, Велинград!

Бъдете здрави и силни! Не губете воля за успех 
и помнете, че тук е началото на Пътя!

На добър час!
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През изминалите го-
дини, откакто се разделих 
с ученическия чин, пре-
цених и това внушавам 
на моите деца - ученици, 
че любимият учител не е 
този, който пише лесни 
шестици, а човекът, който 
те стимулира и води по 
пътя на знанието, който 
провокира и подтиква ми-
сленето, който разбира и 
подпомага учениците си  
във всеки момент. 

Този човек беше наша-
та учителка по български 
език и литература и наши-
ят класен ръководител до 
осми клас г-жа Севда Бах-
чеванска. Тя беше известна 
сред близките ни и в града, 
като „учителката от Пле-
тена“, но много бързо за 
нея се заговори и възприе 
като добрата, грижовна и 
взискателна учителка от 
Първо основно училище 
„Кирил и Методий“. Г-жа  
Бахчеванска беше базов 

Математиката – един 
от основните предмети, 
които изучаваме от деня, 
в който прекрачим прага 
на училище, до последния 
училищен звънец. Всеки 
помни своите учители по 
математика. Те първи са 
ни показали магията на 
цифрите и закономернос-
тите, на която се уповава 
забързаното ни ежедневие. 
Те винаги са били особено 
взискателни към нас, но 
и са ни помагали да се 
справяме с трудните „за-
дачи“ от учебниците и от 
живота. Именно сред тези 
ярки личности е господин 
Димитър Попов. 

Добрият преподавател 
притежава две еднакво ва-
жни качества. Първото е 
желанието за непрекъснато 
усъвършенстване – както 
в неговата научна област, 
така и в педагогичните 
подходи. Господин Попов е 
безспорно отдаден на мате-
матиката и нейното препо-
даване, непрекъснато четящ 
и следящ новостите в тази 
област. Второто важно ка-
чество за един учител е 
умението да предаде на 
учениците си по разбираем 
начин учебния материал. 
Това представлява особен 

Учителите, които съз-
дават успешни личности, 
не просто дават знания – те 
възпитават у учениците си 
желанието непрекъснато 
да получават знания и да 
разкриват тайните на света 
около себе си. Тези учите-
ли не просто възпитават – 
те показват на учениците 
си защо в живота е важно 
да бъдат честни, точни и 
изпълнителни, а именно 
– за да получат същото 
отношение от другите към 
себе си. Чувстваме ги не 
просто като учители, а и 
като приятели, които искат 
ние да успеем и да постиг-
нем мечтите си. Именно 
такъв човек е Яна Чонкова. 
Пишейки тези думи, се 
вълнувам, защото знам, 
че изказвам чувствата и 
впечатленията, които гос-
пожа Чонкова е оставила 
не само у мен, а и у тол-
кова много други ученици 
през годините. Макар и да 
не е възможно с думи да 
опиша всичко, на което ни 
е научила тя, в следващите 
редове ще опитам да пре-
дам поне частица от моите 
най-ярки спомени. 

Мнозина твърдят, че 
успехът е „1 процент та-
лант и 99 процента труд“. 
Но човекът, който ми 
помогна да разбера ис-
тинския смисъл на тези 
думи, е госпожа Чонкова. 
Спомням си как запис-
вах стотици нови думи 
на английски в речника 
си, как учех диалози наи-
зуст, как решавах различни 
упражнения от езикови 
тестове. Изискваше труд, 
да, но това, което помня 
най-ясно, е чувството на 
истинско удовлетворение, 
когато по време на изпит 
или на разговор осъзная 
колко много съм постиг-
нала. Госпожа Чонкова ми 
показа, че добрата подго-
товка е трудна, но и ценна. 

Но усилената рабо-
та е само част от пътя 
към успеха. Друга важна 
съставка е креативното 
мислене и способността 
да се справяш със ситу-
ации извън своята зона 
на комфорт. Спомням си 
как, когато напреднахме с 

Учителката от Плетена, която стана любимата 
учителка на децата от Велинград - Севда Бахчеванска

учител, защото училището 
беше базово в системата 
на МОН. Това, което си 
спомням за това време са 
многото часове, в които 
имахме гости - учители от 
други училища, които на-
блюдаваха нейните уроци 
и се учеха от нея.

