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УЧЕНИЧЕСКИ ВЕСТНИК
ИЗДАНИЕ НА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ноември 2012 година

Директорът на Хуманитарна гимназия
ще представи българския опит в годишен
симпозиум по геонауки във Виена

В продължение на една
седмица учители от цял
свят ще чуят от водещите личности в геонауките
актуални въпроси и опасности, пред които е изправено обществото, на
симпозиум по Геонаучна
информация за учители,
който ще се проведе във
Виена през следващата
година.
Директорът на Хуманитарна гимназия ще
представи ученическия
потенциал на училище-

то. България ще бъде
представена от директора на Хуманитарна гимназия Тамара Драганова,
ст. експерт ОНГО в РИО
Велико Търново - Боянка
Димитрова, директорът
на СОУ „Св. св. Кирил и
Методий” гр. Златарица
Христина Ганчева и трите от Великотърновска
област. Четвъртият участник е Жанета Петрова от
област град София.
Симпозиумът е организиран от Европейския
геонаучен съюз и ще се
проведе в Център Австрия по време на неговото общо събрание. Темата
на тазгодишния workshop
е „Природни бедствия”.
Ще бъдат проучени и анализирани комплексните
връзки, които съществуват като потенциална заплаха за хората, като се
акцентира на природните
бедствия
и бедствията
предизвикани от астероиди, от слънчеви бури. Ще
бъдат представени примери за земетресения,
вулкани, цунами, наводнения, свързани с клима-

та - силни бури и ветрове,
горски пожари.
На световния форум ще
бъдат анализирани природните бедствия като
драматична пресечна точка между физическите и
социалните науки, а случващите се бедствия - като
сложно съчетание от природни явления и човешки
процеси,
включително
политически, социални и
икономически. По време
на уъркшоповете ще бъде
представена реална и
прогнозна статистика за
финансовите загуби, дължащи се на природните
бедствия, на въздействието на бедствията върху
обществото и разкриване
на тенденциите. Ще се
търсят причините и анализират последиците от
увеличилите се драстично в последните няколко
десетилетия
природни
бедствия.
На одобрените участници ще бъде отпусната
безвъзмездна помощ –
стипендия от 450 евро.
Междучасие

Започна проект „Образование за европейско гражданство”
Пом.-директорът на Гимназията - Цветелина Мирославова се включи в
проект „Образование за
европейско гражданство”,
който ще се реализира през
учебната 2012/2013 година
от Европейски информационен център Европа Директно – Велико Търново
и Регионален инспекторат
по образованието – Велико
Търново.
Проектът е насочен към
учителите, работещи на
територията на Великотърновска област. В рамките
на проекта ще се проведат три обучителни моду-

ла, мини-проект, открита предизвикателствата пред
практика и участие в науч- младото поколение.
на конференция.
Първият обучителен модул беше на тема „Гражданство”. Сесията бе под
формата на интерактивен
тренинг, в който преподавателите работиха в групи и сами достигнаха до
същността на понятието
"гражданство", защо то е
важно при обучението на
децата и чрез какви методи най-добре биха могли
да го интегрират в образователния процес. Учителите трябваше да отговарят
и на въпроси, свързани с

брой 86
Колонка на редактора
На 1 ноември
отбелязваме
делото
на
българските
книжовници,
р е в ол ю ц и о нери и свети
будители на
възраждащия
се национален дух. За огромно съжаление след Освобождението
българското общество постепенно забравя усилията на хората, които са посветили живота си в името на България.
Но има ли будители в съвременна България? Въпрос с повишена трудност. Дали това са
нашите политици, чиито имена по-често свързваме с едно
общо определение - корупция!
Може ли корупцията да бъде
будител? Не! Това, за което са
се борили в миналото българските радетели за свята и чиста република, за просветеност
на нацията, обрекли себе си за
България, е много далеч от ума
на политиците, за които найважно не е бъдещето на страната ни, а пълният им джоб.
Може би днешните народни будители са Мишо Шамара,
Криско,
Преслава?!
Всеки има свои собствени
разбирания за това кое е добро, но не виждам нищо прекрасно в творчесвото на изброените български „звезди“.
Въпреки че трудно можем да
се похвалим с будители днес,
всяка година си спомняме
имената на бележити българи.
Поне на 1 ноември сме длъжни
да помним, да възхваляваме, да
се възхищаваме, да увековечаваме паметта на големите наши
дейци за народно пробуждане, за да служат за пример на
днешното поколение. Не бива
да губим силния си непобедим
дух, който да ни води напред.
До следващия 1 ноември, когато отново ще честваме паметта на всички, посветили
себе си на духовното пробуждане и израстване на българския народ. За съжаление все
по-малко млади хора могат да
назоват имената им. Затова,
обръщайки се към миналото,
да преосмислим со бствената
си ценностна система и морал.
Полина ГЛИНДЖУРСКА,
XIІ „а“ клас
главен редактор
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Пътешествия

