
 

Брой 3 

 
Вестникът се издава от клуб „Млад журналист” 

 

                                        В броя ще се запознаете:В броя ще се запознаете:В броя ще се запознаете:В броя ще се запознаете:    

**** 12 ОУ 12 ОУ 12 ОУ 12 ОУ „ „ „ „Елисавета Багряна” домакин Елисавета Багряна” домакин Елисавета Багряна” домакин Елисавета Багряна” домакин     

на Фестивала за учене през на Фестивала за учене през на Фестивала за учене през на Фестивала за учене през целия целия целия целия 

живот живот живот живот NELLIINELLIINELLIINELLII    

**** Изяви на клубовете и ателиетата  Изяви на клубовете и ателиетата  Изяви на клубовете и ателиетата  Изяви на клубовете и ателиетата     

в деня на отворените врати в 12 ОУв деня на отворените врати в 12 ОУв деня на отворените врати в 12 ОУв деня на отворените врати в 12 ОУ    
 

   Откри се Фестивала за учене през целия 

живот „NELLII” по проект на 

Министерството на образованието, младежта 

и науката  с партньорството на Фондация на 

бизнеса за образованието и в-к „Аз Буки”. 

Събитието се състоя на 11.11.2012 г. в 

спортна зала „Васил Левски”- гр.Сливен.  

В програмата по откриването участваха 

Мажоретен състав и  вокална група 

„Щурче”при 12ОУ”Е. Багряна” 

 

Г-жа Бисерка Василева, началник на 

РИО-Сливен, официално откри 

Фестивала за ученето през целия живот и 

бе любезна да отговори на въпросите на 

репортер от клуб „Млад журналист” 

            

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Г-жа Бисерка Василева и младият 

репортер Самуил Георгиев от 6в клас 

 

 

Госпожо Василева, каква е главната 

цел на проекта NELLII? 
 - Това е първият проект на 

Министерството на образованието, който 

е свързан с учене през целия живот. 

Искаме да покажем, че всеки на възраст 

от 5 до 105 години и повече, стига да 

желае, може да продължи своето 

образование.  

Защо избрахте 12 ОУ „Елисавета 

Багряна” за домакин на Фестивала за 

учене през целия живот? 

 -  Защото винаги 12 ОУ се е представяло 

като едно училище с много амбициозни 

учители и ученици, с много силни 

резултати. Нормално е да покажем, че 

това училище може да постави началото 

на проекта, който иска да реализира 

Министерството на образованието, 

вярвайки, че ще бъде последовател на 

идеята за учене през целия живот. 

Ще посетите ли 12 ОУ ? 

 - Да, определено. Много се радвам, че в 

това училище ще има днес такава изява  и 

с интерес ще разгледам това, което сте 

подготвили. 

 

                                      *****

 

            Проектът „NELLII” ( Network for  

   Effective Lifelong Initiatives and  

   Information) е едногодишна 

инициатива, която стартира на 1 март 

2012г. с финансовата подкрепа на  

                Европейската комисия. 
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В 12 ОУ”Е. Багряна” се проведе Ден на отворените врати във връзка с Фестивала за учене през 

целия живот. Училището се изпълни с ученици и учители, родители и други гости, дошли да се 

запознаят с работата на клубовете и ателиетата и да участват в празничната програма 

Директорката на училището, г-жа Величка                    Изпълнение на Мажоретния състав    

Христова, приветства всички присъстващи                    

 

  На форума се изви кръшно българско хоро  

 

 Г-жа Веселина Бонева, координатор на 

проект NELLII, споделя пред репортера 

Светослава Пенчева от 5 б клас 

Г-жо Бонева, какви са Вашите очаквания  

от провеждането на Фестивала за учене 

през целия живот? 

 Надявам се да се получи един добър празник 

за целия град. Това е първият такъв фестивал 

и ми се иска много хора да се включат в 

него. 

Като координатор как оценявате 

интереса към този фестивал?  

Засега добре, този интерес показва 

желанието на хората да излязат от  

еднообразието на своето ежедневие, а може 

би и да научат нещо повече за себе си. 

 

                       ***** 

Всички със затаен дъх следят 

демонстрациите на състезателите по бойни 

изкуства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г-жа Дина Димитрова, координатор на 

проекта, пред репортера на Канал 6 и в 

присъствието на репортерите от клуб”Млад 

журналист” 
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Атмосферата в клуб „Етнография и 

фолклор” е задушевна. Посрещат ни с топла 

питка и шарена сол по стар български 

обичай, пуканки и сушени плодове. 

Разговарям с Иванка Димитрова – 

ръководител на клуб „Етнография  и 

фолклор” 

„Клубът съществува втора година по 

проект УСПЕХ. Неговият характер се 

определя от самото наименование, 

„етнография” означава народоописание. 

Занимаваме се с проучване на обичаите, 

традициите и ритуалите, които се извършват 

от българите по време на различните 

празници – семейни и календарни. 

Запознаваме се с историята на родното 

място, занаятите в нашия край, и най-вече 

тъкачеството. В нашата малка като площ, но 

разширяваща се с експонати, етнографска 

сбирка имаме стан, на който учениците 

изработват битови торбички, пана, китеник. 

