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Млад, квалифициран и аМбициозен екип 
ръководи ХуМанитарна гиМназия

Ръковод-
ството на 
Ху м а н и -
тарна гим-
назия е 
млад, ква-
л и ф и ц и -
ран и мо-
жещ екип 
– дирек-
тор: Тама-
ра Драга-
нова, пом. 
директо -

ри: Чавдар Бонев и Цветелина 
Мирославова. В последните три 
години те работят всеотдайно и 
системно за утвърждаване на ав-
торитета на най-старото училище 
във Великотърновска област – Ху-
манитарна гимназия „Св. св. Ки-
рил и Методий” Велико Търново.

Тамара Драганова – директор 
на Гимназията, е само с 9 години 
педагогически стаж, изминала е 
стълбицата от учител, пом. дирек-
тор и директор, като е защитила 
втора професионално-квалифика-
ционна степен. В момента подгот-
вя писмената работа за защита на 
първа професионално-квалифика-
ционна степен. Тамара Драганова 
е със специалност „География и 
геоекология” и „Психология”, ма-
гистратури, завършени във ВТУ 
„Св. св. Кирил и Методий”. Зад 
гърба си има четири едногодиш-
ни специализации: Управление на 
образователните промени, Граж-
данско образование, Социално-
педагогически умения за водещи 
и Личностно ориентирано обуче-
ние.

Многобройни са квалификаци-
онните курсове и обучения, семи-
нари и тренинги, преминати от ди-
ректора - екологично образование, 
използване на интерактивни мето-
ди и устойчиво развитие, компю-
търни и информационни системи, 
методика на обучението по безо-
пасност на движението по пъти-
щата, формиране на специфични 
умения за работа в училищни ко-
мисии по БДП, стратегии в гео-
графското образование, превен-
ция и управление на конфликти в 
образованието, водене на работни 
срещи и съвещания, разработване 
и управление на проекти, образо-
вателно портфолио, работа с инте-
рактивна дъска и други.

За тези едва 9 години има участия 

в конференции и форуми, в които 
е участвала с доклади в областта 
на туризма, енергийната ефектив-
ност, география и икономика, пси-
хология, педагогика и възпитание. 
Заедно с гл. учител Анка Цончева 
и техните ученици са участници в 
проекти и програми в областта на 
екологията и гражданското обра-
зование.

Тамара Драганова е дарител на 
материали и финансови средства 
за Гимназията в последните три 
години. Ежемесечно предоставя 
стипендия на ученик от училище-
то за развитието и усъвършенства-
нето му като личност.

Първата си публикация Тамара 
Драганова прави още в студент-
ските си години: „Опит за опти-
мизиране на системата от уроци 
за практическа работа в курса по 
География на България 10 клас на 
СОУ”, сп. Методика на обучени-
ето по география, кн. 2, 2001. В 
следващите години от своето про-
фесионално развитие тя има над 
25 публикации в межуданордни 
и национални издания, сборници, 
тематични екосписания, универ-
ситетски издания и други. 

Многобройни са грамотите и ди-
пломите, получени от Тамара Дра-
ганова, от заетите призови места 
на нейни ученици, от участия в 
национални конкурси както на 
ученици, така и на самия дирек-
тор:

Грамоти и сертификати за ком-
петентна подготовка на ученици 
и тяхното активно представяне 
с оригинални идеи в локалния и 
националния тур на европейския 
конкурс „ФОРУМ СЛЪНЧЕВИ 
УЧИЛИЩА”; за проект Наци-
онална младежка мрежа от те-
атрално-дискусионни клубове 
„ГРАЖДАНИ НА ЕВРОПА”; 
Международен образователен 
проект за устойчива енергия 
SPARE; Грамота и плакет за ус-
пешно сътрудничество при по-
вишаване на екологичното съз-
нание на учениците, РИОСВ, 
2010г.