Туристическият клуб „Дивите котки“ при Хуманитарна гимназия “Св. св. Кирил

градски център. В околностите на Абритус през 251
г. сл. Хр. в битка с готите
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103 тракийски надгробни
могили. Разкрит през 1982
година при редовни проучвания, историческият обект
попада под закрилата на
ЮНЕСКО само след три
години. Екскурзоводската
беседа пресъздаде легендата за обожествения владетел и неговото погребение.
Зад дебелите повече от 4
метра стени се намират три
камери, има помещение за
дарове. Уникални са 10-те
скулптури на жени кариатиди, както и фризове с цветя и глави на бикове,
символ на
сила и

По името на този мъдрец
и лечител местността е известна като Свещената долина на животворната вода.
Както разказва легендата,
по време на нечувана суша,
когато животът на местните хора бил обречен, Демир
баба бръкнал с ръка в скалата и оттам бликнал извор с вода. Днес изворът се
нарича „Беш пармак“ или
Петте пръста. Тук се преплитат хилядолетни религиозни традиции, извършват се различни магически
ритуали. Преминава се по
Пътеката на изпитанието,
ляга се

мощ.
В преддверието са били положени също три коня, куче
и прасе.
Неколкокилометрова екопътека отведе групата до
друго, не по-малко култово място, Демир баба теке.
Върху руините на древно
тракийско селище от V-I
век пр. Христа, е издигната гробницата храм на алианския светец Демир баба.

върху скала,
избождат
се
очите на Джидията (Вещицата), връзват се парцалчета от дрехи за здраве.
Неколцина от нашата група се престрашиха да се
качат на скалата – ръководителите Галина Пенкова и
Валентина Камбурова, както и Габриела, Магдалена и
Тодор.
Мирослава
КОСТАДИНОВА, ХІІ а

Докосване до история

и Методий“ с председател
учителката Галина Пенкова организира екскурзия с
учебна цел, посветена на
100-годишнината от Балканската война. Посетени
бяха исторически места,
които остават на територията на България само на
4 км от границата с Румъния след приключване на
Балканските войни.
Археологическият музей
Абритус с лапидариум край
Разград бе първата спирка
от пътуването. През I век
сл. Хр. на това място е установен римски военен лагер, прераснал по-късно в
значим

загива римският император Траян Деций.
В началото на IV век
на същото място на
площ от 14 хектара е
издигната масивна крепост и тук се установява
център за разпространение
на християнската религия.
Върху развалините на града в началото на IX и края
на X век е съществувала и
българска крепост.
С нескриван интерес се
очакваше докосването до
царската тракийска гробница Свещари, в близост до
която има още

УЧЕНИЧСКИ ВЕСТНИК

e-mail:hg_vtrn@yahoo.com

Редакционна колегия:
Полина Глинджурска (главен редактор), Памела Борисова, Мирослава Костадинова,
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Вестникът
е носител на
статуетката "Стоян
Михайловски" 2010
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Традиции

БРОЙ 86/2012 СТР.

3

ДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО
И ХРИСТИЯНСКАТА МЛАДЕЖ

Ученици,
учители и гости отбелязаха Деня на християнското
семейство и християнската
учаща се младеж в Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“.
Домакини на празника
бяха единайсетокласниците и Валентина Камбурова, които преобразиха своя
кабинет по журналистика.
Топлина и задушевност
потопи присъстващите в
близка до семейната атмосфера. Експонираните предмети от началото на 19 век
охарактеризираха градския
бит. Примамваха плодове,
сладкиши, напиткии. Импровизираната трапеза красеше празнична погача.
Етноложката Надя Василева разказа за едни от
най-известните търновски
фамилии отпреди век и половина. По нейната книга
дванайсетокласници бяха
подготвили презентация.
Когато осмокласникът Павел Недев прочете своите
творби, посветени на 80-годишния юбилей на неговия
дядо и на 20-годишнината
от сватбеното тържество
на родителите му, блеснаха
една майчина и

