
Млади репортери
ноември 2012 г., брой 11

Изабел: Защо и как решихте да 
кандидатствате за ръководител 
на нашето училище, г-жо Михай-
лова? 

Г-жа Михайлова: Първо искам 
да кажа, че ми е особено приятно 
да се запозная с част от екипа на 
44. училище, която офи ци али-
зира неговата дейност. Говоря за 
сайта на училището и елек трон-
ния вестник. Считам за голямо 
пре ди звикателство разговора с 
млади девойки като вас, дошли да 
попитат “Какви са ми впе чат ле ни-
ята от нашето училище и какво е 
бъдещето пред него”?

Защо реших да стана директор 
тук? Преди да подредя желанията 
си по отношение ди ректорството, 
свързани с кон кретни училища, 
бях проучила достатъчно за учи-
лищата, които бяха обявени на 
конкурс. Много ме провокира 
това, че 44.-то е училище с добър 
имидж в обществото, учи лище с 
богати традиции, свързани както 
с чуждоезиковото обучение, та-
ка и с традиции в областта на ин-
формационните технологии и по-
специално профила “Инфор ма-
ционни технологии”. Освен това, 
като се запознах добре със сайта на 
училището, доколкото е въз можно 
като предварителна ин формация, 
видях, че тук се развива богата 
извънкласна дейност, клубна и 
извънучилищна, която е много 
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НЕОФИТ БОЗВЕЛИ
Васил Пундев

Диалозите на Неофит Бозвели откриват нов важен момент в раз-
витието на нашето Възраждане не само за това, че пръв път се заговорва 
в тях за чорбаджийското зло, а повече затова, че представят нов опит 
да се обгърне общата съдба на българите. И ако тия диалози не са по-
лучили по-широка гласност като са останали непубликувани тогава, Не-
офит Бозвели в разговори и писма е успял значително да повлияе в тая 
посока, за да бъде с право смятан родоначалник на черковната борба 
и общо на следващия период от Възраждането, когато се явяват нови 
обществени задачи и национални стремежи. Борец, когото враговете 
държат във вериги, народен трибун, затворен в манастирска килия, 
Неофит Бозвели се издига над своето време, вълнуван от по-големи иде-
али. Буйният му патриотизъм, който не се сдържа в рамките на чисто 
учителската дейност, за пръв път противопоставя на една ненавист, рав-
на на която мъчно може да се посочи и която става неотменен елемент 
в страстта на понататъшната борба. А тя е всъщност първата истинска 
борба в новата ни история. Предишните възродители работят против 
инертната съпротива на българската маса; будят, просвещават, борят се 
със свои. Неофит Бозвели пръв се почувствува силен да се бори с чужди 
[...]. Тая борба отне живота му, но той завеща своята духовна сила на 
следващото поколение, което взе неговия пример и победи. [...] На гра-
ницата между две фази от Възраждането Неофит Бозвели хвърля своята 
голяма неспокойна сянка в новите пътища към средата на 19 век и на-
истина е първият наш бунтовник, още преди да прозвучи гласът на ре-
волюцията. (откъс)
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Първо събиране 
на Училищния 
парламент

 На 23. 10. 2012 г. в на ше -
то училище се учреди Училищeн 
парламент и се проведе първото 
му заседание. Участваха ученици 
от 5-ите до 12-ите класове и ди-
ректорът на 44. СОУ г-жа Татяна 
Михайлова. Разговаряхме по някои 
проблеми, ко ито засягат всички 
ученици. Об съждахме и евентуални 
промени в организацията на учеб-
ния про цес, които биха могли да 
бъдат нап равени за по-доброто раз-
витие на училището.

Георги Николов, 12-б

В края на отминалата учебна година гост на нашите възпитаници бе
Омбудсмана на републиката г-н Константин Пенчев.

Ученици и учители бяхме заинтригувани от неговата работа.
Господин Пенчев бе любезен да отговори на зададените му въпроси.
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На 10 октомври т.г. представител на Американския университет
в Благоевград запозна ученици от 10-и, 11-и и 12-и класове на нашето училище

с възможностите за обучение в Университета.

Втората среща
на Училищния съвет се проведе 

на 06. 11. 2012 г. Това бе добро 
начало след първата среща, ко гато 
започнахме да обсъждаме кон-
кретната проблематика в някои 
сфери като например “Вандалски 
прояви или спортни мероприятия”. 
Дискутирахме различни въпроси 
и се даваха предложения за тях-
ното решаване. Хубавото на на-
шите събирания е, че успяваме да 
достигнем до общи решения и то ва 
е добре за бъдещето на нашето учи-
лище.

