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Издание на Община Айтос

Вестникът е основан на 14 април 1924 година

5 ДЕКЕМВРИ 2019, бр. 349

Кметът
Васил
Едрев:

Община Айтос е
готова за зимата

- Г-н Едрев, месец декември напомни, че зимата предстои. В айтоски села вече заваля първият сняг. Каква е зимната подготвеност на Община Айтос?
- Считам, че Община Айтос
е подготвена да посрещне
зимата. Сключен е договорът с фирмата, която ще извършва снегопочистването
и ще поддържа общинската
пътна мрежа при зимни условия. Извършена е проверка за готовността на техни-

ката на фирмата- изпълнител. Проверката показа, че
фирмата има необходимите
запаси от инертни материали за третиране на пътищата при необходимост. Всички учебни и детски заведения са заредени с гориво,
достатъчно за зимния период. Превозът на децата от
селата е осигурен.
По отношение на транспортирането им ще реагираме според ситуацията.
Магазинната мрежа е заредена със стоки от първа не-

Зимата на 2018-а - почистват улиците преди още
гражданите да се събудят

Васил Едрев - кмет на община Айтос

обходимост. Това се отнася най-вече за 16-те населени места на общината. Актуализиран е списъкът на хората на хемодиализа, които на наша територия в момента са 13.
- Вие ръководите Общинския щаб, който привежда в действие плана
за защита при бедствия.
Каква е готовността на
Щаба?
- Общинският щаб, който
привежда в действие плана за защита при бедствия,
също е актуализиран като
състав. Всеки член на Щаба
е запознат с функционалните си задължения. Имаме
пълна готовност за приемане и настаняване на закъсали по пътищата водачи и път-

Татяна Йотова с поредната
първа награда за поезия

Среща с кметовете и
кметските наместници за
зимната готовност на общината

В Айтос сняг все още няма. Градът се готви за запалването на коледните светлини на 5 декември, в 17 часа

ници при влошена зимна обстановка. Имаме добра организация и координация на
действията на всички служби и кметовете по места.
- Традиционно, проблем

ОБЩИНА
АЙТОС
Програма месец
декември `2019

Този път, от Третия национален конкурс
за учители “Васил Карагьозов” - Ямбол

5 декември 2019 г., 17.00 часа,
площад “Свобода”
“Да запалим светлините на Коледната елха!” - Детски коледен празник.

Айтоската поетеса Татяна Йотова отново доказа
таланта си, този път в Ямбол, на Третия национален
конкурс за учители „Васил
Карагьозов”. Йотова грабна първата награда в раздел „Поезия” в състезание
с 28 учители, които изпратиха в Ямбол 81 стихотворения. В конкурса участваха общо 47 учители-творци
от цялата страна с общо
128 произведения.
Третото издание на конкурса се проведе под патронажа на кмета на Ямбол и партньорството на
издателство „КЛЕТ” – България и Училищното настоятелство на Езикова гимназия „Васил Карагьозов”
- Ямбол. Началото на конкурса е през 2009 година,
провежда се на 5 години
и е посветен на юбилейни
годишнини на гимназията.
През тази година ЕГ „Васил
Карагьозов” – Ямбол отбелязва 70 години от създаването на езиковото училище, 130 години като приемник и продължител на
мъжкото класно училище
и мъжката гимназия – Ямбол, както и 130 години от
рождението на патрона на
училището, писателя, преводача и учителя Васил Ка-

12 декември 2019 г., 1830 часа,
НЧ “Васил Левски 1869”
“Сън в лятна нощ”, постановка
на Драматичен театър - град
Търговище. Вход с билети.

рагьозов.
Татяна Йотова беше поканена на церемонията по
награждаването, което се
състоя на 21 ноември тази
година в зала „Съвременност” на Безистен - Ямбол.
Кметът на Ямбол Валентин
Ревански поздрави авторите и участниците в празничната инициатива и връчи специалните награди на
Община Ямбол за носителите на първата награда:
за поезия - Татяна Савова
Йотова, СУ „Христо Ботев”
- Айтос, учител по български език и литература, и за
проза - Надежда Станило-

ва от Стара Загора, учител
по английски език.
В сборника „Отронени
слова” бяха събрани и публикувани творбите на победителите в конкурса. Всеки от авторите получи по 5
екземпляра от сборника.
Директорът на гимназията Йордан Милков отправи
специални благодарности
към всички учители, „които с творбите си, родени в
миговете на вдъхновение и
бушуващи емоции след натовареното учителско ежедневие, дадоха смисъл на
конкурса и удовлетворение за организаторите”.



