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Диляна КОЧЕВА

Националната из-
ложба на уче-
ниче ско твор -
чество „Заедно“ 
има за цел да 
п о п ул я р и з и р а 

както ролята на съвременно-
то училище, така и процеса на 
признаване и приемане инди-
видуалността на всеки ученик.  
В същото време, се стреми да по-
каже възможностите за развитие 
и индивидуалните способности 

Любимо училище
За пета поредна година НУ „Цани Гинчев“  
в Лясковец организира националната 
изложба на ученическо творчество „Заедно“
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Талантливите деца на НУ „Цани Гинчев“ зарадваха гостите си с богат празничен концерт 

на учениците със СОП. 
„Чрез организиране на тази из-

ложба искаме да популяризираме 
приобщаването като процес, който 
трябва да се случва във всяко учи-
лище, във всяка детска градина. Не 
вървим по отъпкан път, а прокар-
ваме пътека към приобщаването. 
Не е лесно, но се радваме, че неща-
та при нас се случват. Случват се 
благодарение на добрия и сърцат 
екип, с който имам удоволствието 
да работя“, казва директорката на 
школото Диана Петкова-Велчева.

Право на участие в Национална-
та изложба имат всички ученици 

от начален етап на образование – 
от I до IV клас, а класирането е в 
четири възрастови групи. Всички 
ученици със специални образова-
телни потребности задължително 
получават поощрителни награди 
за участие в изложбата. 

Темата тази година е „Моето 
любимо училище“. Постъпили 
са 382 рисунки, като 62 от тях са 
на деца със СОП. В инициативата 
са се включили 52 училища от 
16 области на страната. Всички 
творби на талантливите деца могат 
да бъдат видени както на сайта 
на училището, така и на сайта на 

Община Лясковец.
Победителите бяха наградени 

на публична изява, организирана 
от училището домакин. С богат 
празничен концерт, включващ 
много танци, народни ритми, 
любими детски песни и сценки с 
приказни герои талантливите деца 
на НУ „Цани Гинчев“ зарадваха 
своите гости. 

Първо място при най-малките 
участници в тазгодишното творче-
ско съревнование – първокласни-
ците, грабна Деян Петров от школа 
„Арт Попово“. Втори и трети в 
тази група са Божидара Божкова 
от СУ „Христо Смирненски“ – 
Стара Загора, и Вяра Недялкова 
от Частно начално училище „Св. 
Седмочисленици“ – Ловеч. 

При второкласниците побе-
дител е Мартин Кондузов от ОУ  
„П. Р. Славейков“ – Ст. Загора. 
В тази група второто място е за 
Силвана Иванова от Поповската 
школа, а третото – за Стелиан Ди-
митров от ОУ „Д-р Петър Берон“, 
Монтана. 

В челната тройка на групата от 
трети клас са Моника Ташкова от 
НУ „Васил Левски“ – Кричим, 
Кристияна Петрова от ОУ „Хр. 
Ботев“ от радомирското село 
Дрен и Димана Тасева от ОУ „Ст. 
Михайловски“ – Варна. 

При най-големите художници, 
включили се в националната над-
превара в групата на четвъртоклас-
ниците, класацията оглавява Ерай 
Исмаил от СУ „Проф. Никола 
Маринов“ – Търговище. На втора 
позиция е творбата на Михаела 
Михова от поповската школа 
„Арт“, а Преслава Цветанова от 
същата школа е на трето място. 

През настоящата учебна година 
в НУ „Цани Гинчев“ в Лясковец 
учат 87 ученици, като 11 от тях 
получават допълнителна подкре-

па. Директорката благодари на 
екипа, с който работи, за грижата 
към децата. Педагогическите спе-
циалисти там са 20, имат и екип 
за подкрепа – ресурсен учител, 
логопед и психолог. Един от педа-
гогическите специалисти е обучен 
и сертифициран медиатор. 

„Неговата роля е да научи де-
цата да разпознават и разрешават 
конфликти по ненасилствен на-
чин. Той работи за развиване на 
емоционалната интелигентност 
на учениците“, обяснява моята 
събеседничка. 

Различното в НУ „Цани Гинчев“ 
е, че още от I клас децата свикват 
с присъствието на различни учи-
тели по отделните предмети. В 
училището са назначени художник 
и музикален педагог, които водят 
учебни часове и занимания по 
интереси от цикъл „Изкуства“. 

„В една паралелка децата ра-
ботят с поне шестима учители, а 
не само с двама, както е в другите 
училища“, казва Петкова. Англий-
ският език в I клас при тях е по 
избор. Обикновено родителите 
избират децата им да учат чужд 
език на заниманията по интереси, 
които се провеждат следобед. 

„С родителите имаме добър 
диалог. При всяко начинание сре-
щаме тяхната подкрепа. Всички  
въпроси решаваме заедно “, казва 
директорката. Имат и клуб „При-
общеният родител“ и провеждат 
тематични срещи в школото. В тях 
се включват родители, така и педа-
гогически специалисти. Темите на 
срещите са проблеми, възникнали 
в семействата на децата или в учи-
лище. Чрез решаване на казуси се 
търси най-доброто решение.  

Преди дни Общинският съвет 
– Лясковец, реши да удостои НУ 
„Цани Гинчев“ с Годишна награда 
за заслуги към общината.


