ОБУЧЕНИЕТО В ПМПГ “СВЕТИ КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ“ – КОМПАС КЪМ УСПЕШНА
РЕАЛИЗАЦИЯ
ДУХОВНОСТТА И ЗНАНИЕТО ИЗДИГАТ
ЧОВЕКА ВИСОКО НАД СВЕТА...

XXI век е векът на високите технологии и
дигиталните умения. Модерното училище дава на
учениците тези умения, учи ги на креативност и
развива техните способности. Това им помага за
успешна реализация в бизнеса и кариерното
развитие.
КАК ЩЕ РЕАЛИЗИРАМЕ ТЕЗИ ИДЕИ?
КАК ЩЕ ПОСТИГНЕМ НАШИТЕ ЦЕЛИ?

Съществен приоритет е разширяване на образователната среда учител-ученик – семейство .
Участие на родители в учебните часове. Обучение на родители по значими теми, свързани с личностното
развитие на децата, кризите, съпътстващи различните възрасти, влиянието на ролевите модели върху изграждането
на личността на детето, измеренията на отговорното и позитивното родителство.
Сътрудничество - Оn line групи за споделяне на информация между родителите и учителите. Изгражда
споделено разбиране със семейството относно целта на образованието и възпитанието.
Прозрачност и информираност - Училището създава необходимите условия родителите да правят
информиран избор, като подготвя актуална, балансирана и адекватно
представена информация. Ние се стремим да приемаме и съзнателно
да търсим обратна връзка и оценка от страна на родителите за
качеството на образователната среда и образователния процес, които
създава.
Взаимно уважение и сътрудничество - Училището
признава първостепенната роля на семейството по отношение на
образованието на детето и дава възможност за пълноценно включване
на родителите като ценен ресурс в образователния процес. Води
постоянен диалог за създаване на споделена представа за интересите на
ученика и систематично го поставя в центъра на решенията, които взима съвместно със семейството.
ДА ЗНАЕШ, МОЖЕШ И ТВОРИШ – НА ТОВА УЧИМ НАШИТЕ УЧЕНИЦИ ПОВЕЧЕ ОТ 100 ГОДИНИ

Дали вървим в правилна посока?
Отговорът е в откъси от есе на наша ученичка, участвала в
инициативата

ДИГИТАЛНА КРЕАТИВНОСТ, ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ТЕХНОЛОГИИ

“ Евродепутат за един ден“

Работата в образователна общност СТЕМ /науки, технологии, инженерство, математика, биология
,химия, физика / открива нови перспективи пред учениците от ПМПГ „Св. Кл. Охридски“ да вървят стъпка по
стъпка към успешна кариера и ги подготвя за професиите на бъдещето. Дейностите на нашите ученици с други
институции увеличават шансовете им за добра реализация чрез усъвършенстване уменията им за работа в екип,
разширяване на образователната среда и ранно кариерно ориентиране.

Как бях евродепутат за един ден?

Технологиите са толкова умни, колкото са умни хората, които ги управляват – за да научим младите
хора да управляват и създават нови технологии работим в екип учител – ученик – работна среда

… „ Възможност- на пръв поглед просто дума, изписана
върху този лист, но всъщност, значеща нещо много повече. Тя не
се взема лесно. Трябва да бъде подобаващо заслужена и спечелена.
… Получаването й не е лесно. То е обрисувано с хиляди желания за успех, усилен труд и работа.
Възможността да покажеш способностите си пред света е едно от най-големите богатства, което всеки един човек
би могъл да заслужи.

Нашите партньори: Училищна Академия Телерик – в направление Подготовка за професиите на
бъдещето, Софтуерни компании „Chaus Group“ – София и “ Sap“ – България, ТУЕС - ТУ – София, факултет по
математика и информатика КЪМ СУ “Климент Охридски“, ХТМУ – София, Медицински университет – Пловдив,
Институт по български език към БАН – София, УНИЦЕФ , сродни гимназии – Видин, Враца и др.

Точно за такава възможност си мисля, спомняйки си как се превърнах в евродепутат за един ден.
Благодарение на този незабравим февруарски ден промених нагласата си за мястото ми в света. Открих, че мога да
бъда силна, уверена в знанията и качествата си, зряла и способна да съм
човек в истинския смисъл на тази дума.

В контекста на модерното образование ПМПГ развиваме
проектна дейност в международно партньорство по различни Европейски
програми, опирайки се на международния опит в образованието показваме
на нашите ученици, че:

... Магията на всичко случващо се започна да действа още от
мига, в който седнах на стол номер седемстотин и петдесет в голямата и
зашеметяваща заседателна зала на Европейския парламент. В
съзнанието ми мигновено изникнаха въпроси като „Ами сега?“, „На чие
ли място седя в момента?“, „Какво ли ще се случи?“. Едно обаче знаех
със сигурност: имаше истинска причина да присъствам точно в този
момент и тя бе породена от силата на знанията на нашия отбор и
учители.


Ученето на математика не е абстрактна дейност. Ето защо
насочваме обучението върху развиването на мисленето, включването на
елемента общуване в него, свързваме го с реалния живот на учениците и
то става по - интересно, по - ефективно, по - привлекателно.

Смисълът на усилието да се учат и практикуват чужди
езици и природни науки е да се развие мисленето на младите хора, да се
развият уменията и компетентностите им да виждат закономерности и
модели, приложими при различни житейски ситуации и професионални
казуси.
В ПМПГ „Св. Кл. Охридски“ се реализират проекти по европейска програма ЕРАЗЪМ+, „Евроскола“ и
инициативи на Европейския и Българския парламент, Образователна програма: Съдебната власт-информиран избор
и гражданданско доверие“, pеализирана съвместно с ВСС и МОН, Национална програма „ИТ бизнесът преподава“,
трансграничен проект „ Регион на младежко участие“ .

...Стремяхме се към едно: обединение, сигурност, спокойствие на хората, живеещи в бъдеща и по-добра
Европа. Преценихме, че да се постигне нашата цел, всички трябва да обърнат внимание на образованието,
сигурността и опазването на околната среда. Стигнахме до извода, че нашият континент се нуждае от добре
обучени, отговорни и квалифицирани млади хора, които да могат наистина да се превърнат в бъдеще.
...Девети Февруари завинаги ще остане в съзнанието ми. Той ще е един от моментите, за които бих
разказала на собствените си деца някой ден. За да имат пример и да знаят защо сме тук и сега и каква е причината
да действаме днес, за да има утре.
Живей, мисли, стреми се и постигай! Ще се изненадаш колко много върхове си способен да достигнеш.“

