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астоящата
ситуация е
време на изпитания за
всички ни
с житейски
уроци, които осъзнаваме и
ще са необходими в бъдеще.
Знанията, които усвояваме
в класните стаи, са важни,
но житейските уроци също
са изключително ценни.
Силно се надявам да не ги
забравяме след връщането ни към традиционния
ритъм на живот.“ Това е
равносметката на директора на варненското СУ
„Пейо Яворов“ във Варна
Даринка Стоянова. Тя поема ръководството на учебното заведение през 2020 г.,
малко след началото на
пандемията от COVID-19.
Училището, което Даринка Стоянова управлява от
август м.г., е единственото
средно училище в район
„Владислав Варненчик“,
който е с най-младото население в Морската столица.
Мащабната и модерна
материална база в СУ „Пейо
Яворов“ е уникалното му
предимство, на което могат
да завидят доста училища в
страната. На първо място,
това е огромният закрит
плувен басейн, където абсолютно безплатно децата
тренират плуване още от
началното обучение при
треньор и спасител с медали
и шампионски кариери зад
гърба. Училището разполага с 30 класни стаи, 12
специализирани кабинета,
4 компютърни кабинета,
цели 3 физкултурни салона, фитнес зала, открита
спортна площадка, а наред
с това – библиотека и музей
за историята на школото“,
споделя пред в. „Аз-буки“
директорът Даринка Стоянова.
Училището във „Владислав Варненчик“ е базово към Департамента за
информация, квалификация
и продължаващо обучение в
морския град. Тук студенти
от магистърски програми
имат възможност да провеждат практиката си, като
преподават редом до квалифицирания педагогически
екип, който обучава 749
ученици.
В учебното заведение отдавна едносменният режим
не е мечта, а реалност, а
всички деца от I до IV клас
са обхванати в целодневен
режим на обучение. Въпреки
че преобладаващата част от
учебната година преминава в
онлайн форма, повечето инициативи не са прекъснати, а
възпитаници на школото продължават да носят награди и
медали. Всички тези отличия
са събрани в училищния

Снимка СУ „Пейо Яворов“ – Варна

Възпитаниците на СУ „Пейо Яворов“ – Варна,
вече ще учат чужд език от първи клас

Възпитаници на 134. СУ „Димчо Дебелянов“
в София положиха цветя пред мемориала

Учениците от СУ „Пейо Яворов“ с ентусиазъм се включват във всякакви
извънкласни занимания

Даринка Стоянова,
директор
музей. А само за няколко
месеца и въпреки онлайн
обучението към трофеите
са добавени още десетина.
Четвъртокласник от училище „Пейо Яворов“ печели
златен медал на състезанието
„Математика без граници“, а
впоследствие и първо място
на областния кръг на олимпиадата. Следват медали от
конкурса по български език
и литература „Любословие“,
където училището има двама
възпитаници със сребърен
и бронзов медал. Гимназистите също прославят името
на варненското школо, като
печелят голяма награда сред
свои връстници от 5 черноморски държави.
„Дори и в рамките на
пандемия и нетрадиционни условия можем да се
похвалим с много награди.
Успяваме, защото тук има
силен педагогически екип“,
подчертава директорката
Даринка Стоянова. Добре
подготвените специалисти, отличната материална
база и многото проекти, по
които се работи, водят и до
резултатите. Директорът
на СУ „Пейо Яворов“ не
пропуска да отбележи, че
е важно и отношението на
родителите, които издигат
образованието на децата си в

приоритет. Родителите в район „Владислав Варненчик“
са мотивирани децата им да
получат добро образование,
и помагат ежедневно на
екипа на училището.
Новата инициатива на ръководството е от следващата
учебна година в училище
„Пейо Яворов“ акцентът да
бъде поставен върху ранното чуждоезиково обучение
и ограмотяването по информационни технологии.
Първолаците ще започнат
да учат чужд език по един
час седмично, както и информационни технологии, а
от II клас ще навлезе и обучение по втори чужд език.
Засега визията на директорката е първият чужд език да
бъде английски, а вторият
– руски, но в канцеларията е постъпило искане на
родители с желание децата
им да започнат да изучават
първоначално руски.
„За мен това беше добър
знак, че родителите се интересуват от обучението
на децата си“, споделя директорката и обещава, че
крайното решение ще бъде
взето на базата на предпочитанието на близките на
децата. Важно е чуждоезиковото обучение и това по
информационни технологии
да стартират още от I клас и
да продължат до XII клас.
Така един ден учениците
ще се реализират успешно
независимо коя сфера ще
изберат, убедена е директорката на СУ „Пейо Яворов“
във Варна. Според нея чуждите езици и компютърната
грамотност вече не са цел, а
средство и трамплин за понататъшно успешно развитие в живота. Традиционно
гимназиалното обучение в
училището е фокусирано