Георги Николов, 12-б

Деца от Подготвителната група се забавляват
с изработени от тях маски в Деня, получил известност и у нас - Хелоуин.
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полезна за изявата на учениците 
изобщо. Така че учи лището, още 
преди да реша да кандидатствам 
за директорското място, имаше из-
лъчване, много спе циално, много 
особено излъчване, което беше го-
лямо предизвикателство. Преди 
да стана директор на 44. училище 
бях директор на едно основно 
училище, но там редица фактори 
не ми позволявахада извърша 
неща, които искам и реших, че но-
вата работа би ми позволила това 
– да направя много повече неща за 
много повече ученици и за много 
по-голям възрастов диапазон. Аз 
определено считам, че мога да дам 
нещо повече. Надявам се, че това 
ще се случи!

Изабел: Какви са вашите при о-
ритети като директор ?

Г-жа Михайлова: Не толкова 
като директор, а просто като ро-
дител, като социален човек ос-
новен приоритет са децата, с ко-
ито сме в досег – да бъдат живи, 
здрави, усмихнати, енергични 
и емо ци о нални. В никой случай 
не е по-маловажно и това, което 
правят децата в училище и дали 
всъщност харесват своето училище 
и дали биха искали да учат в 
него. Всичко е свързано с много 
дейности от страна на директора, 
от това той да умее да работи в 
екип заедно с колегите учители 
и заедно да направим училището 
та кова, че то да е добро за нашите 

ученици, да има своя статут и място 
в обществото, такова, че нашите 
ученици да го харесват и то да става 
все по-желано от повече ученици. 
Да даваме качествено образование, 
такова, каквото европейските тен-
денции изискват. Надявам се като 
приоритет това да бъде прието и от 
ко легите учители – извънкласните 
занимания и дейностите извън 
училище да са добре застъпени и 
учениците, които се занимават с 
тях, да не се страхуват и срамуват 
да покажат че могат, че знаят и 
да не се стремят да го скрият, а 
напротив – да го показват и да 
„заразяват” и другите със знания и 
талант. От все още малкото срещи 
съм останала с впечатление, че 
дори и да знаят нещо, учениците 
някакси се срамуват да го показват, 
като че ли ще бъдат низвергнати 
от другите, като че ли подобно 
поведение не се забелязва и не 
е основополагащото. За жалост 
много често се случва тези,  ко ито 
не дотам владеят етикета и доб-
рото поведение да са модели за 
подражание. И много ми се иска да 
променим това. Защото нашите де-
ца са хората, които след време ще 
застанат на нашите места, те ще 
са хората, на които ще разчитаме 
да ни управляват мъдро и не би 
следвало етикетите и моделите за 
подражание да бъдат тези, които не 
съответстват на нормите на добрите 
нрави и поведение. България е част 
от света и ние трябва да го осъзнаем 
по-дълбоко. 

Виолета: Надяваме се наис ти-
на да има такива промени, за що-
то действително има нужда от 
тях.

Г-жа Михайлова: Ето например 
наши ученици от 5-7 клас спече ли-
ха медали на спортни състезания 
и може би вие дори и да не сте 
разбрали поради това, че сте втора 
смяна, но ние събрахме вси чки, 
ко ито учат сутрин и поздравихме 
децата за техните награди пред 
всички. Аз лично им пожелах да 
бъдат здрави и все по-добре да 
представят себе си и училището, 
защото това е важно за всички. 

Мисля, че не порицанието и не 
наказанието е на чинът, по който 
можем да влияем. По-добре е 
да влияем чрез други форми – 
участие в извънкласни занимания, 
награждавания, чрез похвали, 
чрез стипендии, пък би ли те и 
символични. Културата на об щу-
ване, ако успеем да я променим във 
всички отношения между всички 
нас – ученици, ръководство, учи-
тели, хигиенисти – и родителската 
институция, разбира се, тогава не-
щата биха станали по-различни. 
Да общуваме по друг начин, 
да се усмихваме, да се държим 
цивилизовано и да кажем 
простичкото „благодаря” ... това 
е друго. А когато се посочваме с 
пръст и само се хокаме, тогава и 
ответната реакция ще бъде друга.