за община Айтос са снегонавяванията?
- Община Айтос е доказала в годините, че се справя
успешно при трудни зимни
условия. Готови сме за зи-

мата, но както всяка година, и сега си пожелаваме
- да няма аварии на ВиК- и
елмрежата. Да, при нас проблемът е силният вятър. При
лоши атмосферни условия
се е налагало да чистим по
няколко пъти едни и същи пътища до селата. Знаете, че
имаше години, в които се е
налагало да носим на хората
в селата хляб и да извеждаме родилки с тежки верижни машини. Така че - и тежка да е зимата - няма да ни
изненада! Лично аз се надявам на един по-спокоен зимен сезон, с много сняг за
децата и по-малко проблеми по пътищата.
НП

Представиха на айтоските
магистрати устройства
за електронно наблюдение
Руско Цанев - началник на Областна
служба „Изпълнение на наказанията” Бургас с презентация в Районен съд - Айтос

13 декември 2019 г., 17.30 часа,
НЧ “Васил Левски 1869”
Благотворителен концерт “Подари коледна вечеря на пенсионер в нужда - 2019”, със
специалното участие на F.O. и
Uessou, и местни състави и изпълнители.
13 декември 2019 г., НЧ “Васил
Левски 1869”
Отчитане на резултатите от Читалищния конкурс за коледна
картичка.
14 и 15 декември 2019 г., ул.
“Цар Освободител”
Благотворителен коледен базар
на Тракийско дружество “1897
Пейо Киприлов” за набиране на
средства за паметник на патрона Пейо Киприлов, който е в процес на изграждане.
19 декември 2019 г., 17.30 часа,
НЧ “Васил Левски 1869”
Коледен концерт на художествените състави на Читалището
17 декември 2019 г., 13.00 часа,
площад “Свобода”(при лошо
време - в Читалището)
“Общински коледарски празник `2019” - Традиционно фолклорно надпяване, посветено
на коледните и сурвакарски
празници, с участието на представителни групи на училищата и
читалищата в община Айтос.
20 декември 2019 г., 10.00 часа,
Община Айтос
Коледарски поздрав на децата
от ДГ „Пролет” към Общинска
администрация - Айтос

В съдебната зала имаше оживена дискусия за
прилагането на електронното наблюдение
Устройства за електронно наблюдение, т.нар. електронни гривни, чрез които
у нас вече официално работи електронният мониторинг
на правонарушителите, бяха
представени пред магистратите от Районен съд - Айтос.
От презентацията на комисар Руско Цанев - началник
на Областна служба “Изпълнение на наказанията” - Бургас стана ясно, че устройствата са два вида - на радиочестота и с GPS. Системата, която контролира дистанционно обвиняемите с
мярка за неотклонение „домашен арест” е израелска и
вече функционира.
Контролът се извършва

чрез поставянето на устройство в дома на обвиняемия,
което осъществява връзка с
електронна гривна, прикрепена за глезена му. При нарушение или опит за премахване на гривната се изпраща
сигнал до контролния център за реакция от страна на
службата.
Правонарушителите трябва да дадат съгласие, за да
им бъде поставена гривна. Тя
не им осигурява намаляване
срока на наказанието. Единственото предимство е, че
носителят на гривната няма
нужда да ходи и да се разписва при пробационния служител два пъти седмично.
НП
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Айтоските осмокласници
МКБППМН организира
на кино в Бургас дискусия след филма
Мария КОСТОВА секретар на
МКБППМН - Айтос

Във връзка с кампаниите по превенция, организирани от Община Айтос
- МКБППМН на 18, 19 и 26
ноември 2019 година, осмокласниците от СУ „Никола Й. Вапцаров”, СУ
„Христо Ботев” и ПГСС
„Златна нива“, придружени от учители и членове на МКБППМН, посетиха CinemaCity - Бургас, за да видят новия
български филм „Доза
щастие“.
Филмът е създаден по
действителен случай и
разказва за живота на
журналиста Весела Тотева, описала своята житейска история в романа
„Падение и спасение: изповедта на една хероинова наркоманка“. Главната роля в лентата се изпълнява от нейната дъщеря Валентина Каролева.
Биографичната история пресъздава обстоятелствата, довели до нейната зависимост, както
и следващите усилия в