Тамара Драганова е носител 
на награда от Третия национа-
лен конкурс за учители творци 
на Съюза на българските учите-
ли - 2011г.

От началото на своята педа-
гогическа кариера започва ак-
тивната й дейност по кандидат-

стване и успешно управление на 
проекти и програми в областта 
на екологията, театъра, изобрази-
телното изкуство, гражданското 
образование, енергийната ефек-
тивност и промяна в климата. Съв-
местно с Анка Цончева, Цветели-
на Мирославова и Чавдар Бонев 
са организатори на срещи-разго-
вори, дискусии и диспути, порт-
рети и конференции, семинари и 
състезания, конкурси и обучения 
за усъвършенстване на ученици и 
учители в тяхната професионална 
област.

Учениците на Тамара Драганова 
са носители на призови места и 
награди от международни, наци-
онални и регионални конкурси - 
Националния конкурс „Космосът 
– настояще и бъдеще на човечест-
вото”, националния конкурс „ФО-
РУМ СЛЪНЧЕВИ УЧИЛИЩА”, 
Национален ученически конкурс 
„Природното наследство на моя 
роден край”, конкурс за рисунки 
и фотографии „НИЕ И СЛЪНЦЕ-
ТО”, Трети международен, чети-
ринадесети национален фестивал 
на любителските исторически 
филми – гр. Шумен, Конкурс за 
детска рисунка на тема „Гърция 
през моите очи”, Национален кон-
курс „Куба – далечна и близка” и 
други. Всичко това е благодарение 
и на екипността, в която работи 
вече 9 години с Анка Цончева.

През 2011г. Тамара Драганова 
публикува първата си поетич-
на книга „Море – синя пендара”. 
Председателят на писателския 
клуб – г-н Минчо Минчев опреде-
ли стиховете като “ мъдра филосо-
фия за живота”.

Ц в е -
т е л и н а 
М и р о -
славова е 
пом.- ди-
ректор по 
учебната 
дейно ст, 
завърши-
ла е Ве-
ликотър-
н о в с к и я 
универси-
тет, спе-
циалност математика и инфор-
матика, бакалавър - публична 
администрация, професионална 
квалификация учител по матема-
тика и информатика, магистра-
тура – финанси. Има придобита 
четвърта професионално-квали-
фикационна степен. През годи-
ните има участия в многобройни 
курсове и обучения: методика по 
безопасност на движението по пъ-
тищата, формиране на специфич-
ни умения за работа в училищни 
комисии по БДП, интерактивни 
техники на обучение, специализи-
ран курс по обектно-ориентирано 
програмиране, обучение по енер-
гийна ефективност и методика на 
преподаване и други.

Цветелина Мирославова в мо-
мента се обучава в едногодишна 
специализация на тема "Специал-
на педагогика – ресурсен учител", 
подготвя се за трета професионал-
но-квалификационна степен.

Цветелина Мирославова е ос-
новния дизайнер и идеен ръково-
дител на многобройни проекти за 
покани и грамоти, както и дизай-
нер на в. "Междучасие".
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Вестникът 
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Михайловски" 2010

 УЧЕНИЧСКИ ВЕСТНИК
e-mail:hg_vtrn@yahoo.com

Редакционна колегия: 
Полина Глинджурска (главен редактор),  Памела Борисова, Виктория Йорданова, 
Мирослава Костадинова, Веселка Аспарухова, Светослав Мишев, Десислава Ми-
хайлова, Йоана Нанкова, Цветомира Соколова, Ивелина Рачева, Мирела Илиева
Консултанти: 
Цветелина Мирославова, Валентина Камбурова

Учител на годината 2012

голяМата любов на панайот панайотов - историята,
не го напуска и днес

Панайот Панайотов е завър-
шил висшето си образование във 
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. 
Голямата му любов към истори-
ята не го напуска и до ден-дне-
шен.

