
ТРАДИЦИИТЕ

В МОЕТО УЧИЛИЩЕ



НАСЛЕДНИК  НА  ПЪРВОТО  ПРОФЕСИОНАЛНО 

УЧИЛИЩЕ В РАЙОНА



Традициите в училище са онези изконни
ценности, които го превъщат в територия на духа и
съхранение на българщината. Те са като непресъхващ
извор,който лъкатуши през годините на времето и
осъществява връзката между поколенията.

1908 г.

Началото на традициите е положено в
далечната 1908г., когато една родолюбива
банскалийка - Палагия Радонова основава първото
професионално училище в района със стопанска
насоченост.

СЪЩНОСТ НА ТРАДИЦИИТЕ 



Гимназия по туризъм ,,Алеко
Константинов“ има 112 - годишна история.

Сто и дванадесет години за едно
училище е възраст, която впечатлява дори
само с числото: повече от един век! Това е
знак за стабилност, известност, традиции,
професионализъм.

112 години не са само възрастта на
едно училище, те са част от историята на
един град. Всяко поколение, преминава
през класните стаи и отнася по житейския
си път традициите и знанията, получени в
училище.

ВЕКОВЕН ПРОГРЕС



ОБЕДИНЕНИ С 

ЕДНО ИМЕ:

ГИМНАЗИЯ ПО 

ТУРИЗЪМ

,,АЛЕКО 

КОНСТАНТИНОВ“



КОИ СМЕ НИЕ?



НИЕ СМЕ СЪС  112 ГОДИШНА ИСТОРИЯ 
В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

ОБУЧЕНИЕ  ПО   СПЕЦИАЛНОСТИ:
,,ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО“                           ,,ТУРИЗЪМ“ 

ПРОФЕСИЯ ,,ХОТЕЛИЕР“                         ПРОФЕСИЯ ,,ПЛАНИНСКИ ВОДАЧ“

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И ТРАДИЦИИ!



Обучаващи: Развиващи:

1. Отбелязване на важни дати и 
събития. Посещение на музеи;
2. Почитане паметта на герои  
чрез изготвен сценарии и 
поднасяне на цветя пред 
паметни плочи;
3. Тържества за патронния 
празник;
4. Съхраняване на традициите, 
свързани с изучаваните 
професии.

1. Срещи с литературни дейци и 
професионалисти в областта на 
изучаваните професии, с цел  
приемственост;
2. Участие в национални 
мероприятия и състезания;
3. Конкурси за ,,Най-добър млад 
готвач,  ,,Най –добър четец’’, ,,Млад 
предприемач’’

Развлекателни:
1. Провеждане на Коледен бал;
2. Организиране на спортен празник;
3. Екскурзии с познавателна цел



Ден на 
европейските 

езици
26 септември 

Ден на Банско
05 октомври

Ден на 
народните 
будители 
1 ноември

Ден на Ботев и на 
загиналите борци 

за свобода



Поклон пред 
Апостола

3 март – Ден на 
Освобождението

Цветя за Никола 
Вапцаров

Почит пред делото
на Яворов Ден на Банско ,,Българино, знай своя 

род и език“
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ПАТРОНЕН ПРАЗНИК

От 2008 г. патрон на училището е Алеко Константинов – творец, 
морален коректив на своето време. Алеко е основоположник   на 
масовия туризъм в България. 

Специалностите, изучавани в училище са пряко свързани с
туризма и името на Алеко достойно отговаря на гражданската
позиция, свързана с образователния процес.

Сърцето на Щастливеца спира да тупти на 11 май, но неговото
дело остава в душите на младите алековци, които всяка година на
тази дата почитат своя патрон.



ТРАДИЦИИ ЗА ПАТРОНА 
Датата 11 май е важно събитие в училищния календар.

Това е ден, който помнии паметта за миналото, тържествува в
настоящето и отправя поглед за бъдещето.

Паметта e част от човешката същност. Тя е коренът,
който ни свързва с всичко ценно и значимо, заради което си
струва да живеем. Ежегодно в гимазията се провеждат
тържества за патронния празник под надслов:

,,Памет, без която не можем“



112 ГОДИНИ – ВЪЗХОД!

,,Горди сме, че носим името на Алеко Константинов-
писател, идеалист, патриот, хуманист, основоположник на първото 
туристическо дружество в България. С името на Алеко нашето 
училище достолепно пръсъства в историята на гр. Банско.

Колкото и да се променя животът на хората този край,
едно остава непроменено – чувството за принадлежност към
исконните ценности, които се предават от поколение на
поколение.