„Доза щастие“

търсене на избавление,
тежките й битки и триумфа на волята над зависимостта. Филмът представя по убедителен и
въздействащ начин колко лесно и опасно може
да бъде за един млад човек да допусне грешка
в търсенето на подкрепа за трудностите, с които се сблъсква при своето израстване. В същото време подчертава необходимостта младите

хора да бъдат разбирани
от своите близки и от семейството, да бъдат приемани и преди всичко информирани за рисковете, които употребата на
наркотици носи за живота и здравето им.
Тъй като филмът отваря доста въпроси, създава емоция, объркване,
гняв, съпротива, отхвърляне, неприемане, охулване и неразбиране у някои ученици, бяха прове-

Хора с увреждания
на празнична среща
за 3-ти декември
Всяка година по повод
3-ти декември, Дружеството на хората с увреждания „РАЙ”, с председател Дучка Великова, организира за своите членове празнична
среща, с изключителното съдействие на Община Айтос. Богата трапеза, много танци и усмихнати лица, видя навръх празника обективът

Традиционен подарък за кмета бележник за проблемите им
на „Народен приятел“ в
малката зала на ресторант „Аетос”.
Традиционно, кметът
Васил Едрев беше на
празничното събитие,
за да поднесе поздравите и пожеланията си

към членовете на дружеството. Председателката Великова получи
поздравителен адрес и
цветя, а за всички присъстващи градоначалникът донесе огромна торта. „Знам, че имате сво-

Кметът Васил Едрев приема с благодарност поредния бележник, дар от дружеството

ите здравословни и битови проблеми, че всеки
от Вас се нуждае от социална подкрепа и защита. Затова, сред приоритетите на Община Айтос
са проектите за повече и
по-качествени социални
услуги. Опитваме се чрез
Социалния патронаж,
чрез обществената трапезария, чрез дневните
центрове, патронажната грижа, услугите по домовете и ред други проекти, да облекчим ежедневието на хората в неравностойно положение.
На дружеството пожелавам по-активен живот, а
на всички Вас - взаимна
подкрепа. Очаквам да
споделяте всеки важен
за Вас проблем, за да го
решаваме заедно”, каза
още кметът Васил Едрев
в обръщението си към хората с увреждания от община Айтос.
Традиционен беше и
подаръкът на дружеството към кмета - бележник,
в който градоначалникът
да записва всички проблеми от живота на дружеството. Кметът беше
изпратен с аплодисменти, а празникът продължи с още танци и много
настроение.
НП

дени и беседи с учениците, посетили прожекциите, и детайлно разяснено какво е зависимост,
колко е трудно справянето с нея и колко важен е всеки наш избор.
Това е един много поучителен филм, който успява
да грабне всяко сърце, а
нашата огромна надежда
е, че ще направи младите
хора по-мислещи и скептични към заобикалящите ги изкушения.

Предколедно

Екипът на “Бъди човек Айтос” с благотворителен
концерт на 13 декември
За поредна година младежкият екип на “Бъди човек - Айтос” организира
кампания `2019 - “Подари коледна вечеря на пенсионер в нужда”. Традиционният благотворителен концерт за набиране
на средства за кампанията ще бъде на 13 декември тази година, в салона
на Читалището в град Айтос, от 17.30 часа, със специалното участие на F.O.
и Uessou. Както винаги, в
концерта ще се включат и

местни състави.
Раздаването на хранителните пакети на нуждаещите се възрастни хора
сме планирали за 21 декември 2019 година.
Нека да направим едно
малко предколедно чудо
- да стоплим с внимание
и с празнична вечеря самотните възрастни хора!
Включете се!
Елате на концерта, бъдете част благородната инициатива, която е вече традиция за Айтос!
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До 15 декември избираме Спортист,
Треньор и Отбор на 2019 година
Както вече „Народен
приятел“ ви информира, на 15 ноември т.г. на
общинския сайт aytos.bg
стартира онлайн гласуването за Спортист, Треньор
и Отбор на Община Айтос
за 2019 година. За близо
20 дни оттогава, впечатление прави изключителният интерес към избора на Спортист №1. Около 3400 граждани на Община Айтос вече са гласували за своя фаворит.
Видимо по-малък е интересът към избора на Треньор и Отбор на 2019-та.
Треньор на годината са
избрали 250 души, само
230 са гласували за Отбор №1.
Ще припомним, че гласуването продължава до 15 декември включително, след
което възможността да избирате ще бъде преустановена. Ще припомним още,
че напреварата за Вашите
гласове е между 17 номинирани спортисти и спортни двойки:

