
Вървим по стъпките на 

Щастливеца 



През есента на далечната 1982 година в промишления район „Изток“ на град

Перник отваря врати Десето основно училище „Алеко Константинов“. Вече 38

години името на нашия патрон ни задължава да бъдем знаещи, целеустремени и

търсещи в изграждането на добро място за обучение и възпитание, в което всеки

ученик се чувства щастлив и има свободата да твори и да се развива като личност.



По пътя през годините преодолявахме различни изпитания, но останахме верни на

три основни принципа: свобода, вяра и любов. Свобода – за да бъдем новатори и в

крак с времето; вяра – за да вярваме в собствените сили; любов – за да даваме криле

на нашите възпитаници и да ги вдъхновяваме за високи постижения.



В училището работят над 50 високо квалифицирани педагогически специалисти, които

обучават 700 ученици. Иновативните методи на преподаване и модерното оборудване на

класните стаи са предпоставка за качествено образование и повишаване мотивацията на

учениците за учене. Високите постижения от конкурси, състезания и олимпиади нареждат

училището сред най-добрите пет училища в областта.



Всички класни стаи са оборудвани с електронни дъски, кабинетите по информатика

са модерни, игротеката е уютно място за занимания, а обновената библиотека

привлича жадни за знания деца. Гордост за училището е новото модерно и

мултифункционално игрище, както и детската площадка за най-малките.







Най-голямото богатство в нашето училище са учениците – от подготвителната група до VII

клас. Любознателни, забавни, креативни, интелигентни и ентусиазирани – те носят

завладяваща енергия, която се предава и на учителите и придава дълбок смисъл на работата

им. Защото „училище“ означава стълба, по която се изкачват душите на децата. Детето е

безгранично – трябва само да намерим ключа към неговата душа и то ще ни удиви.



Нашите ученици съчиняват, пеят, танцуват, рисуват, моделират, спортуват.

Печелят национални и областни състезания, ръководени от млад и сплотен

колектив от учители. Директорът на училището – госпожа Десислава Стефанова –

влага цялата си душа и ентусиазъм за просперитета на учебното заведение.



Различните изкуства развиват креативността и въображението. Много по-лесно 

учениците учат, когато в урока има синхрон между слово, музика и картина. Работата 

по проекти и заниманията по интереси правят ученето интересно и забавно. 



Всяко нещо, създадено от малките детски ръчички и от въображението дава

вътрешна сила и самочувствие. Работата в часовете, както и по националните

програми и проекти, има за цел да подготви младия човек за предизвикателствата

на живота. Знаещи, можещи, интелигентни и образовани хора, които ще решават

проблеми и ще променят света към по-добро – това е наградата за учителя.





Пандемията от Ковид-19 и онлайн обучението са сериозно предизвикателство,

свързано със запазването на човешкия живот и с необходимостта обучението на

децата да продължи. Разбрахме, че само когато сме единни – учители, родители и

ученици, когато имаме вяра в сърцата, когато сме загрижени за другия, можем да

победим и да станем по-силни. Защото никой не ни е враг, всеки е наш УЧИТЕЛ.

От Даниела Йорданова


