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Скъпи приятели,

Представяме Ви

един напълно обновен бюлетин, в който ще

публикуваме интересни новости и любопитна информация около
вълнуващия живот в нашето прекрасно училище. Светът се
намира в един странен исторически период, а ние сме в
тайнствените дебри на дистанционното обучение, но това не
пречи по никакъв начин на празничния дух, който блика от всяко
кътче на сградата ни.

На 21 декември 2020 ( понеделник ) е последния учебен ден от
тази година, а Коледната ваканция ще продължи до 3 януари
2021. Вярваме, че на 4 януари училището ще бъде изпълнено
отново с енергията на нашите прекрасни деца!

По време на текущото дистанционно обучение доста от нашите
колеги продължават да преподават на живо от училище и успяват
да

дадат на децата едно неподправено усещане за реална

класна стая. Черните дъски оживяват чрез цветните тебешири, а
уроците са отново оригинално поднесени в истински Валдорфски
дух.

С общи усилия, успяхме да оборудваме стаите за излъчване на
живо, а цялото обучение преминава посредством платформата
Google

Classroom.

Внимателно

анализирахме

предходния

дистанционен обучителен процес и сега имаме една нова рамка
за

обучение

максимално
екраните.

с

балансирана

децата,

продължителност

оптимизирайки

техния

и

щадяща

престой

пред

Благодарение на дарение от компанията KPMG, нашето училище
се сдоби с 10 нови лаптопа DELL с много добри характеристики,
които улесниха неимоверно работата ни в тази обстановка, а
кабинетът по информационни технологии доби един истински
технологичен вид. Отделно, получихме и подарък от 6 (шест) HD
камери за едно по – качествено излъчване на учебните часове.
Огромно БЛАГОДАРЯ на дарителите!

Отново

след

огромен

дарителски

жест,

кабинетът

по

дървообработване е на път да стане факт. Поставена е нова
дограма и настилка,

прокарана е адекватна електрическа

инсталация, а оборудването е поръчано и се очаква с голямо
нетърпение

от

всички

нас

в

началото

на

2021

година!

Прекрасните часове по дървообработване скоро ще имат своя
нов уютен дом!

Група

„Изложби

и

базари“

стартира

своята

активност

във

Facebook под формата на затворена група с името „Валдорфска
Творилница“ - един своеобразен виртуален базар.
Добре

сте

дошли!

Очакваме

Ви

да

се

присъедините

към

творилницата!
Тя е организирана специално за всички от общността – родители,
учители и деца да имат възможност да разгледат виртуално
всички творения, които групата прави от началото на тази учебна
година. В случай, че искате да приютите някоя красота у дома и
да

подкрепите

групата,

пишете

възможността да си го вземете.
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и
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ще
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С този прекрасен проект на децата от шести клас нека да си
пожелаем една успешна Нова година!
Дано всички наши мечти се сбъднат!
Весели празници!

В следващия брой:
Лексикон – наши приятели и колеги отговарят …
Новости от училищния живот
Бъдещи начинания в училището и общността
Магията на детското творчество
… и много други любопитни и актуални теми