Учителствал е в гр. Главини-
ца, Силистренско; в с. Беброво, 
Еленско; в Строителния техни-
кум гр. В. Търново и вече цели 
23 години в Хуманитарна гимна-
зия „Св. св. Кирил и Методий.

През 1990 г. министърът на об-
разованието проф. Н. Василев 
забранява учебниците по исто-
рия заради комунистическата им 
идеологизация, но нови учеб-
ници няма. Това принуждава П. 
Панайотов да напише първите 
си книги: „Българско възражда-
не” (1991 г.) и „Средновековната 
българска държава” (1992 г.), ко-
ито отначало се разпространяват 
между учениците в циклости-
лен вариант. През 1992 г. втори-
ят от тези учебници е издаден с 
голямото съдействие на Апри-
ловската гимназия Габрово и е 
използван още в хуманитарните 
гимназии във Варна, Благоев-
град, Плевен, Шумен, Добрич и 
др.

 През1993 г. учителят придо-
бива първи клас квалификация 
с двата си учебника, сборник с 
документи по българска история 
(по-късно издаден като „Христо-
матия по история на България”), 
както и с известен брой статии, 
отпечатани в различни вестници 
и списания. 

По-късно разработва сборника 
„Примерни кандидат – студент-
ски теми по история”, претър-
пял няколко издания в „Абагар” 
и „Фабер”, които обаче днес не 
се търсят, защото съвременните 
ученици се боят от писмените 
теми и предпочитат да се явяват 
на кандидат-студентски изпит с 
тестове. Затова пък той е автор 
и на един цялостен сборник с 
тестове по българска история, 
който и до днес се използва в ги-
назията за контролни работи на 
учениците. По тазгодишния про-
ект „УСПЕХ” на МОМН с група 
ученици от единадесети клас П. 
Панайотов разработва огромна 
презентация за всички уроци по 
история на България, включваща 
карти, картини, снимки и изобра-
жения, която може да се използ-
ва за перфектно онагледяване на 
учебния процес.   

Историкът се отличава с отлич-
ната си професионална подго-
товка, с майсторското си умение 
да превръща сухата фактология 
в картинен и емоционален раз-
каз, със стремежа си да накара 
учениците не просто да възпро-
извеждат материала, но и да ми-

слят, да работят с документи, да 
анализират събитията, да имат 
свое мнение по най-важните въ-
проси. Стотици са неговите уче-
ници, влезли в най-престижните 
специалности на българските 
ВУЗ-ове с изпит по история. И до 
днес той помага на свои бивши 
ученици с материали, разработ-
ки, реферати, курсови работи. 

В продължение на близо 20 го-
дини П. Панайотов организира 
ученически научни конференции 
по история в Хуманитарна гим-
назия. Негови ученици участват 
в конференции в Априловската 
гимназия, в хуманитарните гим-
назии във Варна, Благоевград, 
Плевен, Русе. Много са награ-
дите и отличията, които са по-
лучили учениците му за своите 
реферати, доклади, съобщения, 
презентации. Някои от тех-
ните разработки са 
включени в книги, 
юбилейни сборни-
ци и др.

П. Панайотов ре-
довно организира 
състезания по 
история за най-
добрите от сво-
ите ученици. 
Най-популяр-
ни са „Мину-
та е много”, 
„Кой знае 
най -добре 
българска-
та история 
?” Учени-
ците се 
предста-
вят мно-
го успешно 
няколко години наред 
и на градското състезание „Аз 
съм българче и зная!”

През учебната 2009/2010 го-
дина П. Панайотов бе избран за 
главен учител в Хуманитарна 
гимназия. Дълги години той е 
бил базов и временно базов учи-
тел към ВТУ „Св. св. Кирил и 
Методий”, като е полагал усилия 
да предаде своя голям опит на 
студентите. 