Човек не си избира 
родителите, нито учите-
лите, но аз считам себе 
си за щастлив да имам 
моите родители, които ме 
научиха на постоянство, 
трудолюбие и честност. 
Два пъти по-щастлив съм 
да разбера, че съм имал 
най-добрите учители в 
моето училище, един от 
които беше г-жа Бахчеван-
ска. Безспорен професио-
аналист в своята област, 
тя беше ерудиран учител, 
неподражаем родолюбец, 
заразяващ с вдъхновение-
то си патриот. Чрез  силата 
на текста и словото, изре-
чено от нея, с влиянието 

и мощта на авторския та-
лант, тя ни възпитаваше 
и учеше нас, децата, на 
любов към род, народ и 
Родина. Включването ни  
в множество рецитали, 
сценки и други творчески 
изяви, от малки ни поста-
вяше в ситуации от наше-
то историческо минало. 
По този начин усещахме 
чувствата и вълненията 
на героите и чрез техния 
подвиг и пример се учехме 
да обичаме България.

И досега помня на-
изуст великите стихове 
на Ботев и Вазов, което 
винаги свързвам с нейния 
глас и осанка в класната 
стая. И досега в съня си се 
виждам в ботевската уни-
форма, която обличах като 
музикант от Младежкия 
оркестър с ръководител 
незабравимия Димитър 
Мечев. Словата: „Жив е 
той, жив е....“ и „Тоз, който 
падне в бой за свобода, 

той не умира ...“ нямат за 
мен аналог в творческия и 
реалния живот на нашия 
народ.

Освен като нашата лю-
бима учителка, нашата 
класна ръководителка ос-
тави в сърцата ни дълбо-
ка следа със своя подход 
към възпитаниците си, с 
вниманието, с което ни об-
граждаше, с обичта, която 
ежедневно ни даряваше. 
Тя беше мила и силна 
едновременно, и във всяка 
ситуация, готова на ком-
промис, въпреки нейния 
борбен дух, но в името на 
доброто на ученика.

Заради това, че „хора 
ни направи“, за нас - ней-
ните ученици, тя оста-
ви спомена за Учителя 
с голямо „У“ и Човека с 
голямо „Ч“  с  обичащото 
и раздаващо се сърце.

д-р Васко Паунов, 
МБАЛ“Здраве“,

Велинград

Учителката, която създава успешни личности
обучението по английски 
език, госпожа Чонкова ни 
канеше да говорим по раз-
лични теми: някои от тях 
бяха познати (семейство, 
мечти, предпочитания), 
други бяха по-предизви-
кателни (международен 
ред, история, култура). 
Запомнила съм думите ѝ: 
„Колкото повече са зна-
нията на човек, толкова 
по-висока е езиковата му 
бариера“. И действително 
– колкото повече знаеш, 
толкова повече се при-
тесняваш да не сбъркаш, 
което може да те възпре 
да изкажеш мнението си 
в дадена ситуация. Зато-
ва тренировката да водя 
диалог и да представям 
аргументите си ясно се 
оказа от огромна помощ 
за мен, когато започнах 
висшето си образование 
и ежедневно дискутирах 
с колегите и преподавате-
лите си въпроси по меж-
дународна политика. 

Всички тези придобити 
умения са ценни, но моят 
любим елемент от уроците 
на госпожа Чонкова остава 
нейното неизменно чув-
ство за хумор. Тя винаги 
откриваше подходящи ко-
ментари, шеги и анекдоти 
за всяка ситуация. Това 
ме научи на три важни 
неща: че работата винаги 
е по-лека с усмивка, че 
чувството за самоирония 
е изключително ценно ка-
чество, което държи човек 
здраво стъпил на земята, 
както и че хуморът сте-
снява дистанцията дори и 
в официална среда. 

