Януари 2020

Брой 1

Скъпи читатели на нашият вестник, нека учебната година да е богата на възможности и
събития, който да споделяме заедно по страниците на ,,Ботевци“ !
Екипът ни ще следва ключовата цел на вестника - да бъде трибуна за ученическите
инициативни в ОУ ,,Христо Ботев”, да стимулира творческия поглед и гражданското мислене
на своите читатели. Очаквайте безброй изненади в любимите ви рубрики, много любопитни
факти и новини от живота в нашето училище!

В първи брой
интервю с:
Директора
Марияна Колева

Тук ще намерите информация за
училището, което успя да съхрани
ценностите на една 158-годишна
образователна традиция!
Училището, което устоя на
предизвикателствата на новото
време с иновационен дух и
новаторско мислене!

1. Каква е вашата представа за училищния вестник?
Училищният вестник е дело на авторски колектив от ученици, за информация на различните дейности в
училище, последни новини и творби на ученици и учители, издаван в хартиен и електронен вид.
2. Какво още може училището да постигне?
Поддържане на високо качество на учебно-възпитателния процес в съответствие с изискванията на Министерството на
образованието. Осигуряване на всеки ученик на висока степен на функционална грамотност в областта на езиковата,
чуждо езиковата комуникативнност и информационните технологии.

3. Какви нови събития предстоят в нашето училище?
Продължаване обновяването на вътрешната материална база в училището и дигитализиране. Използване на интерактивни
методи на обучение, електронни уроци и други съвременни методики. Постигане на висока чуждо езикова компетентност
от учениците. Съвместно партньорство с родителската общност в живота на училището и в различните дейности
осъществявани от учениците и педагогическата колегия. Разработване и участие в нови национални програми и проекти.

4. Какви очаквания имате от нас учениците?
Да се изградят като знаещи, можещи, свободни и морални личности, способни да поемат отговорности в демократичното
ни общество.

5. Как си представяте нашето училище след десет години?
Училище с характерна и конкурентна образователна и възпитателна среда, която подкрепя всяка отделна личност към
развитие. Училище със собствен облик като привлекателно, предпочитано и преуспяващо.