• Мехмед Халил - баскетбол
• Мирослав Златков Златанов - волейбол
• Павел Цветославов Тодоров - волейбол
• Гюнай Рафет Зекерие футбол
• Денис Демирев Шишманов - футбол
• Енвер Бейхан Тефик футбол
• Антон Димитров Станчев и Янко Иванов Кировмъжка двойка - спортна акробатика
• Дилара Тунджай Пачалъ и Жаклин Красимирова
Челебиева- женска двойка
- спортна акробатика
• Ивайла Здравкова Момчилова и Атанас Живков Богданов - смесена двойка спортна акробатика
• Селин Ниязи Али - спортна стрелба
• Неше Хасан Мехмед шахмат
• Мустафа Зюлфекяр Смаил - борба
• Аксел Ерол Шукри наставници:
кетбол
спортна акробатика
борба
• Димитър Росенов Кавръ• Мартин Бенов - спортна
• Захари Живков Михов
• Ружди Хасан Ахмед - ков - волейбол
• Дурмуш Мюмюн Дурмуш – борба
акробатика
борба
- футбол
• Борис Кирязов Николов
• Златко Хаджизлатев • Драгомир Иванов - бас- - футбол
• Кети Стоянова - басспортна стрелба
В номинациите за Трекетбол
• Милен Минчев - футбол
ньор на годината попад- кетбол
• Дечо Коешинов - бас• Деян Тачев - баскетбол наха деветима изявени
• Катя Костова Цанева Кой от отборите да е

№1, решавате измежду
петте предложени:
• КСА „Орел” Айтос - отбор спортна акробатика
• „Волейболен клуб Айтос”
- отбор Кадети под 18 години - волейбол
• Футболен Клуб „Вихър”
Айтос - отбор мъже - футбол
• Баскетболен клуб „Вихър” Айтос - отбор момичета
до 12 години - баскетбол
• Спортен клуб по борба
“Айтос” - борба
Остават само десетина
дни до крайния срок, в който можем да изберем найдобрите в спорта на Община Айтос. Затова гласувайте - така ще дадем кураж и
самочувствие на избраните, че спортният им талант
е оценен високо от възможно най-много техни съграждани.
Готов е вече и най-големият подарък на Община
Айтос за спортната ни общност за новата 2020 година.
Спортна зала “Аетос” е основно ремонтирана, разширена и оборудвана. Тя ще
бъде център на спортния
живот в общината напред
в годините.
НП

Пет училища се включват в
конкурса „Клас на годината“

Още двама Вапцаровци се обучават в Малта
тора на курса, и Европас
мобилност документ, който
удостоверява натрупания
от обучението опит.
Изпълнението на този
проект е част от изпълнението на стратегията
на СУ „Никола Й. Вапцаров“ за висококачествено
общо и профилирано образование.
Проект 2019-1-BG01KA101-061620 „Рамо до
рамо“ е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява
Още двама учители от
СУ „Никола Й. Вапцаров“
участваха в структуриран
обучителен курс на тема
„Creative methodology“ в
Alpha School of English в
град Сейнт Полс Бей, Малта. Светла Калинова и Йозлем Шефки се обучаваха
как по творчески начин се
създават уроци, съобразени с възрастовите и индивидуалните особености на

учениците. Това са следващите две мобилности по
проект „Рамо до рамо“ по
Програма „Еразъм+“ на
Европейския съюз, Ключова дейност 1 „Мобилност“,
сектор „Училищно образование“.
Основни теми в този курс
са изследването и дискутирането на множество
идеи, свързани с игри, драма, музика и арт-базирани дейности, а също и възможностите за адекватно
включване на новите технологии, които са изключително ценни за пряката работа на всеки учител
при подготвяне на урок.
Бяха разгледани и начините за използване на редица техно-тематични методи, с цел повишаване креативността при създаване
на уроци.
Изключително удовлетворени и заредени с нови
творчески идеи се върнаха от Малта и двете учителки. Те споделиха, че знанията и споделеният опит от
преподавателите и другите
участници са полезни и напълно приложими в условията на работа в СУ „Никола Й. Вапцаров“.
Освен обучението в рамките на 45 часа Йозлем
Шефки и Светла Калино-

