„МОЯ СТРАНА, МОЯ БЪЛГАРИЯ”
На 21.04.2015г., столичната зала „СВ.София”, за първи път от години, излъчи уют, дух,
любов и светлина. 10 СОУ „Теодор Траянов”, почете своя четиридесет годишен юбилей
под надслов „20x2”.
Голямото признание и преклонение към нелекия, високоотговорен, всеотдаен и хуманен
труд на учителите от 10 СОУ беше показано от големия брой поздравителни адреси на всички
висши институции: на г-жа Цецка Цачева- председател на НС, на премиера г-н Бойко Борисов,
на кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова, на министъра на образованието г-н Тодор Танев
и на г-жа Ваня Кастрева-зам.министър, на председателя на СБУ г-жа Янка Такева. От името на
кмета на район Младост д-р Цвета Авджиева, поздравителен адрес поднесе зам.кметът г-жа
София Чобанова. Поздравителни адреси изпратиха и ръководителят на РИО- София, от
издателство „ Просвета“, Съюза на работодателите в сферата на народната просвета и др.
В своето приветствено слово директорът на училището г-жа Нели Филипова сподели, че
независимо от трудностите, които се преодоляват благодарение на добрата работа между
учители, родители и институции, големите амбиции на педагогическата колегия са възпитаване
на знаещи и можещи ученици, изграждане на отговорни, образовани и с висок морал личности,
които достойно да се реализират в обществото ни след завършване на училище.
Създадено през 1975 година като Основно училище (ОУ), през 1997 година е
преобразувано в Средно общообразователно училище (СОУ). Първото в България, което
работи по програмата „Стъпка по стъпка“ на фондация „Отворено общество“ и е
образователен модел за училищата в страната. Преподавателите са висококвалифицирани,
непрекъснато се учат и усъвършенстват компетенциите си. Създадена е и непрекъснато се
усъвършенства и материалната база, където децата да развиват талантите си и да придобиват
знания и умения във всички сфери на живота: обзаведени са по съвременните стандарти
класните стаи от I до IV клас, залите за занимания по интереси за децата в подготвителните
групи и за следобедните занимални, кукления театър, специализираните ателиета по
изобразително изкуство, компютърните зали.
Училищното ръководство, учители и родители работят заедно за постигането на високи
резултати, чиито плодове бяха показани на великолепния концерт, по случай юбилея.
Учениците пяха, рецитираха, танцуваха и показаха своите умения във всички области на
изкуството с голямо вдъхновение и искреност, присъщо на децата. Сценографията и красивите
пъстри костюми бяха на висота и предизвикаха много емоции и естетическа наслада у гостите
на тържеството. Най-голямо въодушевление и най-бурните аплодисменти предизвикаха,
разбира се, най-малките изпълнители от предучилищната група и началните класове.
Във фоайето на залата бяха подредени красиви картини, нарисувани от учениците на 10
СОУ. Изложбата показа талантите на децата, записани в профилираните паралелки
„Изобразително изкуство”, а също така и от всички останали класове.
Усещането за празник беше допълнено и от прекрасните песни изпълнени от певицата
Росица Кирилова и малките големи таланти – пианистите Хасан и Ибрахим.
„Моя страна, моя България”… Креативният дух, сърдечните отношения между
ръководство, учители и ученици, усещането за сплотеност, знаене и можене… Именно
тази възрожденска атмосфера зарази и зареди емоционално всички присъстващи онази

вечер. Защото на България са нужни не просто знаещи и можещи хора, а такива, които да
предадат „всичко българско и родно” на идните поколения. Защото този факт, на
практика, се осъществява с изключителна сърцатост, душевност и всички онези
възрожденски ценности и морал, носени през вековете!