Правим кукли, играчки, обредни хлябове. 

Нещата не са трудни, но са интересни за 

децата, тъй като са необичайни за 

съвременния бит. Мечтата на нашия клуб е 

да превърнем етнографската сбирка в 

действащ музей.” 

 

           
 

За работата на клуб „Здраве” с ръководител 

Кирилка Кирова разказват Кристина и Ирина 

от 6 б клас: „Една от темите, с които се 

занимавахме, беше темата за домашните 

любимци и техните болести. Много полезни 

неща се научават, особено са важни за тези, 

които обичат животните и имат свое 

животинче вкъщи. 

В момента работим по темата за зъбите, за 

зъбния кариес и други заболявания, както и 

за нужната хигиена за тях. Харесва ни това, 

че можем да научим за здравето такива неща, 

че да  даваме съвети и на другите. Много е 

важно да умееш да се предпазваш от 

болести, а това научаваме в нашия клуб. 

 

 

Родител: „Намирам атмосферата и 

настроението в 12 ОУ за много 

положителни. Одобрявам клубната работа, 

защото дава възможност на децата да 

покажат нещо важно от себе си, за което в 

учебните часове няма време. Моето дете 

участва в клуб „Здраве” и намирам това за 

много полезно негово занимание. Харесаха 

ми много и проектите за енергийните 

източници. Мисля, че ангажирането на 

децата в такива дейности, ще им донесе само 

хубави емоции и полезни знания.” 

Репортер: Михаела Пенчева от 6 б клас 
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Ателието „Светът, пресътворен в боички 

и форми”с ръководител Румен Петров 

работи втора година по проект УСПЕХ. В 

него  децата могат да рисуват по-различно от 

учебните часове, да прилагат нови техники и 

да усъвършенстват познатите.Те участват в 

конкурси и имат вече 6 награди на областно 

ниво, като две от тях са първи. Техният девиз 

е:”Рисуваме, не се шегуваме”. Тази година 

клубът има ново попълнение, защото 4 

ученици са приети в художествените 

гимназии в Сливен и в Бургас.              

                      

 

 Най-малката участничка е Диана от І клас.                      

Тя гордо показва своята рисунка пред г-жа 

Христова и г-н Петров 

        

 ОДЗ „Елица” се представиха с 3 секции: 

изучаване на английски език, народни танци, 

и щафетно бягане „Мама, татко и аз”, както и 

изложба на детски рисунки 

Г-жа Динева, една от организаторките на 

щафетата, сподели:  „Изненадани сме от 

присъствието на толкова много родители,  

което показва заинтересоваността им да 

бъдат със своите деца и да играят с тях в 

един екип. Идеята беше татковците да 

тръгнат с вързани крака, майките пък да 

предават знаменцата на децата. Мисля, че се 

получи хубав празник. Благодарим на 

домакините за добрата организация. 

 

                     ***** 

 

 

 

 

 

  Част от изложбата „Светът пресътворен” 

       Овладяване на танцовите стъпки 

               Забавно е с мама и татко 
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Клуб „Пътешествие по света” с ръководител Таня Иванова вече втора година опознава света и 

учи английски език забавно и интересно. Участниците се представиха с драматизация на 

английски език „В магазина за шапки”, песни и английски танци. 

                                                                              

                                                                                 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

В света на клуб „Чудесата на Уолт  

 

 

 

 

В света на клуб „Чудесата на Уолт Дисни”с ръководител Радостина Атанасова винаги е 

интересно и приятно, а този път и родителите усетиха това. Те се включиха в дейностите на 

децата със свои идеи. 

   

 

 

Заслужен интерес предизвика изложбата и дейността на ателие „Сръчни ръце” с ръководител 

Лиляна Мурзова. Нейните възпитанички изработват прекрасни гоблени, предмети, плетива, на 

които гостите успяха да се насладят и да оценят.  

Светлана Пенчева, родител: 

„Разгледах изложбата на клуб „Сръчни ръце”. Силно съм впечатлена. Много са красиви. Мисля, 

че има много талантливи деца и клубовете позволяват да се развие и оцени този талант. Имам 

ученичка, която участва в клуб „Млад журналист”. 

 

Изложбата бе заснета от екипа на Канал 6, а г-жа Мурзова разказа за дейността на своето 

ателие пред техния репортер. Показваме ви част от експонатите на изложбата.                                        
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    Изложбата „Енергоспестяване и зелена 

енергия” по проект SPARE впечатли всички 

присъстващи с новаторското мислене на 

учениците за екологични източници на 

енергия. 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

     Клуб „Мини футбол” с ръководител г-н Николай Колев показа своите умения в двубой  

                                                        с отбора на 7 ОУ „П.Хитов”. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учениците от Арт работилницата на Гимназията по икономика с ръководител Елена Миткова  

осмислят свободното си време, като изработват бижута и предмети от полимерна глина.  

Те изпълняват и благородната мисия да дарят средства на Емил Николов, който се нуждае от 

скъпа операция в чужбина, като продадат част от своите изделия.  

Репортери: Илияна Благоева и Памела Иванова от 6 а клас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

ПГХТ „Акад. Н. Неделчев” участваха с Езиково ателие и кетъринг 
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