ва установиха контакти
със свои колеги от сродни училища от Италия, Испания и Германия, което е
предпоставка за установяване на бъдещи партньорства. Изключително организирано и с интерес те
опознаха историческото и
културно развитие на тази
красива островна държава, чрез посещения на забележителности и исторически обекти.
За участието си в курса вапцаровските учители
получиха освен сертификата, издаван от организа-

само личните виждания на
нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се
в нея информация.
The project 2019-1-BG01KA101-061620 “Side by
Side” has been funded with
support from the European
Commission. This publication
[communication] reflects the
views only of the author,
and the Commission cannot
be held responsible for any
use which may be made of
the information contained
therein.

Община Айтос - МКБППМН обяви за първа година
общински конкурс „Клас на годината“, който ще
се проведе в рамките на учебната 2019/2020 г.

Покана за участие получиха всички училища на територията на Община Айтос, които можеха да се
включат с класове от V до
XII клас по техен избор и
да покажат екипност, лична отговорност, активност,
учебни постижения, качества и завоювани успехи в извънкласни дейности, проекти и състезания. Целта на
конкурса е да се стимулира и поощри изграждането на дейни ученически колективи, способни да проявяват инициатива, да работят в екип, да взимат активно участие в часовете, както и да се стимулира учебния процес, коментираха от
Местната комисия за борба с противообщенствените прояви на малолетни и
непълнолетни към Община Айтос.
С инициативата Комисията цели свеждане до минимум на неизвинените и безпричинни отсъствия и мотивиране на учениците към екипност, толерантност и поголяма лична отговорност.
Сплотяване на ученическите колективи, показване на
нови инициативи и идеи, повишаване на познавателната активност, мотивация за
учене, формиране на интерес към училищния живот, чрез създаване на атмосфера на съревнование,
развитие на ученическото
самоуправление, обогатяване на училищните тради-

ции и привличане на родители в учебно-възпитателния процес, са другите задачи, които си поставят организаторите.
Предложенията и оценките за „Клас на годината”
ще се извършват от представители на МКБППМН,
съвместно с класните ръководители. Класовете ще
се оценяват по следните
критерии:
• Допуснат минимален
брой неизвинени отсъствия;
• Среден училищен успех
на класа;
• Постижения в спорта;
• Участия и постижения в
състезания и олимпиади;
• Участия и отличия в конкурси, фестивали, т.н.;
• Участие в извънкласни
мероприятия;
• Работа по проекти или в
полза на обществото;
• Липса на наказания от
педагогически съвет или допуснати противообществени прояви;
За наша огромна радост,
заявление за участие подадоха 5 училища – СУ „Никола Й. Вапцаров“, град
Айтос, СУ „Христо Ботев“
- град Айтос, ПГСС „Златна нива“ - град Айтос, ОУ
„Христо Ботев“ - село Пирне и ОУ „Христо Ботев“
- село Мъглен. В края на
учебната година ще бъдат
отличени най-добрите класове от двете възрастови
групи и ще получат своите
заслужени награди от кмета на община Айтос.
Ние от МКБППМН пожелаваме на всички ученици
и учители да имат една ползотворна, спокойна и творческа учебна година, защото вярваме, че образованието и стремежът към самоусъвършенстване трябва да
бъдат движещите сили за
всеки един от нас!
МКБППМН - Айтос
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Средно училище „Никола Й.
Вапцаров“ домакинства мобилност по „Еразъм+“

