НПГГСД „Сава Младенов “ – Тетевен, на 113 години

С памет за миналото,
с поглед към бъдещето

Н

а 22.03.1909 г. в сърцето
на Тетевен отваря врати
Окръжната дърводелска
работилница и започва да обучава своите първи ученици на
столарство и стругарство. През
годините тя се преобразува последователно в Държавно промишлено училище, Народна
техническа гимназия, Техникум по горска промишленост и
дървообработване, Техникум по
горско стопанство и дървообработване, Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване, а днес е едно от
шестте професионални училища
с национално значение. Вече
113 години училището разпалва
искрата на знанието, формира
личности, подготвя специалисти и успява да се утвърди като
водеща образователна институция на територията на Северна
България.
Празничната „Седмица на
училището“ – от 21 до 25 март,
посветена на честването на годишнината, бе наситена с разнообразни дейности, в които се
включи цялата училищна общност. С фокус към историята на
любимото училище и с дълбоко
уважение към предшествениците, учениците от всички класове
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и от различни групи по
интереси, заедно с техните учители бяха подготвили презентации, стихове,
празнични уроци, видеа,
постери, демонстрации,
екоакции, волейболен
турнир, походи, флашмоб, сладкарски макет на училището и
изрисуване на логото на Гимназията върху фасада на една
от сградите в училищния двор.
Седмицата премина под надслов
„С памет за миналото, с поглед
към бъдещето!“, който беше избран за мото на училището за
2022 година.
Акцентът в „Седмицата на училището“ бе откриването на Лесотехническата STEM работилница, която е факт благодарение
на финансиране от НП „Изграждане на училищна STEM среда“,
както и на значителен собствен
труд. Всички ремонтни дейности
и изработването на обзавеждането са извършени от служители
на училището. Напълно трансформираната физическа среда
и съвременното оборудване – 3D
принтер, 3D скенер, лазерен гравир и CNC фреза, са още една
стъпка към по-качествено професионално образование.
Изграждането на Лесотехни-
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ческата STEM работилница е
поредният пример за това, че
училището се адаптира успешно
към иновационните образователни технологии и предоставя
на своите възпитаници отлични
възможности за развитие.
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