Учителят се изявява и като 
редактор и коректор на книги: 
Юбилеен сборник послучай 
125-годишнината на гимназията 
(2005 г.), Годишник на Хумани-
тарна гимназия 2005 – 2006 г., 
Мъжки / женски пространства 
на Балканите (2007 г.), Юбилеен 
сборник послучай 130-годиш-
нината на гимназията (2010 г.), 
„Делото на Асеневци. Биоораз-
нообразието” (2010 г.).

За своята вече 36-годишна учи-
телска практика П. Панайотов е 
награждаван със Сребърна знач-
ка на гр. Елена (1981 г.), със знач-

к а т а 
„Отличник 
на МНП” (1984 г.), 
с Почетната грамота „Нео-
фит Рилски” на МОН (2007 г.), с 
Грамотата „Учител – творец” на 

Клуба на историка гр. В. Търно-
во (2007 г.), с „Грамота за 

висок професи-
онализъм, отлич-
на изследовател-

ска, редакторска и 
коректорска работа 
при издаването на 
юбилейни сборни-

ци и популяризиране 
историята на Хумани-
тарна гимназия през 
юбилейната 2010 г.”. 
Най-голямото отличие 

за своята неуморна пре-
подавателска и творческа 
работа обаче П. Панайо-
тов получи тази година. В 
ХV конкурс на Съюза на 

българските учители той бе 
удостоен с титлата „Учител 
на годината” в отдел „Ху-
манитарен”. Същевременно 

това му донесе за втори път и 
Почетната грамота „Неофит Рил-
ски” на МОМН.             
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за национални награди се стягат бъдещи журналисти 

Валентина Камбурова е старши 
учител по журналистика в Хума-
нитарна гимназия и ръководител 
на  клуба на младия журналист. 
Нейната специалност е Българска 
филология, а зад гърба си има 22 
години работа в регионални и на-
ционални медии. С най-старото 
училище в областта е свързала по-
следните 11 години. 

Усилията на учителката са на-
сочени към обучаване на младите 
хора в тънкостите на журналис-
тическия занаят. Нейните десетки 
възпитаници правят първите си 
плахи стъпки в трудната профе-
сия и се учат да изграждат смели 
публицистични и художествени 
творби. Гимназистите посвеща-
ват материалите си на училищния 
живот, но най-често се впускат да 
дискутират своите младежки пе-
рипетии. Вълнуващите ги актуал-
ни и парливи проблеми на болното 
ни общество се дискутират в ча-
совете по публицистика, а когато 
има по-ярки материали, те влизат 
в ученическия вестник. Макар да 
живеем в епоха на модерни тех-
нологии, печатната медия продъл-
жава да се радва на добро здраве, 
затова бъдещите журналисти за-
лагат на своето вестниче „Между-
часие“, което е тяхната запазена 
територия.

Не е пресилено да се твърди, че 
някои ученици, които изучават 
по 4-5 години различни журна-
листически дисциплини, владеят 
повечето от журналистическите 
жанрове и го доказват с успешно 

участие в регионални и национал-
ни литературни и журналистиче-
ски конкурси. В Националния уче-
нически конкурс за литература и 
журналистика “Стоян Михайлов-
ски” – Русе, учениците на Гимна-
зията имат сериозни постижения 
за  индивидуално и колективно 
творчество. Особено благодатна за 
младите журналистически дарова-
ния се оказа учебната 2010-2011 
година. Тогава конкуренцията от 
журналистически клубове в ця-
лата страна беше „разбита“. Чет-
въртият Национален ученически 
конкурс за литературно творчест-
во и журналистика “Стоян Михай-
ловски” донесе на Хуманитарна-
та гимназия 19 награди. Първите 
места за репортаж на Емине Сад-
къ, за очерк на Габриела Христова, 
Мария Недева и Ренета Мутанова, 
за пътепис на Борислав Бочев и 
Димитрина Станчева, за коментар 
на Нина Петкова и Пламен Пав-
лов, за фейлетон на Мила Михай-
лова бяха удовлетворение и за ла-
уреатите, и за техните съученици.  
Първите три места в категорията 
видеоматериали също са повод 
учениците да изградят самочувст-
вие. Техните автори Мария Неде-
ва, Нина Петкова и Борислав Бо-
чев сега са кандидат-студенти, но 
пък след тях остават други силни 
пера на школото.

