ИНФОРМАЦИЯ
за дейността на Училищния ученически съвет
за учебната 2015/2016 година
Училищният ученически съвет в гимназията обединява представители на
учениците от всички класове. За подпомагане на ученическата организация е създадена
комисия, в която са включени училищен психолог и млад учител, преподавател по
английски език.
Ученическият съвет стимулира свободния обмен на идеи, знания, ценности и
сътрудничество между младите хора в училище чрез обучения, участия в програми и
проекти, организиране на ученически инициативи. Организацията съдейства за
развитието на компетентности, изграждането

на правила и ценности в ученическата

общност и подпомага личностното развитие на учениците.
През настоящата учебна година

дейността на учениците беше насочена към

изготвяне на портфолио на Ученическия съвет. Поставихме си за цел да
демонстрираме постиженията и възможностите на ученическата организация във вид на
дейности и продукти за период от три учебни години /2013/2014- 2015/2016 г./.
Портфолиото е представено в електронна форма като Power Point презентация и
реализира в много голяма степен принципа на нагледност.
За изготвянето на продукта бяха организирани тренинг, фокус-групи, работни
екипи, консултации. С изключителна мотивация и отговорност работиха Асен от 12а клас,
Благовест от 11 б клас, Елора от 12 б клас, Владислава от 10 б клас.
Портфолиото обобщава и анализира

работата на Ученическия съвет;

свързва

отделните аспекти от дейността в едно цяло; отразява динамиката на колективното
развитие; представя опита от работата възможно най-пълно и ефективно и определя, че
ученическата организация в гимназията има собствен облик.
През месец ноември участвахме в обучение на ЦРЧР „Образование чрез
мобилност“, в което се включиха както ученици, които вече имат някакъв опит в групите
за международна мобилност, така и ученици, които ще бъдат включени в работата по
международни проекти. Учениците работиха за преодоляване на бариерите и

отрицателните нагласи сред различни групи и отправиха послания за „образование без
граници“. Всички ученици получиха сертификати за участие.
Ние сме част от проекта „Любов & Омраза: Младежта за толерантна онлайн
среда“ на Сдружение „Възможности без граници“ за насърчаване на взаимната
толерантност и съпричастност към проблемите на човешките права в интернет
пространството. През месец май учениците взеха участие в дискусионна среща

и

съдействаха за разпространение на основните послания на Кампанията „Движение за език
без омраза“ на Съвета на Европа сред младите хора. Получихме ценни съвети за безопасно
интернет общуване.
В кампанията за противодействие срещу училищния тормоз подготвихме и
разпространихме сред учениците диплянки „Ние сме против интригата“.
Ученици от Ученическия съвет от 9 а и 9 е клас заедно със свои съученици
проведоха кампания против употребата на наркотични вещества като изготвиха
табла и раздадоха информационни материали за световния ден за борба с наркотиците.
Информационни материали за превенция на трафика на хора получиха много
ученици от училището.
Ученици от организацията

участваха в провеждането на инициативите във

връзка с 25- годишния юбилей на гимназията.
И през настоящата учебна година председателят на Ученическия съвет участва в
заседанията на Педагогическия съвет.

Извод:
Ученическият съвет в гимназията се изгражда като организация със собствен
облик, способна да оказва положително въздействие върху учениците в училище.
Препоръки:
Продължаване

на

традицията

за

провеждане

на

дни

на

ученическото

самоуправление в училище
Стимулиране на ученическото лидерство – получаване на сертификати за
организация и участие в инициативи на Ученическия съвет, присъждане на похвали и
награди от Педагогическия съвет и други.

