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90 ГОДИНИ СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО 
УЧИЛИЩЕ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ – С. 
АБЛАНИЦА. РОЛЯТА НА ГЛАВНИЯ УЧИТЕЛ – 

МОДЕРАТОР, МЕДИАТОР, НАСТАВНИК

Сълзета Зейнева 
СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – с. Абланица

„Писмената реч и културата, която дават книгите, променят в 
дълбочина начините на възприятие, начините на функциониране на 

паметта и на мисленето“
(Л.С. Виготски)

Резюме. Учителската професия като истинско предизвикателство, голяма 
отговорност, мисия и работа. СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – с. Аблани-
ца, като училище с много богати традиции, опит и успехи зад гърба си. Една 
завидна 90-годишна история, изпълнена с много постижения, но и с много 
трудни години във времето. Години, в които поколения учители и ученици 
дават своя принос за образованието в село Абланица. Днес СОУ „Св. Паисий 
Хилендарски“ има много привлекателна визия, завидно богата материално-
техническа база, с отлични условия за обучение и работа, едно от водещите в 
региона и страната. Домакин на две научно-практически конференции и мно-
го междуучилищни проекти, състезания, извънкласни дейности. 
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Да бъдеш учител, е истинско предизвикателство, голяма отговорност, мисия и 
работа. Един учител е добър, ако успее да респектира с авторитета си останалите. 
А това се постига с много любов към професията, уважение към училищната 
институция и правилата в нея, проявяване на справедливо отношение към учени-
ците, стимулиране и насърчаване на нравствеността, толерантността, етичността 
в отношенията между ученици, учители, родители. Постоянно да мотивира пове-
дение у младите хора в духа на европейските ценности, да им създава чувство за 
успех, интелектуални предизвикателства и емоционален комфорт.

В СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – с. Абланица, работя като преподавател 
по български език и литература, а като главен учител – от учебната 2009/2010 
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година след стартиране на програмата за кариерно развитие на учителите. 
Имам 24 години педагогически стаж и трета професионално квалификацион-
на степен. Училището ни е с много богати традиции, опит и успехи зад гърба 
си. Една завидна 90-годишна история, изпълнена с много успехи и постиже-
ния, но и с много трудни години във времето. Години, в които поколения учи-
тели и ученици са давали своя принос за образованието в село Абланица.

Днес СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ има много привлекателна визия, за-
видно богата материално-техническа база, с отлични условия за обучение и 
работа, един съвременен облик, който впечатлява.

Несъмнено съществен принос за състоянието на образователната институ-
ция има ръководството на училището. Директорът – г-н Мехмед Имамов, заедно 
със своя екип, притежават завидни управленски качества и успяват да мотиви-
рат цялата училищна общност за постигане на по-високи успехи и качествено 
образование. Така училището през последните години се наложи като едно от 
водещите в региона и страната. Домакин на две научно-практически конферен-
ции и много междуучилищни проекти, състезания и извънкласни дейности.

Смятам, че е удоволствие и привилегия човек да работи в такова училище. 
Като главен учител в прогимназиален и гимназиален етап се стремя да давам 
своя принос за успехите и издигане авторитета на училището, разчитайки и 
основавайки се на своя опит, познания и лични качества.

Основните направления, по които работя, са:
– Методическа работа.
– Работа с училищното настоятелство.
– Анализи.
– Квалификационна дейност.
Дейностите, свързани с тези направления, основно се свеждат до:
– Участие в разработване на училищната учебна документация.
– Работа с методическите обединения за приемственост, надграждане, ак-

тивност и адекватност на обучението, приложение на наученото, използване 
на получени материали, обмен на идеи и опит.

– Консултиране на учителите с цел повишаване на тяхната квалификация, 
както и при диагностика и оценка на учениците.

– Организиране и подпомагане на провеждането на извънкласни дейности 
и мероприятия.

– Участие и контрол по провеждането на всички традиционни празници в 
училището.

– Съблюдаване на професионалната и колегиалната етика.
– Съвместна работа с училищното настоятелство с цел пълноценно и ак-

тивно включване на родители в училищния живот.
– Обобщение на анализите на входните и изходните нива по различните 

учебни предмети.
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– Анализи от външно оценяване, олимпиади и състезания.
– Работа по различни проекти в училище.
– Участие в работата на постоянните комисии съобразно заложените дей-

ности и мероприятия.
Като преподавател по български език и литература, имам своите профе-

сионални успехи с класирани ученици в олимпиадата по български език и 
литература на областно и национално ниво, както и отлични резултати от 
провеждането на държавните зрелостни изпити. Разбира се, това е съвместен 
труд с колегите преподаватели по предмета в училище. Останалите учебни 
предмети също представят училището с много добри и отлични резултати.

По-специфични дейности от моята практика като учител са провеждане на 
литературни дискусии с участието на творци от региона и страната, презентации 
на книги, провеждане на анкети, иницииране на проектни дейности, участие в из-
даване на книга по повод 80 години светско училище в село Абланица, издаване 
на алманах с ученическо творчество „И слово, и светлина...“ по повод 85 години 
история. Съпричастна съм към проблемите на българското образование и се рад-
вам от сърце на всички успехи и възход на училището, в което работя.

По повод празника на СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ пожелавам на всич-
ки професионални успехи и творческо дръзновение.

Честит празник!

90 YEARS OF SECONDARY SCHOOL “ST. PAISII 
HILENDARSKI”: THE ROLE OF THE HEAD TEACHER – 

MODERATOR, MEDIATOR AND MENTOR

Abstract. The paper discusses the teacher`s job as a challenge, high responsibility, 
mission and work. The school “St. Paisii Hilendarski” – the village of Ablanitsa, is 
a school with traditions, experience and success. It has an enviable 90-year history 
fulfi lled with many achievements, but also with many hard years passed in time. All 
these years, generations of teachers and students, contributed to the education in the 
village of Ablanitsa. Nowadays, the school has a very attractive look, an enviable 
rich material and technical base with excellent opportunities for teaching and 
studying. It is among the leading schools in the region and in the country. It recently 
hosted two scientifi c conferences and many interschool projects, competitions and 
extracurricular activities.
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