Ще се постарая, доколкото за-
виси от мен, добрите неща да се 
случват. Вече ще имаме училищен 
парламент, чиято първа среща ще 
се състои на 23 октомври, вторник, 
в кабинета по Изобразително из ку-
ство. Ще си създадем и училищно 
настоятелство, вече списъкът с 
телефоните и имената на родители-
те, които имат желание да помагат 
на училището, е при мен. Това е 
много важно, защото има голяма 
нужда от него.

Изабел: Видяхме вече, че има 
вътрешни промени в училището, 
сега разбрахме, че има идеи и за 
други, които ще се случат. Но ще 
последват ли и външни промени?

Г-жа Михайлова: Тогава когато 
директорът е създал условия вси чки 
в училището да се чувстват добре и 
да работят добре, да имат нормална 
физическа и битова среда, това е 
най-хубавото нещо. Започнахме 
с ремонт на санитарните възли, 
защото бяха наистина в ока-
яно състояние и на двата етажа. 
Ремонтът ще приключи много 
скоро и ще видите колко хубаво ще 
стане с окачените тавани и с дру-
гата облицовка, ще станат и по-
хигиенични и по-добре ползваеми 
– ще има топла вода и няма да има 
необходимост да напъваме, за да 
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се опитваме да затворим вратата. 
Винаги започвам с дейности по 
материално-техническата база. 
Вече са закупени абсорбатори за 
кабинета по Домашен бит и тех-
ни ка, в който се готви от години и 
до сега не е имало абсорбатори и 
доста често в училищната сграда се 
носи мирис като в ресторант. Това 
най-малкото не е здравословно, не 
след ва да дишаме тези изпарения. 

През следващата година ще 
участваме в проект, по който 
очакваме гос ти от 5 държави. По-
каних г-жа Митова, кмет на район 
Подуяне. Тя се отзова с го товност 
на моята покана, посети училището 
и сме постигнали разбиране между 
районната ад министрация и учи-
лището, че приоритетна нужда за 
нас е подмяната на дограмата и 
от страната на коридорите. Тя все 
още е дървена, а много малко са 
училищата в София, които са все 
още с такава дограма. Проблем е и 
електрическата система на учи ли-
щето, защото 44.то СОУ «Неофит 
Бозвели» дори и да навършва 
90 години има неща, които са 
свързани с безопасността и е 
редно това да бъдат особен при о-
ритет. Имам идеята терасата до 
физкултурния салон да бъде ос-
тъклена с ПВЦ дограма, така че 
да може училището да поставя го-
леми транспаранти, на които ще е 

указано по какви проекти работим 
във всеки момент. Това ще бъде 
начин да покажем какво могат на-
шите деца, какво правят те и какво 
правим ние. Освен подмяната на 
дограмата ще работим и за про-
мяна на вътрешния интериор на 
класните стаи, ще сменим и дър-
вените врати навсякъде. Ма те ри-
ално-техническата база е не що 
из ключително важно, аз зная, че 
има и тех нически средства, ко ито 
стоят не използвани. Имам идея 

да направим 
и заседателна 
зала, но това 
пред стои. В 
нея да пос ре-
щаме гости, 
да из насяме 
бе седи, там 
да се съ бират 
училищният 
п а р л ам е н т , 
училищното 
настоятелство, 
да се събираме 
за кръгли 
маси и онова, 
което правим 
да мо же да 

става достояние 
на повече хора и институции, за 
да може те все по-активно да се 
включват ка то гости и партньори 
в нашата дей ност. Ето преди 
дни при нас беше представител 
на Американския университет, 
така че има какво да правим, 
за да подобряваме ма те риално-
техническата база и аз много 
благодаря за поставения въп-
рос. Чрез него вие показвате ан-
гажираността на децата и тяхното 
неудовлетворение от това, което 
виждат в момента и желанието им 
то да бъде променено. 

Виолета: Благодаря за отгово-
ра, сега искаме да ви попитаме 
за училищните униформи. Какво 
мислите по този въпрос?