една
бащина
сълза. Д-р
Светлана
Недева
притаи
дъха
н
а
присъстващите
с
вълнуващия
разказ
за
героичното минало на
предците си –
фамилиите Арсови, Паскалеви и др., а дядо Дончо
Белалов е участник във
всички войни..»Огледалото
на жената е семейството, а
на мъжа – професията, сподели житейското си мото,
майката на Павел.
Осмокласниците бяха в
стихията си. Тяхното изпълнение в музикален съпровод на китара на учителя по английски език
Рафаел Агилар взриви публиката. Младият американец, доброволец от Корпуса
на мира, разтърси емоциално аудиторията с «Облаче ле, бяло». Талантливото музикално

дарование Ирена от VIII клас
също спечели
силни
аплаузи и сълзи
на нейната
баба
Роси,
възпитаничка на нашата
гимназия.
Практикумът
изпълни своята
задача, защото бе
направен съвременен прочит на Въведение Богородично. Съпричастни на празника бяха
ученици от различни религиозни общности, защото
семейните ценности и добродетели са общовалидни
за всички хора от всички

вероизповедания.
Най-силните послания от
есеистичните творби, с които гимназистите участваха
в конкурса на Гражданско
движение ДНЕС, намериха
място в изготвените за случая илюстрационни материали.
Директорът на гимназията отправи своите пожелания към ученици, учители
и гости за топлина в семейното огнище, разбирателство и мир, много успехи
на младите хора в тяхното
обучение.
Галина Иванова,
ХІ а
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Екип от учители и ученици
при Хуманитарна гимназия
„Св. св. Кирил и Методий”
В. Търново се завърна от
латвийския град Салдус, където в продължение на една
седмица представители на
десет партниращи държави работиха по проект „Изкуство, спорт и литература
срещу агресията в училище” по секторна програма
„Коменски”. В групата бяха
включени ръководителите
на проекта Цветелина Мирославова, директорът на
училището Тамара Драганова и дванайсетокласничките
Мирослава Костадинова и
Габриела Христова, които
имат най-голяма заслуга за
разработване и спечелването на проекта, по който ще
се работи в следващите две
години. Стойността на проекта е в размер на 20 000
евро.
Проектът бе разработен
от учениците Габриела
Христова и Мирослава
Костадинова от ХI „А”
клас под ръководството
на учителката по биология и
химия Снежана Минчева.
Екипът от педагози, които
работят по проекта в училище, включва Тамара Драганова - директор, Цветелина
Мирославова – пом.-директор, Валентина Камбурова
– ст. учител по журналистика, Анка Цончева – гл. учител по физика и математика,
Галина Пенкова – ст. учител
по физическо възпитание и
спорт и г-жа Тодорка Гушева – библиотекар. Целевата
група по проекта обхваща
ученици от VІІІ до ХІІ клас.
По време на срещата в гр.
Салдус се състоя педагогически форум на партньорите от Италия, Германия,
Великобритания,
Полша,
Румъния, Гърция, Турция,
Кипър, Латвия. Беше обсъден проблемът с училищната агресия, нейното проявление, модели на агресивно
поведение у младите хора,
методите за пре-

Проекти
одоляване и неговата структура, съдържание, функции,
условия, форми и механизми на проява. Педагозите споделиха, че
правата на учениците се нарушават в различна
степен и това
явление
се
н а бл юд а в а
във всички
държави по
проекта.
Екипите
на Полша,
Италия
и
Кипър споделиха липсата на желание
у подрастващите да подражават
на добрите ученици
за сметка на стремеж да
гравитират около неформалните лидери в училище, на
които подражават дори и от-
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британия, Румъния и
Латвия споделиха за
все по-нарастващите случаи на агресия
между
ученик
над
ученик,
нападенията
над
учители,
нанасяне
на щети
на училищната собс т ве ност.
Учениците от
десетте
държави,
след
като
се опознаха
по средством
спорта и изкуството,
видяха забележителностите на гр. Салдус. Всеки ден за тях бяха организи-

4

включваше спортни състезания, посещения на училища по изкуство, и артцен-

Хуманитарна гимназия работи
личниците. Отрицателният
пример е по-заразителен от
положителния, единодушни
бяха педагогическите екипи. Затова са отговорни педагозите и
те са
длъжни да
ко н т р о лират
т а з и
агресия да
не
се
п р о явява
под никаква
форма
в училищната среда.
Е к и пите на
Велико-