От 25 до 28 ноември 2019 година, Средно училище „Никола Й. Вапцаров“ - Айтос беше
домакин на петте училища
партньори от четири европейски държави, в изпълнение на първата дейност за мобилност по проект „Идентичност в танц и песен“ по Договор № 2019-1-BG01-KA229062344 между училището и
Център за развитие на човешките ресурси.
По краткосрочната дейност за учене и преподаване, на Вапцаровци гостуваха
по трима учители от Училището по изкуства „Перистери“ в
Атина, Гърция – Хрисула Фандзику, Анастасиос Плитсис и
Фотис Михалакис, Основно
училище в Лекавица, Полша
– Бернадета Родак, Барбара
Гардас и Барбара Внйентжак,
Танцово училище „Джиназиано“, Порто – Даниела Томаш,
Карла Дуарте и Тиаго Крувинел, Португалия, Училищно
обединение „Максиминос“ в
Брага, Португалия – Даниела
Виана, Кристина Гандра и Ваниа Кутиньо и двама учители
от Основно училище „Падре
Пино Пулиси“ в Палермо,
Италия – Франческа Касаро
и Давиде Веларди.
Четиридневната програма
на мобилността беше наситена с много срещи и посещения, но все пак основният
акцент беше двудневният семинар, включващ три теми,
обединени от общата тема
на проекта – идентичността
в танц и песен.
На 25 ноември гостите бяха
посрещнати с кратка церемония в Средно училище „Никола Й. Вапцаров“. Още при
влизането си в двора, представителите на партньорските училища видяха фолклорна танцова сюита в изпълнение на третокласници и четвъртокласници, а на прага
на училището бяха посрещнати с хляб и сол. Церемонията започна с химна на училището и продължи с приветствие от директора Ирина Вътева, която е ръководител на
проекта.
Координаторът на проекта Здравко Димов представи училището с кратка презентация, включваща по един
характерен фотос за всяка година от живота му, и клип, в
който гостите видяха ключови
моменти от училищния живот
от последните няколко годи-

сен в учебната програма“ и
„Интердисциплинарно обучение с използване на традиционни танц и песен“. И трите
теми предизвикаха интереса
на участниците, тъй като повечето от тях са преподаватели по музика или са учители в специализирани училища за изкуства.
Като част от програмата, на
27 ноември 2019 година екипите посетиха Основно училище
„Христо Ботев“, село Пирне,
с директор госпожа Илияна
Петрова. Особено интересно

Екипът с ръководител
Ирина Вътева посреща
гостите в СУ “Никола
Вапцаров” - Айтос
ни. Учениците от клуб „Млади възрожденци“ от класа
на преподавателката Станка
Миткова поднесоха своя поздрав с песента „Море пиле“.
Гостите представиха своите училища и мотивацията за
участие в проекта. Партньорите посетиха няколко класни стаи. В първи клас с преподавател Милена Фотева получиха своя първи урок по български език с думата „здравейте“. Във II клас, с преподавател Димитринка Михова, колегите учители бяха изненадани от децата с картички с изображение на мотив от
българска шевица, а в IV клас
с преподавател Таня Петкова
гостите за първи път чуха лазарска песен.
Последва посещение в Народно читалище „Васил Левски 1869“, където секретарят
на читалището, Цветелина
Драгиева, ги посрещна и разведе из сградата. В читалнята на библиотеката се състоя
срещата-разговор, през време на който чуждестранните
учители получиха яснота по
въпроса за ролята на читалищната институция за съхраняването и предаването през
поколенията на фолклорната
традиция, както и чуха разказа за историята на айтоското
читалище.
В следобедните часове
беше срещата с кмета на Община Айтос Васил Едрев, както и с представители на общинската администрация, чиято отговорност са образованието и културата в Общината. След приветствието на
кмета, господин Диньо Динев,
директор на Дирекцията за
образование и култура, даде

Среща с директора и преподаватели в Националната гимназия за приложни изкуства „Тревненска
школа“ - град Трявна
информация за ролята на общината за образованието и
културния живот, като особено наблегна на събитията и
проявите, свързани с празниците – надпявания, надигравания, Фолклорните празници „Славееви нощи“.
Програмата за деня завърши с посещение на Етнографски комплекс „Генгер“, където
управителят Теодор Янев запозна делегацията с историята на комплекса и ги разведе из къщата, в която се помещава етнографската експозиция. Там беше проведена работната среща на екипите на проекта за планиране на следващите дейности в
работната програма на проекта.
На 26 ноември 2019 година
започна семинарът, предвиден за мобилността. В продължение на общо девет академични часа в рамките на
два дни бяха представени от
ас. Смилена Смилкова, преподавател в Бургаски университет „Проф. д-р. Асен Златаров, темите „Традиционните танц и песен като мост
от миналото към бъдещето“,
„Традиционните танц и пе-

за учителите от Полша, Португалия, Гърция и Италия беше
да се запознаят с работата на
този тип училище - в малко населено място, в което се обучават ученици от няколко селища. След срещата с директора и учители, учениците, които са обхванати в заниманията по интереси на фолклорна
тематика, поздравиха гостите
с няколко изпълнения.
По-късно екипът, воден от
секретаря Янка Савова, посрещна в местното читалище
представителите на училищата. Секретарят на читалището разказа
за историята
му и за функциите му да
пази и помага
за предаването на традицията на българските танц и
песен. Кметът
на село Пирне
Манчо Железов се включи
с интересен
разказ за историята на се-

