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СУ “ЕМИЛИЯН СТАНЕВ” Е:

üнай-голямото средно училище в област Велико Търново;
üс ясно изградена визия на училище, утвърждаващо изкуствата
и стремящо се да осъществи синтез между традиции и иновации
в областта на културата;
üучилище, което създава образователна и възпитателна среда,
подкрепяща и насърчаваща разгръщането на потенциала на
всеки ученик, стимулираща творческото и личностното му
развитие и подготвяща го за успешна социална реализация във
времето на разширяваща се глобализация, засилваща се
конкуренция и все по-нарастваща роля на виртуалната реалност;
üпреподавателският състав постоянно развива и обогатява
своите научни знания и педагогически умения.

СУ “ЕМИЛИЯН СТАНЕВ” Е:

Особеностите на съвременното информационно
общество и новите поколения от млади хора, отраснали
с дигиталните технологии, налагат усвояването на нови
кодове за комуникация с тях. Тези особености
обуславят и нови подходи в цялостната дейност на
училището. СУ „Емилиян Станев” устойчиво провежда
политика за подкрепа на личностното развитие и
формиране на потребности, интереси и нагласи за
учене и самоусъвършенстване през целия живот, като
сред учениците, така и сред преподавателската
общност.

ОСНОВНИ

ЦЕЛИ:

1. Провеждане на квалификационна дейност
за усъвършенстване на педагогическите
компетенции на учителите, ориентирани в
посока постигане Целите за устойчиво
развитие на Организацията на обединените
нации (ООН) до 2030 г.
2. Популяризиране целите и дейностите на
ООН и ЮНЕСКО сред училищната и местната
общност.
3. Участие е междуучилищни проекти на
национално и международно ниво, третиращи
наследството, устойчивото развитие и правата
на човека.

ДЕЙНОСТИ:

1.
2.
3.
4.
5.

Междукултурно общуване и толерантност
Културно наследство
Права на човека
Устойчиво развитие
Развитие на сътрудничеството с европейската
училищна мрежа на ЮНЕСКО, разработване и
участие в проекти, свързани с приоритетите на
ЮНЕСКО

1. МЕЖДУКУЛТУРНО
И ТОЛЕРАНТНОСТ:

ОБЩУВАНЕ

26 септември – Европейски ден на езиците
1.1. Ден на европейското езиково разнообразие –
реализиран с участието на учениците от V и VI
клас, изучаващи руски и испански език

2. КУЛТУРНО

НАСЛЕДСТВО:

2.1. Концерт, посветен на Международния ден на
музиката – 1 октомври
2.2. Коледни и пролетни празници и обичаи по света
2.3. Културно и историческо наследство на жените в
изобразителното изкуство
2.4. Културно и историческо наследство на жените в
музиката
2.5. Културно и историческо наследство на жените в
литературата
2.6. Ден на наследството
2.7. Флашмоб и четене на открито, посветено на
Международния ден на поезията – 21 март
2.8. Флашмоб, посветен на Международен ден на танца –
29 април
2.9. Флашмоб, посветен на Международен ден на джаза –
30 април

3. ПРАВА

НА ЧОВЕКА:

Мир и човешки права
3.1. Подписване на кодекс „Защитници на равенството в
училище, вкъщи в града” по повод Международния ден за
ненасилие срещу жените – 25 ноември
3.2. Дискусия по повод Международен ден на мигрантите
– 18 декември
3.3. Беседа с родители „Сексистки играчки и игри, които
не възпитават агресия”
3.4. Глобалните проблеми и човешките права – тренинг в
група за целодневно обучение в Vа,д клас по повод
Международния ден на човешките права – 10 декември
3.5. Дейности, посветени на Международния ден на
жената – 8 март
3.6. Дискусия и работилница „Как живеят семействата по
света в засташените райони?”, посветени на
Международния ден на семейството – 15 май

3. ПРАВА

НА ЧОВЕКА:

Права на детето
3.7. „Моята толерантна класна стая” – тренинг в първите
и третите класове по повод Международния ден на
толерантността – 16 ноември 2016 г.
3.8. Тренинг за толерантност и ненасилие в група за
целодневно обучение Vа,д клас по повод Международния
ден на толерантността – 16 ноември 2016 г.
3.9. „Вместо довиждане” – открит урок, посветен на
Международния ден на детето – 1 юни

4. УСТОЙЧИВО

РАЗВИТИЕ:

4.1. Дискусия, посветена на Международния ден на
болните от СПИН – 1 декември
4.2. Образователна игра, посветена на Международния
ден на влажните зони
4.3. Класна стая на открито и урок, посветен на
Международния ден на водата – 22 март
4.4. Дискусия, посветена на Международния ден на
водата – 22 март
4.5. Класна стая на открито и урок „Да предскажем
времето”, посветен на Международни ден на
метеорологията – 23 март
4.6. Седмица на Земята
4.6.1. „Ученическо кафене” по проблемите на Земята
4.6.2. Концерт „Песни за Земята”

4.7. Класна стая на открито и урок, посветен на
Международния ден на биологичното разнообразие – 22
май

5. РАЗВИТИЕ

НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО С

ЮНЕСКО,
РАЗРАБОТВАНЕ И УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С
ПРИОРИТЕТИТЕ НА ЮНЕСКО:

ЕВРОПЕЙСКАТА УЧИЛИЩНА МРЕЖА НА

5.1. Участие в кампанията „Най-големият урок в света”
5.2. Участие в дейности, организирани от мрежата на
Асоциираните училища към ЮНЕСКО
5.3. S/he’s Equal in Europe – проект с тема равенство на
половете, реализиращ се в начален етап

Презентацията е изготвена във връзка с участието
на СУ “ Емилиян Станев” - гр. Велико Търново,
като член на мрежата Асоциирани училища към ЮНЕСКО.
2016 г.
http://www.em-stanev.org/

https://aspnet.unesco.org/en-us