Досега говорих за ка-
чествата, които госпожа 
Чонкова възпита в нас, 
учениците ѝ. Но тя на-
прави нещо много повече 
– насърчи ни да следваме 
мечтите си. В началото на 
хилядолетието България 
все още не бе част от 
Европейския съюз, меж-
дународните пътувания не 
бяха толкова достъпни и 
социалните медии, които 
днес успешно скъсяват 
дистанцията между хо-
рата по света, все още 
не бяха развити. В тази 
среда госпожа Чонкова 

Изминаха точно 35 години, откакто за последен 
път прекрачих прага на любимото ми Училище като 
ученичка. Въпреки изтеклото време, винаги когато 
минавам в близост, нахлуват спомени! Спомени за 
едно прекрасно време, изживяно в Училището, спомени 
за лудории, за прекрасни приятелства и най-вече за 
любими учители! Учителите, които успяха да запалят 
в мен и моите съученици искрата на познанието, 
учители, които събудиха в нас жаждата за знания, 
любопитството към новото, интереса на откривателите! 
Учители, които няма да забравя цял живот не само със 
знанията, които са ми подарили, но и с житейските 
уроци и приятелствата, които получих от тях!

Първите от многото, на които искам да благодаря 
и да разкажа (макар че голяма част от тях вече не 
са между нас), бяха  учителите ми по математика – 
Ангел Велев, Иван Тричков, Румяна Табакова  и Зоя 
Антонова. Незабравим за мен ще остане един урок 
по математика при г-н Велев – беше ни оставил  да 
решаваме задача с думи (те бяхо от най-сложните) за 
ято птици – прелетели, отлетели и т.н. Решението на 
задачата трябваше да открие загадката колко птици са 
останали накрая. Всички в класа се потим и бързаме 
да изчислим верния отговор. Успявам да  направя 
нужните изчисления, гордо вдигам ръка и съобщавам 
полученото число – 21,6. Господин Велев с присъща-
та му кроткост и благост, и чувство за хумор наказа 
бързането ми и самоувереността ми. Зададе ми един 
въпрос, след  който класът избухна в смях. Попита ме 
– „Невенке, според теб, на двадесет и втората птица 
крилото ли ѝ няма или краката?“. От тогава и до сега  
винаги проверявам няколко пъти получените отговори!

В паметта на моя клас и моето поколение зави-
наги ще остане и мил спомен от учителката ми по 
английски език – г-жа Спаска Малинова. Тя беше 
първият човек, който открехна завесата и ни показа 
интересни  парченца от живота зад Берлинската  стена. 
Събуждайки интереса ни към един нов и непознат 
свят, тя успя да ни увлече и да превърне изучаването 
на английския език в приключение, което повечето от 
нас не забравиха цял живот!

Няма как в разказа си да подмина двете най-не-
вероятни дами на Училището: г-жа Арабаджиева и 
г-жа Попова. Те не просто ни отвориха врата съм 
научния свят, към чудесата на  физиката и химията, 
те бяха пример за изисканост, за начин на поведение, 
за стил и маниер.

Мога да изреждам учители (Мария Боснева, Лидия 
Кочева, Мая Андреева, Атанас Денизов, Лиляна Ша-
ламанова) и случки до безкрай! Всички те изградиха 
моето поколение, поколение жадно за знания, постиг-
нало успешна реализация във всички сфери на живота 
– от медици, инженери, учители, икономисти и  т.н.

Невенка Ролева, 
мениджър на банка ДСК, Велинград

постигна нещо много ва-
жно – показа ни, че е 
възможно да потеглиш от 
красивото малко градче 
Велинград към най-прес-
тижните учебни заведения 
по света. Госпожа Чонкова 
бе строга към нас, когато 
не изпълнявахме задачите 
си, но едновременно с 
това винаги ни е вдъхвала 
увереност в способностите 
ни. Нейната вяра в нас ни 
даде стимул да взимаме 
изпити, да кандидатстваме 
и да продължаваме обра-
зованието си. Благодарим 
Ви, госпожо Чонкова!

