
„НАУЧИ СЕ ДА 
ПОБЕЖДАВАШ“

ГАЛИНА САКАРОВА, Образователна практика: десегрегация...

СУ „ТРАЙКО СИМЕОНОВ“, шумен



Най-тъжното училище
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3Преди ...



Няма невъзможни неща
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5Сега...



Присъедини приятел
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Балониада!
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Моето семейство и други 
животни!



11

Маратон на четящите хора!
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Стартиране на реалистично място!
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Подкрепи приятел!
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• 15 май - Международен ден на семейството: Празникът официално се чества от

1994 година насам. Датата се отбелязва, за да привлече общественото внимание към

редица проблеми в семейството.

Всяка година Международният ден на семейството се провежда под различен

надслов и се организират редица семейни занимания: кулинарни конкурси, спортни

състезания, викторини и др. Предизвиквам ви ! Времето е чудесно, идват почивни

дни......Забавлявайте се семейно! Споделете вашите семейни приключения в

коментари!

• Арт галерия: Обичам Шумен! Мама, татко и аз рисуваме и снимаме...

https://www.facebook.com/anzhelina.gospodinova/videos/3258761494135012

• Кой се крие зад маската 

Предизвикателства!

https://www.facebook.com/anzhelina.gospodinova/videos/3258761494135012


Мисията е възможна
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Научи се да побеждаваш
5



Характеристика на образователната институция
✗ респектираща база и сграден фонд - с най-модерното, най-актуалното, 

перманентно обновяващо се оборудване и обзавеждане; 
✗ респектиращ екип от съмишленици- професионалисти в 

образователните и социални дейности, в „меките мерки“ в 
мултикултурна среда; 

✗ стимулиране и овластяване на учениците, равнопоставени в избора и 
изпълнението на стратегическите цели,;

✗ действена, конструктивно дебатираща и ангажирана родителска 
общност и Обществен съвет;

✗ респектиращ екип от педагогически специалисти- отдадени, 
удоволетворени, търсещи и надграждащи професионалната си 
квалификация и изяви.. 
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Лятна академия



ЛЯТНА АКАДЕМИЯ

 Период: от юни до август

 Пет дни в седмицата от 8.00 часа до 17.00 

часа

 Фокус: спорт, езици, изкуство  &



ЗАЩО?

1. Да подадем ръка на нашите партньори – родителите;

2. Да предоставим възможност на учениците за:

нови приятелства нови знания                                                
вдъхновение                                                                                 

увереност                  щастливо лято здравно образование

здравословно хранене грижа за ближния грижа за 
околната среда                                                                     



Ние не можем да чакаме до
септември, 

за да се видим!

• СПОРТ – обучението по физическо възпитание и спорт е 
неразделна част от образователната програма. Учи учениците на
екипна игра и сътрудничество. Изгражда умствена и физическа
самодисциплина, воля за победа, лоялност, зачитане на правата
на другите.

йога – табата – танци – поход – футбол

ориентиране – water gun – ханбал – атлетика

• ЕЗИЦИ - ученето на езици е задължителна необходимост, както
български език, така и чужд. 

В условията на различна обстановка, чрез различни приложения в 
интернет, ученето става лесно и интересно.

четене на книги - читателски дневник – виртуални пътешествия –
театър – games – quizzes – dictionaries



среда, с разнообразни 

възможности за забавления, 

откривателство & игри.
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Здравословно хранене и култура на
хранене

Проекти започнали през учебната година и доразвити по време на лятната академия



печено вместо пържено
зеленчуци вместо 

чипс

сок вместо газирано
плодове вместо 

торта

Оценяване на 
храната

Пътят на 
хляба до нас

История на 
хранителната 

култура

Маниери на 
масата

Сервиране
Приготвяне на 

празничен 
обяд



… и помни, 
някой те 
наблюдава
…



Екип от съмишленици
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Благодаря!
Въпроси?
Можете да ни откриете:
✗ tr_simeonovsbv.bg
✗ School-ts.com
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