рани тренинги, изработени
бяха и маски срещу агресията.
Специалната
програма

трове, музеи и исторически
забележителности, храмове
и църковни центрове, в които се работи по въпросите на
агресията. Бяхме свидетели
как църквата определя поведенчески модели, работещи
положително и успешно за
преодоляване на агресията.
Това се постига с изкуство,
спорт и литература. Участието на учениците и учителите в беседите и дискусиите отвори нова страница на
междукултурното разбирателство и за бъдещата съвместна работа по въпросите
на училищната агресия.
По време на пребиваването на екипа в училищния
кампус на Професионално училище „Professionala
Vidusskola” в гр. Салдус
бяхме посрещнати изключително любезно и топло.
Още в първия ден на нашата
съвместна работа учениците представиха в ак-
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товата зала своята
държава,
образователната
система и родното училище. Всеки ученически екип
демонстрира
презентации
за своя училищен свят, а
най-силно впечатление направи екипът на Гърция,

Проекти
ръце, които са се стиснали
здраво в знак на мир и разбирателство.
Приветствия
получи единствено отборът
на България, защото бяха
неповторими и ръчно изрисувани два модела на лого –
на Ферхат Назифов и Доника Босева. След избора на
латвийската комисия остана да се състезава в надпреварата за лого на проекта
рисунката на Доника Босева. Тя включва маслинова
клонка, бели гълъби, футболна топка, книга, перо,
мастилница, карта на Европа и името на секторната програма Коменски. В
класацията нашето лого се
нареди на четвърто място от
десетте предложени варианти.
Нашите домакини бяха
предвидили
многобройни
срещи с фолклорни формации, ансамбли и училищни

В гр. Кулдига
бяхме и приятно изненадани
как от тиквата
могат да бъдат
произведени
многобройни и
разнообразни
по цвят, вкус и
форма сладкиши и хлябове.
В артцентъра се
представиха традиционни
латвийски
носии,
музикални инструменти и
обичай. Представени бяха
филмите „Латвийската маска” и „Пролетно прочистване на гората”.
Незабравими са и спомените от подсладеното и приятно изкарано време в бонбонената фабрика „VEIKALS
– Azaids”. Опитахме специфичните латвийски бонбони,
които се наричат „Кал”. Над
20 жени ръчно
режат и опаковат
бонбоните.
Посетихме
и
сладоледената фабрика в Салдус,
където бяхме допуснати след преобличане в
специфични хигиенни костюми. Дегизирани и с фотоапарати, нахлухме в залата за
сладолед, където всеки опита ягодов, сметанов и бананов сладолед.
В спортните състезания
нямаше победени, защото
всички се бориха срещу агресията. Ръководството на
професионалната гимназия
награди отборите със сертификати и подаръци за спортен дух и победа над агресията.
Отборите на Италия и Великобритания бяха възмутени, защото в кампоса има
обособено място за пушене
в хубава борова гора и там
е разрешено по време на почивка или междучасие ученици и учители да пушат.
В нито една от другите девет държави не е разрешено
тютюнопушенето на тери-

по проект за агресията
който владее филмовата техника и е запечатал агресията в обектива. Те успяха да
развеселят и заинтригуват
публиката със своите хумористични виждания за агресията и училището, учителя
и палавия ученик. Оказва
се, че може да има и забавен
характер. Гръмна химичният експеримент в ръцете на
даскал и ученици.
Интерес предизивка и българският екип с нестандартните презентации, които
показаха училищния живот.
Нямаше друго училище със
130-годишен път на развитие. Това бе високо оценено
от всички партньори, след
като Габриела и Мирослава
представиха и последните
две презентации на
т е м а
„Традиционните изкуства и
занаяти
с р е щ у
агре сията” и „Религиозни
празници
и церемонии”.
Изключително оспорвано бе състезанието за
лого по проекта на десетте
отбора. Всяка държава бе
подготвила проект на лого,
символизиращ името на проекта и неговите цели и дейности. След проведено тайно гласуване беше избрано
логото на латвийския отбор.
То включва флаговете на
държавите партньори, земното кълбо, обгърнато от две

