
 

Уважаема госпожо Стефанова, 

  

Във връзка с подадената в МОН кандидатура от СОУ „Христо Ботев“ – гр. Нова 

Загора, за включване към мрежата на асоциираните училища към ЮНЕСКО, бих искала 

да Ви уведомя, че кандидатурата на училището е одобрена от междуведомствената 

комисия по оценка на пригодността на кандидатстващите училища за присъединяване към 

мрежата на АУ към ЮНЕСКО, на база утвърдените национални критерии. 

Уведомили сме в координационното звено на АУ към ЮНЕСКО в Париж, че 

изпращаме подготвеното от Вас досие с профила на училището. 

  

По-долу копирам изказаната оценка от експертната Комисия: 

  

 1.  Чудесно представена информация, от която е видно, че училището отговаря на 

всички критерии за пригодност и заслужава да придобие статут на асоциирано към 

ЮНЕСКО училище. 

 2. Училището притежава добре поддържана материална база, чийто интериор се 

актуализира с поддържане на витрини с информация за отличията и постиженията на 

учениците в областта на науката, технологиите, изкуствата и спорта като извънкласни и 

извънучилищни дейности. Ритуализацията е неизменна част от богатата палитра на 

извънкласните дейности, на поддържането на традицията и на създаване на условия за 

прилагане на иновационни методи на обучение и възпитание. Успешно реализирани и 

участие в национални и международни проекти и програми. 

3.      Педагогическите кадри от училището са разработили сборници със статии, 

споделящи добри педагогически практики и са участвали в редица форуми за споделяне 

на педагогически опит. В училището работи високо квалифициран преподавателски 

състав: 85 % от учителите са придобили ОКС „магистър“; 37 учители са защитили ПКС; 

учители са отличени с престижни награди и отличия на национално и международно ниво; 

участие на учителите в извънучилищни форми на квалификация – училището е спечелило 

конкурс „PRO BONO“ от ДИУУ София за безплатно обучение на целия екип; учителите 

са преминали в различни форми на допълнителна квалификация; 30% от учителите 

ползват чужди езици при обучението в клас; 35 учители обучават и подпомагат ученици в 

тяхното развитие в областта на културата, науката и изкуството; имат 1 главен 

учител;  учители работят по национални и международни проекти на различни нива; 



предоставя се на учениците лятно училище, хепънинги, състезания и др. като форма на 

алтернативно обучение; участват в международни образователни партньорства и 

инициативи; прилагат иновативни практики за демократично управление чрез активното 

действие на ученическия съвет и училищното настоятелство. В училището са реализирани 

редица международни проекти по теми, които са свързани с приоритетите на ЮНЕСКО и 

ориентирани в посока постигането на Целите на Хилядолетието за развитие на ООН, като 

например: проект „EUROPESCO“ (за популяризиране на защитени обекти от списъка на 

ЮНЕСКО), проект „Врата към бъдещето“ (финансиран по ОП РЧР), проект за младежки 

обмен „Приятелство със себе си и средата, в която живеем“ и др. Участието в проекти за 

младежки обмен допринасят за прилагане на принципите на интеркултурното образование 

и допринасят за установяване на международно сътрудничество. 

Училището отговаря на всички критерии за пригодност и заслужава да 

придобие статут на асоциирано към ЮНЕСКО училище. 

 

По повод честванията на 70 години на ЮНЕСКО и 60 години България в ЮНЕСКО 

(през 2015 и 2016 г.), но и не само, бихме искали да помолим да ни предоставите по-

подробна информация по реализираните проекти „EUROPESCO“ (за популяризиране на 

защитени обекти от списъка на ЮНЕСКО) и проект „Врата към бъдещето“ (финансиран 

по ОП РЧР) и да ви поканим да разработите проектно предложение, което да обсъдим и 

включим в националния план на честванията догодина, когато се предвижда да има 

финансиране за подобни дейности. 

Поздрави, 

  

Красимира Тодорова 

Национален координатор на АУ към ЮНЕСКО 

 