Да си учител е изку-
ство. Изкуството да балан-
сираш между строгост и 
съпричастие, между взис-
кателност и разбиране, 
между академична дис-

танция и приятелска за-
гриженост за прогреса на 
учениците си. Днес, вече 
преподавайки на студенти 
и подготвяйки ги за изпи-
ти, си спомням уроците на 
госпожа Чонкова. И когато 
някой от студентите ми по-
лучи най-високата оценка 
във випуска си или напи-
ше впечатляваща курсова 
работа, се обнадеждавам, 
че може би съм усвоила 
от госпожа Чонкова поне 
частица от нейната учи-
телска дарба. 

Лиана Минкова,
Доктор по междуна-

родно наказателно 
право от Университета 

на Кеймбридж, пълен 
стипендиант на Arts 

and Humanities Research 
Council, Великобритания  

35 години от 
последния звънец

На учителя и мой приятел
вид предизвикателство в 
сферата на математиката, 
която, ако не бъде пред-
ставена достъпно, може да 
изглежда като твърде аб-
страктна материя за учени-
ка. Но господин Попов ви-
наги съумяваше да обясни 
дори най-сложните закони 
на математиката с прости 
примери от ежедневието, да 
скъси дистанцията между 
ученика и предмета, да 
разкрие красотата на тази 
наука, която е така клю-
чова, за да разберем света 
около себе си. 

Господин Попов е чо-
век, който цени детайлите 
и влага усърдие и прециз-
ност в делата си. Това е 
видно не само в неговия 
стил на преподаване, а 
във всичко, с което се за-
нимава. Достатъчен е един 
поглед към прекрасната 
му градина, разцъфваща 
в многобройни цветове и 
осеяна с естетично под-
редена керамика. Като 
математик по душа, гос-
подин Попов пресъздава 
красотата на симетрията 
и правилната подредба не 
само в професионалния си 
опит, а и в дома си. 

Но за мен и моите съу-
ченици господин Попов бе 

не само учител, а и класен 
ръководител в гимназия-
та. Позицията на класен 
ръководител изисква осо-
бен тип отговорност – не 
само да предадеш знания 
на учениците, но и да 
ги възпиташ в задруж-
ност, взаимно уважение 
и работа в екип. Радвам 
се, че и днес – почти 35 
години след завършването 
на гимназията – аз и мо-
ите съученици, където и 
да се намираме по света, 
откриваме възможност да 
се срещнем. А господин 
Попов е неизменна част 
от нашите срещи – със 
своите усмивка, чувство 
за хумор и висок дух. Той 
изгради от нас един задру-
жен колектив, сплотен от 
истинско дългогодишно 
приятелство.

Докато бяхме ученици, 
господин Попов бе наш 
учител и класен ръководи-
тел, а след това – приятел. 
И то не какъв да е приятел, 
а човек, който ни познава 
през целия ни съзнателен 
живот и е съпричастен и с 
радостите, и с трудностите 
ни. Господин Попов е и 
прекрасен домакин – не-
веднъж със съучениците 
ми сме имали удоволст-

вието да бъдем гости в 
красивата му градина, 
спомняйки си с умиление 
весели случки от учениче-
ските ни години. 

Днес вече нашите сре-
щи стават все по-много-
бройни, защото господин 
Попов е учител и приятел 
не само на нас, а на някол-
ко поколения. Преподавал 
е на моето дете и на де-
цата на моите съученици. 
А това означава два пъти 
повече споделени емоции, 
спомени и веселие!

В математиката има 
неоспорим финес. Как-
то всеки друг проблем в 
живота, така и математи-
ческата задача може да 
бъде решена по много 
начини. Но трудното е 
да откриеш елегантното 
решение. Това изисква 
мисъл, концентрация и 
спокойствие. Господин 
Попов въплъщава финеса 
на математическата наука 
и го съчетава с отдаде-
ността към учителската 
професия. Радвам се, че аз, 
съучениците ми и децата 
ни имаме възможността да 
се наречем негови възпи-
таници и приятели!

Ваня Минкова,
випуск 1987г.