Г-жа Михайлова: Униформите 
са тема, дискутирана много пъти, 
на много равнища и в много учи-
лища. Законовата уредба казва, че 
това е символ и принадлежност към 
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въпросната институция. Знаем, че 
в много университети униформата 
е символ на институция. Аз също 
считам, че това е така. Униформата 
показва институционализиране, 
принадлежност към институция, 
ангажимент към конкретно учи ли-
ще. И всеки свързва поведението 
на тези хора с това училище. Има 
я обаче и различната гледна точка 
– че униформата е нещо, което уни-
фицира, че ни прави еднакви, че 
скрива личните предпочитания и 
т.н. Всяка от тези две гледни точки 
и от тези два мирогледа има своето 
основание. Във всички слу чаи оба-
че считам, че ако се премине към 
въ веждане на униформите или 
елемент от униформите – било 
значка, гоблен, пола или какъвто 
и да е елемент от униформата, – 
при всички положения трябва да 
направим анкетни проучвания 
сред учениците и сред родителите, 
защото това ще има и финансово 
изражение. Какъв вид да е тази 
униформа – ежедневна или само за 
тър жествени случаи? Това са неща, 
които следва да съобразим. Много 
внимателно и с мотивирани изис к-
вания.

Виолета: Бихте ли ни раз ка-
зали нещо повече за Вашето се-
мейство, госпожо Михайлова?

Г-жа Михайлова: Много се рад-
вам,  че моят съпруг е до мен и ми 
помага. Той работи в сферата на 
транспорта. Имам двама сина - 
единият е учител, а другият учи във 
Втора АЕГ. Аз съм щастлив човек.

Виолета: А какво ще пожелаете 
в края на нашия разговор на нас, 
вашите възпитаници?

Г-жа Михайлова: На всички 
наши възпитаници и наши деца 
пожелавам да са здрави, да са дръз-
ки така че да могат да се борят и да 
имат самочувствие, да имат ус мив-
ка на лицата си, да имат ши роко 
мислене, да мечтаят, да искат и да 
могат!

Въпросите зададоха

Виолета Николова, 11-а

Изабел Величкова, 11-а
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ДА ЗНАЕТЕ:
44.-то

Е СТРАХОТНО 
УЧИЛИЩЕ!!!
Аз съм Ирена и миналата го дина 

завърших  44. СОУ „Неофит Боз ве-
ли”.  Сега съм студентка в ХТИМ в 
Дървеница.

В университета е много по- труд-
но – уча неща, които досега не съм.

Отначало не знаех как ще се 
спра вя, но днес вече се справям 
добре и то благодарение на някои 
мои бивши учители, като г-жа  
Ил кова, например, която, имах 
ли необходимост, минех ли през 
училище и я помолех за помощ,  
винаги се отзоваваше и ми даваше 
нужните учебници, от които се под-
готвях допълнително.

Посланието ми към вас деца е да 
слушате учителите си и, ако искате 
да продължите образованието си 
и да намерите хубава работа, да се 
учите и да се подготвяте допъл ни-
телно.

А и никой учител няма да ви от-
каже да ви помогне ако искате да 
научите нещо повече. Сега много ми 
липсват съучениците и учителите 
ми и знам,че те ми ос тавиха не за-
бравими спомени завинаги. Няма 
да забравя учителите ми по БЕЛ, 
Математика, История и т.н. и осо-
бе но г-жа Върбенова, която ми по-
магаше по български.

Това е, което исках да кажа. Да 
учиш в университет е много труд-
но и там преподавателите изобщо 
не се интересуват от твоите знания 
и не ти обръщат такова внимание, 
каквото ни обръщаха в училище. 
А 44-то е страхотно училище – там 
учителите гледат да те научат на 
нещо и ти помагат. У всичките ми 
учители намерих приятели и през 
тези 4 години научих много. Ис-
кам да благодаря на всички тях, 
които ме учеха и ми помагаха 
през го ди ните. Благодарна съм и 
на приятелите и съучениците ми, 
които бяха до мен в трудни мо мен-
ти. На всички тях благодаря!

Осигури
Милена Стойнева - 8-а

Аз съм Деница Стоилова и из-
питвам истинска носталгия към 
учи ли щния живот. Като ученичка 
ми беше много интересно и хубаво 
и преди завършването изпитвах 
ог ромно любопитство какво пред-
ставлява уни верситетът и сту ден-
тския живот. Но започнаха лек-
циите и установих, че в Уни вер си-
тета не е така, както в училище. В 
Университета е много по-трудно и 
ти избираш сам какво ще правиш 
и няма никой до теб да ти казва 
„пиши” или „учи”. В момента уча в 
УНСС, специалност „Икономика и 
бизнес” и като начало започнахме с 
много нови неща, които изобщо не 
съм ги учила в училище. Запознах 
се с много нови и млади хора, но 
моите учители и съученици ми 
липсват. Благодаря на всички мои 
учители, които са ми помагали, 
особено на г-жа Върбенова, която 
много ми помогна и ме подготви за 
Университета. Тя ми предаде всич-

“ЖИВОТЪТ 
НАВЪН Е 

МНОГО ПО-
ТРУДЕН, 

ОТКОЛКОТО СИ 
МИСЛЕХМЕ”!