хорове и групи. Със специфичен балтийски хумор и
танци всички ученици танцуваха под звуците на латвийските фолклорни ритми.
Домакините бяха подготвили богата програма и всички
посетихме много исторически обекти и участвахме в
екскурзията до гр. Кулдига.
Един древен град, събрал в
себе си природна красота и
занаятчийския дух на хората. Връзките между десетте
екипа по проекта бяха заздравени още повече след организирания пикник в една
от етнографските къщи в
града. Посетените архитектурни и исторически обекти
дообогатиха познанинята
на ученици
и
учители
за
силата
и труда на
този северен народ.
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торията на училището или
кампоса.
Домакините отделиха време на всеки екип и представиха своето училище с презентациите, разведоха ни в
зали, кабинети и работни
площадки. Професионалната гимназия има паралелки
с различни специалности –
пожарникари, ресторантьори, строители и информатици. Работните кабинети имат
отлична инфраструктура и
обзавеждане, като учениците сами са построили сауна,
кабинет за наблюдение, работилници и стаи за отдих.
И двете общежития са реновирани също от ученици. Кабинетите се отличават с нова
техника и мебелировка, мултимедия има във всяка стая.
По време на целия престой
вкусните ястия приготвяха
учениците, които влизаха и
в ролята на сервитьори. Латвийските ученици показаха
стил и отношение към храненето и подредбата на масите.
Всяко хранене не минаваше
без цветя и разнообразие в
ястията.
Най-хубавото на раздяла
бяха усмивките и прегръдките между учители и ученици, поели като приятели на
път срещу агресията рамо до
рамо.
Мирослава
Костадинова,
Габриела
Христова,
ХІІ а
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Гимназисти с призови места за есеистика
Приключи конкурсът на
Движението за национално единство и спасение
„ДНЕС“, посветен на Деня
на християнското семейство
и християнската младеж.
Участвали са 27 млади хора
с есета, разкази, фотографии
и рисунки на тема: „ДНЕС
– Ние помагаме“. Най-внушително е представянето на
учениците от Хуманитарната
гимназия, 10 от тях са десетокласници.
Наградите бяха връчени от
областния координатор на
движението Мартин Карагеоргиев. В приветствието
си той сподели: „Няма творба, която да не ни развълнува и да не докосна сърцата
на журито. Убеден съм, че

от младите хора, носители
на ценности, зависи дали
ще променим своето бъдеще. Всички заедно можем да
променим света и да помагаме на нуждаещите се.“
Цветомира Соколова за пореден път показа, че владее
добре писаното слово. След
третата награда в Националния конкурс „Стоян Михайловски“ за Очерк, сега тя е
класирана втора в раздел Есе.
Две трети награди за есеистика спечелиха Десислава
Михайлова и Емине Садкъ
от 11 клас. Специална награда получи осмокласникът
Павел Недев за поезия и есе.
Даяна АЛЕКСАНДРОВА,
Ха

Учениците знаят как да се предпазят от ХИВ/СПИН
Световния ден за борба със
СПИН отбелязаха ученици
и учители в Хуманитарната гимназия. Доброволецът
от Корпуса на мира Рафаел
Агилар изненада гимназистите с презентация по темата и интерактивни игри.
Като модератор на изявата,
той раздели присъстващите условно в четири групи.
Младежите показаха, че
знаят какво означава ХИВ/
СПИН, добре са информирани, за да не допуснат да
станат серопозитивни и да
могат да се предпазват от
чумата на века. Анкета, постери, рекламни материали
„Анти СПИН“ изработиха
по време на открития урок
учениците. Особено забавна се оказа волейболната
игра с кондоми. Всеки, кой-

то изпуснеше „топката“, отговаряше на
скрития в „нея“ въпрос.
Така Рафи пренесе своите креативни
идеи за неутрализиране на ХИВ вируса
и се убеди, че младите хора в България
имат добра полова
култура. Той самият е
пял в болницата в Сан
Франциско за болни
от СПИН в последен
стадий, очакващи своя
предизвестен край.
Учениците се сдобиха
с флаери и презервативи.
Веселка АСПАРУХОВА,
ХІІ а

Учителят
по
английски
език Рафаел Агилар от
Корпуса на мира в България

Обучение
дари
книги
на Гимназията. С голяма
обич и внимание Рафи
обгрижва
и
обучава
учениците
от Хуманитарна гимназия на
а н гл и й ски език.
Д а р е нието,
включв а щ о
учебници
и
художествена литература, заинтригува младите
хора и те побързаха да запишат книги в своите картони.
Младият педагог заяви, че

