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ТРАДИЦИИ И ИНОВАЦИИ

Тържествената церемония по 
повод началото на новата учебна 
2021/2022 година в Частно средно 
училище „Юрий Гагарин“ в Са-
наторно-оздравителен комплекс 
„Камчия“ бе съчетана с празнич-
ното откриване на единствения 
по рода си Балкански център по 
русистика – уникална междуна-
родна безбариерна образователна 
площадка, която ще обединява 
русисти от Русия и целия Балкан-
ски регион и ще позволи обмяна 
на опит и организиране на меро-
приятия в рамките на Научно-об-
разователния клъстер на Ино-
вационния център в СОК „Кам-
чия“. По повод двете прекрасни 
събития поздравителен адрес до 
Николай Недялков, изпълнителен 
директор на СОК „Камчия“ ЕАД, 
и Снежина Иванова, директор на 
ЧСУ „Юрий Гагарин“, изпрати 
председателят на Синдиката на 
българските учители – д.ик.н. 
Янка Такева, която приветства 
нескончаемия устрем и уникал-
ния образователен подход на 
екипа на училището и комплек- 
са и стремежа новооткритият 
център да се превърне в една 
от най-значимите инициативи 
за приобщаването на младежта 

Балкански център по русистика бе 
открит в ЧСУ „Юрий Гагарин“, 

СОК „Камчия“

на Балканите към руския език, 
култура и литература. 

Празникът в ЧСУ „Юрий Га-
гарин“ започна с изпълнение на 

химна на училището от солистите 
от училищната вокалната група 
и впечатляващ концерт на новия 

учениче-
ски бара-
банен ан-
самбъл. 
Послед-
в а х а 
мотиви-
ращи и 
вдъхно-
в я в а щ и 
речи на 
изпълни-
т е л н и я 
директор 
на СОК 
„ К а м -
ч и я “ 
ЕАД  – 
Н и к о -
лай Не-
д я л ко в , 

и директора на ЧСУ „Юрий 
Гагарин“ – Снежина Ивано-
ва, към учениците, учителите, 
родителите и гостите. Двама-

та поставиха акцент върху  
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В последната година почти 
200-годишното Основно учили-
ще „Св. св. Кирил и Методий“ 
в с. Поликраище, което е кауза 
на цели поколения просвет-
ни дейци и духовно извисени 
личности, извървя тежък път. 
През 2020 г. институцията бе 
застрашена от закриване заради 
малкия брой ученици и решение 

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в с. Поликраище – от борба 
за оцеляване до успех в иновациите

Екипът му е разработил специален учебен предмет, изучаващ емоциите

Училището разполага с най-високоскоростния безжичен  
интернет в България

на ОбС – Горна Оряховица, 
но навременната намеса на 
местната общественост и МОН 
стопираха процеса. Оттогава 
училището, което обезпечава 
образованието предимно на 
деца от бедни семейства от 
малцинствен произход, получи 
нов шанс, а жителите на цяло-
то село Поликраище и много 

общественици се борят то да 
продължи своята просветна и 
възпитателна мисия, да събира 
децата и да запалва в 
сърцата и душите им 
стремеж към знание-
то, обич към родния 
край и родината. 

Вторият живот на 
училището дава тла-
сък за нов подем и 
успехи!

ОУ „Св. св. Ки-
рил и Методий“ –  
с. Поликраище, вече 
е удвоило броя на 
учениците си – сега 
са 53. Персоналът 
му наброява 15 души. 
Всички те са члено-
ве на Синдиката на 
българските учители 

и са мотивирани да 
направят училището 
още по-атрактивно за 
децата, да ги стиму-
лират да учат и да надграждат 
своите компетенции. Сред тях 
има млади, вдъхновени и амби-
циозни учители, които се учат 
от по-възрастните си колеги 
с радост. Новоназначените от 

тази есен педагогически спе-
циалисти чрез НП „Мотивирани 
учители“ на МОН, по която 

работят СБУ и Фондация „За-
едно в час“, са двама. Целият 
персонал е благодарен на СБУ 
и д.ик.н. Янка Такева за грижата 
и подкрепата по време на пан-
демията, всички са спокойни за 

работните си места и реализират 
успешен учебен процес. Голяма 
подкрепа на училищния екип 

оказват кметът на Община Гор-
на Оряховица – инж. Добромир 
Добрев, и зам.-кметът Григор 
Минков.

- Г-жо Стоянова, за седма 
година организирате и про-
веждате Международния 
фестивал на любителското 
фолклорно изкуство „Морско 
надиграване и надпяване – на 
мегдана в Албена“, разкажете 
ни повече за самото събитие, 
неговата цел и постижения.

- Живяла съм извън България 
и обичта към родината и патри-
отичният ми дух ме накараха 
преди няколко години да взема 
решение да организирам фести-
вал за фолклорно изкуство, кой-
то да събере хората с български 
дух в сърцата си, за да покажат 
колко е богата културата на Бъл-
гария, а по-късно дойде и идеята 
да поканим и фолклорни групи 
и състави от други държави в 
к.к. Албена, където хора от цял 
свят могат да се срещнат, да 
представят своя фолклор и да 
покажат на света това, което ги 
прави специални и уникални. 
Досега сме имали участници 

АНИ СТОЯНОВА, ГЛАВЕН ОРГАНИЗАТОР НА 
МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НА 
ЛЮБИТЕЛСКОТО ФОЛКЛОРНО 
ИЗКУСТВО „МОРСКО НАДИГРАВАНЕ И 
НАДПЯВАНЕ – НА МЕГДАНА В АЛБЕНА“, 
ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК И УЧИТЕЛ 
В ПГ„ПЕТЪР ПАРЧЕВИЧ“, ГР. РАКОВСКИ:

Съхранявайки фолклора 
ни, изразяваме обичта си 

към България
от Румъния, Кипър, Турция, 
Сърбия, Република Северна Ма-
кедония и др. Самото събитие 
вече се утвърди като традиция 
не само в културния календар 
на ваканционното селище, а и 
в България и е емблематично 
за самодейците в страната ни, 
провежда се всяка година от  
1 до 6 септември.

Главната цел на фестивала 
е представяне, утвърждаване и 
популяризиране на българския 
фолклор от шестте ни фолклор-
ни области, традиции, носии и 
културно наследство, както и 
представяне на чуждия фолк-
лор и култура в нашата страна. 
Благодарение на това, че ние се 
събираме да пеем, да танцуваме 
и да покажем автентичността 
на България, през годините 
сме имали възможността да 
се насладим на най-различни 
хора́, фолклорни изпълнения с 
вековна история, да чуем неза-
бравимите родопски гайди и да 
почувстваме автентичните оби-
чаи, които са уникални не само 
за нас, а и за Европа и света. 

Форумът е нашият начин 
да съхраним традициите на 
страната ни и да ги предадем 
успешно напред в бъдещето 
на нашите деца. Той няма кон-
курсен характер, участват само 
любителски състави от народни 
читалища и частни школи и в 
него изпъкват красотата и тра-
дицията, а не съревнованието. 
Хората в различните населени 
места всячески се стараят да 
съхранят нашето културно на-
следство, както и да го покажат 
дори по нов начин. Туристите и  
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