Изпитва ли носталгия 
студент, учил при нас?

90 години 44. СОУ “Неофит Бозвели”

ки знания, които ми бяха нужни. 
Училищният живот е много по-ле-
сен, защото някой постоянно те по-
бутва и ти показва правилния път. 
Затова казвам на всички ученици: 
внимавайте в час, защото животът 
навън е много по-труден и страшен, 
отколко си мислехме.

Осигури
Станислава Иванова - 7-а
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Вероника Николова, 9-а

ВЕСЕЛ ПРАЗНИК

Коледа е вече тук,
пълно е със бял памук.
Украсени са елхите

и препълнени - торбите.

Всеки готви своя дар
за приятел и другар.

Ще се черпим със наслада,
нека празникът не отминава!

Мама готви изненада
за голямата забава.

Нека всеки да запомни:
да внимава с тез ракети, бомби.

Че забавна е играта,
но опасна за децата!

Ясно е, подаръци ще има
и през тази зима! 

Габриела Иванова, 7-а 

Бе 24-ти декември - Бъдни вечер. 
Слънцето залязваше и покриваше 
небето с различни цветове, които 
веднага се отразяваха върху 
пухкавия сняг. Дърветата, голи 
и грозни, сега сякаш оживяха, 
всичко наоколо сякаш се съживи. 
Тези цветове се надпреварваха, 
докато обикаляха весело по земята, 
прозорците. хората, колите ...

Цялата тази красота я виждаше 
само малката Анна, която все 
още стоеше на тротоара и се 
опитваше да продаде курабийките, 
които бе изпекла. Но никой не 
я поглеждаше. Толкова много 
хора преминаваха, а сякаш бе 
съвсем сама. Бе празник и всички 
бързаха, но тя все пак се надяваше 
да продаде тези курабиийки и да 
зарадва майка си. Но всяка нейна 
надежда бавно угасваше...

Анна постоя още малко и 
след миг вече крачеше редом 
с бързащите хора. Отново се 
почувства като единствения 
човек на този свят. И изведнъж 
се строполи на земята в кишата. 
За секунди цялата стана вир-вода 
заради някакви момичета, които я 
бяха бутнали.

„Но защо?! Защо точно в 
навечерието на този толкова свещен 
празник!?” – мислеше си тя и 
гледаше трескаво към момичетата, 
които се смееха. Те я отминаха и 
Анна реши да се изправи. Когато 

го направи, разбра, че курабиите 
са отишли на вятъра, и ядосано 
погледна към шайката, която вече 
се отдалечаваше. Все пак Анна 
трябваше да продължи към къщи.

Цялата мокра, Анна се прибра у 
дома и там завари майка си да пали 

АННА печката. Жената и се усмихна, но 
като видя на какво прилича дъщеря 
й, усмивката й се стопи. Тя бързо се 
спусна към Анна и веднага съблече 
мокрите дрехи от треперещото 
малко тяло, но това не помогна. 
Не помогнаха и всичките завивки, 
под които се намираше Анна. Тя 
трепереше и гореше от високата 
температура, която й я бяха 
докарали онези злобни момичета. 
Майка й стоеше над нея и я 
наблюдаваше притеснено. Нямаше 
как да й помогне - бе празник и 
лекарят празнуваше. Нямаше как 
да спаси дъщеря си.

- Съжалявам! – промърмори тихо 
Анна и погледна умолително майка 
си. Единственото, което направи 
клетата жена, бе да прегърне силно 
дъщеря си. Часовникът издаде 
силен стон и отбеляза, че часът е 
12, и точно в този момент майката 
усети как дъщеря й вдъхна тежко и 
се отпуска в ръцете й. 

Гледката бе потресаваща. 
В навечерието на този голям 
християнски празник една майка 
загуби най-ценното - детето си.

Сутринта, когато всички все още 
спяха, жената бавно и мъчително 
излезе на двора и видя, че в 
градината току-що бе поникнало 
кокиче.

     
 

Катрин Павлова, 7-а

Ерик Шишков, 7-а


