Училище на радостта
Сливенското СУ „Константин Константинов“ отбелязва 35-годишнина
С празнична седмица от 16 до 20 април
в сливенското СУ „Константин Константинов“
отбелязват 35-годишнината от създаването на
школото. „Годините не са много за едно
училище, но в тях много е постигнато и много е
преживяно. Започваме поредицата от прояви в
началото на следващата седмица с Национална
кръгла маса, посветена на нашия патрон“,
разказва за „Аз-буки“ директорката на
училището Веселина Тонева. Следват театрална
постановка на шестокласници, ръководени от
учителката на български език и литература Диляна Димитрова, конкурс за четене на творби на
родения в Сливен български писател и преводач Константин Константинов, състезание диктовка,
спортен полуден. „Подготовката преминава при голям ентусиазъм на децата“, добавя
директорката. Седмицата ще завърши с тържествен юбилеен концерт в зала „Сливен“, на който
своите таланти ще представят настоящи и бивши възпитаници на гимназията.
Именно на развитието на заложбите на всяко дете залага екипът на СУ „Константин
Константинов“. „В стратегията ни е залегнала идеята да превърнем гимназията ни в „училище на
радостта“ чрез развиване на талантите на децата в областта на изкуствата. Училището ни е
създадено с тази идея, основно в областта на българските танци“, пояснява директорката
Тонева.
От миналата година в училището има прием след VII клас на една паралелка по професия
„Танцьор“, специалност „Български танци“. Децата ще провеждат практиката си във водещи
културни институции и туристически агенции. „Преди това от I клас имаме паралелка, в която
има засилено изучаване на хореография. Имаме и паралелки с изобразително изкуство и такива
с музика. Залагаме и на спорта, тъй като, когато децата са физически здрави, можем да
развиваме и тяхната интелигентност“, разказва още директорката.
За развитието на децата помагат и сформираните по проект „Твоят час“ 35 групи, от които
над половината са по интереси. Както и мотивираният екип от 70 учители, които се грижат за
развитието на близо 900-те ученици от I до XII клас. „Имаме и млади колеги и съм особено
доволна от избора, който направих лично на няколко от тях. Имаме невероятни попадения.
Особено колежката по български език и литература Диляна Димитрова, която е моя бивша
ученичка. Тя направи театрална група, която вече печели фестивали“, споделя Тонева.
Сега екипът на училището очаква и решението на кандидатурата за статут на иновативно
училище. „Проектът ни е 4-годишен и предвиждаме да започнем с бъдещите II до IV клас, като в
обучението по английски език ще се прилага сугестопедичният метод. Разработихме с много
внимание проекта, а колегите са много запалени“, казва директорката Тонева.