това е
с амо
начал о т о
на неговата
кампания да
д а р и
учебници,
учебни помагала
и художеств е н а
литература на нашето училище.
Директорът, пом. директорът и гл. учител благодариха на Рафи и му пожелаха
успех на дипломатическото поприще, където до-
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Трудни китайски йероглифи
усвояват учениците на Хуманитарна
За втора поредна година
„Клуб приятели на Китай“
в Хуманитарната гимназия
подготвя отбелязването на
китайската нова година,
която ще настъпи през февруари 2013 г.
Клубът за изучаване на
китайски език и култура бе
създанен през 2010 г., като
съвместен проект на Гимназията и Великотърновския университет. Почетен
председател на клуба е ректорът на ВТУ - проф. дпн
Пламен Легкоступ. Клубът
се финансира по проект
„Успех“
на просветното
министерство, чиято цел е
увеличаване
активността
на извънкласните форми на
обучение.
Екзотичният език в найстарото училище в града
се води от университетския преподавател гл. ас.
д-р Полина Цончева. През
изминалата учебна година животът на клуба беше
много бурен - отбелязахме китайската нова година
през 2012 г., взехме участие
в празниците на филологическия факултет на ВТУ,
където ученици заедно със
студенти от специалност
„Приложна
лингвистика
с китайски език“ участваха в сценка, в която бяха
представени две паралелни
притчи – едната от Китай,
другата - от България.
Похвално е, че въпреки този натоварен график,
се отделя време да се учат
сложните китайски йероглифи. Учениците имаха
възможност да придобият
фундаментални за китайската писменост и култура
знания. Усвоени са основни фрази за комуникация. В

специално оразмерени листи гимназистите се научиха
да изписват и по-трудни йероглифи.
Тази година младите хуманитаристи продължават
да увеличават своя запас от
знания по китайски език и
умения, свързани с презентиране на отделни страни
на китайската култура под
ръководството на университетския преподавател гл.
ас. д-р Полина Цончева.
Десислава Михайлова
Светослав Мишев,
XI а
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бротворчеството и доброто
сърце, благотворителността и уважението към младите хора са знакови за успеха.
Междучасие

У
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Пространства
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На 20 ноември в Хуманитарна гимназия отбелязахме Световния ден на детето. На тази дата през 1959
г. на Общото събрание на
ООН е приета Декларация,
в която основният принцип
е: „Човечеството е задължено да даде на детето найдоброто от себе си!”
В проведения час по Арт
форум театър обсъдихме
необходимостта от закрила
на детството. Категорична
бе гражданската позиция на
учениците от ХI „А” клас,
че е необходима хармония
между законодателството
на държавите. Детските
права не трябва да бъдат
погазвани, а да има посто-
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успяха безпогрешно
да определят основните права на децата.
Според тях семейството е естествената
среда за израстването
и благосъстоянието
на всичките му членове и особено на децата. В семейството
трябва да бъде оказана необходимата защита и съдействие,
така че то да може
пълноценно да поеме своята отговорност в обществото.
Училището пък дава
възможност на децата за личностното
им израстване, въз-

Подкрепа на инициативата
„Общината – приятел на детето”

янен стремеж за осигуряване на все по-добри условия
за развитие на децата.
Учителите Т. Драганова,
А. Цончева и Цв. Мирославова приложиха педагогическите си умения и
чрез интерактивни техники
и методи успяха да доразвият активна и отговорна
гражданска позиция у младите хора към правата на
децата. Учениците представиха своите виждания
за бъдещото проявление на
конвенцията чрез арт техниките на Форум театър.
Бяха представени два модела: на потисника ученик
и на потисниците ученици.
Учениците

питание и обучение в гражданство.
Урокът бе проведен в
подкрепа на иницативата
"Община Велико Търново
– приятел на детето". Общината се ангажира през
следващата 2013 година да
работи в няколко приоритетни области: ще се институционализира детското и
младежко
участие при обсъждане и консултиране
изработването на
Общинските
политики за деца и
младежи.
Предстои да се привличат родителски
организации при

обсъждания, работни срещи и други събития, както
и повишаване компетентността на специалистите
за работа с деца, младежи
и родителски организации
с цел привличането им при
реализиране на инициативата ”Общината - приятел
на детето”.
Децата и младежите ще

участват в заседания на комисии на Общинския съвет
при обсъждане на въпроси,
касаещи тяхното благосъстояние.
Магдалена
СПИРДОНОВА,
Галина Георгиева,
ХІ а