Из приветсвената реч на Стефка Христова,

директор на гимназията, по повод 110 –
годишния юбилей на Гимназията



Издигане на 
националния 
трибагреник 

Тържествени 
сценарии и 

открити уроци. 
Конкурси за

написване на есе  

Презентации 
за 

изучаваните 
професии 

ТРАДИЦИИТЕ ВКЛЮЧВАТ:

Междуучилищни 
турнири 

Засаждане на 
дървета и 

цветя

Изготвяне на 
кътове за 

историята на 
училището



,,Всяка професия 
има свои 

изключителни 
личности. “

Владимир Короленко

ТРАДИЦИИ, СВЪРЗАНИ  С ПРОФЕСИИТЕ

Ежегодно в училище се следва традицията, свързана с 
представяне на изучаваните професии - ,,Хотелиер“ и ,,Планински 
водач“. Презентирането на професиите се осъществява по-най 
различен начин:
 Организиране на конкурс за ,,Най–добър млад готвач“;
 Отворени врати – презентиране на професиите пред публика;
 Моята професия – вярното решение в живота;
 Организиране на походи под девиза: ,,Опознай родината, за 

да я обикнеш“



„Готвенето не е химия. То е изкуство. То изисква 
инстинкт и вкус, а не точни грамажи.“

Марсел Булестин



Професията ,,Планински водач“ е свързана с придобиване на знания и

умения за организиране на туристически групи в планината, алпинизъм и
ски-подготовка. Традициите са подчинени на развиване на уменията на
учениците в областта на спорта и планинската издръжливост.

Ежегодно се организират походи в планината, състезания по алпийско
катерене и ориентиране по карта .



,,Индивидът е способен сам да даде тласък на своето развитие “
Ейбрахам Маслоу

Среща с Георги
Цигориин -
създател на 

бански речник

Среща с 
Бойка

Асиова –
писателка 

Срещи с гости от 
Кулинарна 
академия 

Среща с 
Константин 
Икономов  -

поет 

Среща с Ирина
Никулчина -
олимпийски 

шампион



Спортните традиции  в училището са памет за миналото и грижа 
за бъдещето.

,,Важното в живота е не да побеждаваме, а да се състезаваме.“
Пиер дьо Кубертен 



,,Без труд няма да има хляб в устата. “
латинска поговорка

Традиционно учениците от училището се включват с участие в Националният ученически празник „За 

хляба наш“. Целта на конкурса е да разшири научните познания за производството и значението на 

хляба, да запознае с традициите и обичаите, свързани с хляба и хлебните продукти. Идеята е и да се 

повиши интересът на учениците към творческа, изследователска дейност



Ежегодно учениците се 
включват в Националната 

седмица на четенето с 
различни мероприятия и 

конкурси.



Всяка година  учениците приемат 
предизвикателството да станат 

предприемачи дори за един ден

Заслужена награда



Традиционно гимназистите се включват в мероприятията,
свързани с Деня на розовата фланелка и Деня на търпението. 

С това изразяват своя протест срещу насилието и търпение към 
различния.



,,Едва ли има по-висше наслаждение от това да се твори. “
Николай Гогол

Училището е място за изява на скритите умения. Талантът трябва да се насърчава и 

развива, независимо от областта – живопис, художествена литература,  пеене, 

моделиране .



СПОРТЕН ПРАЗНИК 
Всяка година в  края на месец феврури в местността 

,,Пещерите  се провежда традиционният зимен спортен 

празник, който откъсва младежите ученическото ежедневие. 



ЗАНИМАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
Към тях спадат изработването на поздравителни картички по 

различни поводи: Коледа, Световен ден на думата ,,благодаря“ и 
Деня на жената - 8 март.

С изработените произведения, учениците 
се включват и  в благотворителни базари 



Всяко важно събитие в училищния календар е онагледено с табло.    

По повода се изготвя  и тържествен сценарий .

Естетическото оформление 

възпитава усет за красивото

ИЗГОТВЯНЕ НА ТАБЛА



,,ОПОЗНАЙ РОДИНАТА, ЗА ДА Я 
ОБИКНЕШ‘‘

КАЛОФЕР
Цветя за Гения 

на свободата

КАРЛОВО
ПЛОВДИВ

СОПОТ
Цветя за 

Иван Вазов



КОЛЕДНА МАГИЯ 
НА КОЛЕДА СЕ СЛУЧВАТ ЧУДЕСА



ГОДИНИТЕ ОТМИНАВАТ – ТРАДИЦИИТЕ 
ОСТАВАТ!

Благодаря  ви за вниманието!