върху два профила – софтуерни и хардуерни науки с
английски език и предприемачество с информационни
технологии.
Екологичното възпитание и поведение са другият
акцент в дейността на СУ
„Пейо Яворов“, като вече
са налице утъпкани пътеки
и прокарани модели в тази
посока. Множеството проекти, по които работят тук, са
насочени към продължаването на традициите, от една
страна, и към новаторство,
от друга. През 2000 г. училището става първото във
Варна, носител на международното признание „Зелен
флаг“, а през 2009-а е избрано за център на регионалния
ученически екопарламент за
Североизточна България.
„Имаме стратегия за работа в областта на екологията. Печелим и развиваме
дейности по екопроекти,
финансирани по линия на
Европейската комисия, сред
които такива за промяната на
климата, за необходимостта
да се храним разумно, за
подобряване на законодателството при управлението на
морските отпадъци, предвид
че Варна е на Черно море“,
разказва още ръководителят
на школото. Традиционна е
зооизложбата, която се провежда в двора на училището
с домашните любимци на
учениците. В учебното заведение се изпълняват проекти
по програмите „Еразъм+“,
„Подкрепа за успех“ и „Образование за утрешния ден“
– на МОН. СУ „Пейо Яворов“ си партнира равностойно с близо 39 други учебни
заведения в 21 европейски
страни, така че с гордост се
наричат европейско училище, изтъква директорката.

Мемориалът
на българските
праведници
Мемориал „Стената
на българските праведници“, който почита
20-те българи, участвали в спасяването
на свои сънародници
евреи по време на Втората световна война,
беше открит в столичното 134. СУ „Димчо
Дебелянов“. Инициативата за паметника е
на Българо-еврейския
културен институт.
20-те наши сънародници са отличени с
най-високото морално
звание на мемориала
„Яд Вашем“ в Йерусалим – „Праведник
на света“. Официални
гости на церемонията
бяха вицепрезидентът Илияна Йотова,
посланици на няколко държави у нас и
дипломати, министърът на културата
Велислав Минеков,
зам.-министърът на
образованието и науката Мария Гайдарова,
началникът на РУО –
София, Ваня Кастрева,
протосингелът на Софийската митрополия
архимандрит Василий, главният равин на
Софийската синагога
Йоел Йифрах.
Над 48 хил. български евреи са спасени
от концентрационните
лагери по време на
Втората световна война благодарение на
обединените усилия
на Българската православна църква, политици и интелектуалци,
обикновени хора.
„Паметници като
този държат историята
жива, а паметта – будна. Поздравявам ръководството на 134. СУ
„Димчо Дебелянов“ за

решението им школото
да се превърне в дом
на мемориала. Няма
по-подходящо място за
това от едно българско
училище, където учители и родители възпитават поколения в толерантност и уважение“,
каза вицепрезидентът
Илияна Йотова.
„Днес отдаваме почит на нeзaбрaвeнитe
лицa нa спасението,
нa хoрaтa, риcкувaли
cвoя coбcтвeн живoт
и нa cвoитe близки,
риcкувaли дoмoвeтe cи
в имeтo нa cпaceниeтo
нa чуждия живoт. Тoвa
ca прaвeдницитe нa
нaшeтo oтeчecтвo“,
каза и Вeceлa Пaлдъмoвa – дирeктoр
нa 134. CУ „Димчo
Дeбeлянoв“.
Мeмoриaлът
„ C т e н a т a н a бъ л гaрcкитe прaвeдници
нa cвeтa“ e изрaбoтeн
пo идeя и cъc cрeдcтвa
нa Рoмaн Cтoянoв –
пoтoмък нa eдин oт
тeзи гeрoи и ocнoвaтeл
нa Бългaрo-eврeйcкия
културeн инcтитут.
Дoceгa в никoя държaвa нe e пocтaвян
пoдoбeн мeмoриaл.
„Нaшaтa цeл нe e
прocтo дa издигнeм
п a м e т н и к н a бъ л гaрcкитe гeрoи, a дa
зaпaзим живия cмиcъл
нa тяхнoтo дeлo и дa
пoкaжeм, чe ниe пoмним. Жeлaниeтo ни e
дa oбeдинявaмe хoрaтa,
кoитo oбичaт Бългaрия и cъщeврeмeннo увaжaвaт и цeнят
принoca нa eврeитe и
eврeйcкaтa oбщнocт
зa рaзвитиeтo ѝ“, кaзa
Рoмaн Cтoянoв по време на церемонията.