Архитектурно-етнографският комплекс „Етъра“
в Габрово
лото, част от която е забулена в легенди.
На 28 ноември 2019 година
проектните екипи се отправиха към град Трявна, за да посетят Националната гимназия
за приложни изкуства „Тревненска школа“. Целта на посещението беше запознаване с опазването на традицията в изкуствата на дърворезбата и иконописта. Лично директорът на училището Орфей
Миндов посрещна гостите, а
главният учител и преподавател по рисуване Георги Гочев,
разведе групата и показа ателиета по дърворезба, скулптура, рисуване, иконопис, както
и една от изложбените зали
на училището.
Последното предвидено
посещение по програмата
на мобилността беше в Архитектурно-етнографския комплекс „Етъра“ в Габрово като
заинтересована страна по
проекта.
Следващите мобилности, в
които ще участват и ученици
от училищата-партньори, ще
бъдат в Гърция, Италия, Полша и Португалия, като през
всеки месец ще има различ-

ни дейности за проучване на
фолклора на партньорските
държави.
Проектът „Идентичност в
танц и песен“ е само един от
общо трите проекта, по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз, по които Средно
училище „Никола Й. Вапцаров“ работи.
Проект 2019-1-BG01-KA229062344 „Идентичност в танци
и песен“ е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може
да бъде търсена отговорност
за използването на съдържащата се в нея информация.
The project 2019-1-IT02KA229-062344 „Identity in
dance and song“ has been
funded with support from the
European Commission. This
publication [communication]
reflects the views only of the
author, and the Commission
cannot be held responsible for
any use which may be made
of the information contained
therein.

Живото изкуство - гост в СУ „Христо Ботев”- Айтос
ко живи урока за български класици пред по-големите ученици.
В гостоприемната училищна библиотека
оживяха образи от лирически творби за по-малките – петокласниците. В първата среща игрива забавност, смях, поучителност
попиха децата от словесния плодоносен дъжд на
поетите. Многото въпроси

В едно от най-старите
училища в България невъзможни неща няма. Вече 151
години тук кипи трескава
будителска дейност, запалена от искрата на Възраждането успоредно с иновациите и технологическите
процеси.
Едно събитие с творчески криле от 27 ноември 2019 година възрадва
и оживи ученици и учите-

ли – срещата с бургаските творци поети Роза Боянова, Елка Василева и Борис Бухчев. Ценителите на
поетичното слово от 5 –
11 клас се насладиха на
естетика, на словесна хармония, на уроци по Живот
чрез лирическите творби
на очарователните гости
както по време на регламентираните срещи, така и
в моментите на импулсивно

възникнали разговори.
Всеки от авторите носи
свой стил и неподражаем маниер: Роза Боянова – строга, но и загадъчна със своята фина философска лирическа нишка,
Елка Василева – витална
и енергична в кратките си
ритмични творения и Борис
Бухчев – ерудит и ораторвълшебник, учител по родолюбие, който изнесе някол-

и интересни отговори превърнаха срещата в искрен
и полезен диалог за Човечността, Доброто, Красотата, Любовта, Смисъла.
Втората среща пък
разпали у по-големите ученици искрите на творческия процес, а желанията
им за провеждане на бъдещи уъркшопове, пленери с
поезия, майсторски класове, срещнаха одобрение от

директора Пенка Кирязова, която обеща, че ще случим тези събития с нашите
ученици.
Учениците – и малки, и големи – получиха сърдечни автографи от
станалите им любими гости творци и пожелаха още
и още подобни докосвания
до живото изкуство. А нали
това, което е лично преживяно, оставя най-трайна
следа в човешката душа?!
Вълнуващото ноемврийско
гостуване на бургаските автори в СУ „Христо Ботев”
остави незаличим спомен
в детските съзнания, което
личи от нестихващите отзиви, коментари, припомняния на мигове от събитието в последвалите часове,
междучасия, у дома…
-------Репортажа написа водещият срещата Татяна Йотова, главен учител в СУ
„Христо Ботев”, преподавател по Български език
и литература на 5-ти клас,
творец.