Сериозната работа остава за на-
есен, когато е петото издание на 
националния конкурс и тогава 
предстои да се защитят индивиду-
алните журналистически награди, 
но и големия трофей – статуетката 
„Стоян Михайловски“, присъдена 
за колективно творчество на тър-
новското училище. 

Учениците, с които работи Ва-
лентина Камбурова, се радват и 
на награди в литературни конкур-
си. Най-силни са есеистичните им 

творби в “Необикновените 

обикновени птици”, 
“Любовта в нас”, 
“Петър Димков – бу-
дителят”. След като 
вече беше получи-
ла първото място за 
есе в Националния 
конкурс, посветен 
на 600-годишнина-
та от кончината на 
Патриарх Евтимий, 
Полина Глинджур-
ска тази година взе 
първата награда в 
Регионал-
ния лите-
р а т у р е н 
конкурс на 
т е м а : “ А з , 
Паисий, съ-
брах и на-
писах за моя 
б ъ л г а р с к и 
род...“   А те-
мата “Вели-
ко Търново в 
мечтите ми” 
на Регионал-
ния инспек-
торат на обра-
зованието и на 
Ре г и о н а л н ат а 
библиотека “П. Р. 
Славейков“ през 
миналата година 
донесе първо място 
и за дванайсеток-
ласничката Стела 
Радулова. 

Голямо предиз-
викателство за 
преподавателката 
по журналисти-
ка е безспорното 
дарование Еми-
не Садкъ, която, като 
човек творец, е и 
много своенравна, но 
пък литературните й 
попадения си струват 
скандалите между уче-
ник и учител. Третата 
награда на 16-годишно-
то момиче от Исперих в 
Националния литерату-
рен конкурс „Петя Дуба-
рова“ преди месец хвър-
ли и двете в нова тръпка 
да се стягат за предстоящи 
битки и победи.
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литератори и театрали подготвя 
Маргарита Маринова

Маргарита Маринова е старши 
учител по български език и ли-
тература в Хуманитарна гимна-
зия „Св. св. Кирил и Методий” 
гр. Велико Търново. Завършила 
е специалност Български език и 
литература във ВТУ “Св.св. Ки-
рил и Методий”. Педагогическия 
си път започва в Професионална 
гимназия по туризъм гр. Габрово, 
работила и в габровското VІ ОУ 
„Иван Вазов”. Професионалните 
й умения и успехи са високо оце-
нени от нейните съграждани и тя 
е носител на грамота от Община 
Габрово за принос в развитието на 
образованието в Общината, има и 
номинация за “Учител на годината 
2000”. За участие и високи награ-
ди на нейни ученици в престижни 
национални литературни конкур-
си е вписана в Почетната книга 
“Дарования и постижения” на Об-
щина Габрово.

Маргарита Маринова е носител 
на Диплом за учител-театрал с 
най-голям принос в театралното 
изкуство при работа с ученици 
в Хуманитарна гимназия 2010 и 
2011г., както и на Грамота за худо-
жествен ръководител на Театрална 
студия при Хуманитарна гимназия 
за 2012 г.

Притежава отлична научна и 
методическа подготовка, показва 
професионална увереност в рабо-
тата си. Има участия в семинари, 
обучения, конференции и тренин-
ги. Умее да създава мотивираща и 
стимулираща среда, ползотворна 
и спокойна атмосфера за работа.

Учителката работи успешно 
с деца в неравностойно соци-
ално положение. С умение и 
професионализъм провежда 
индивидуална работа с талант-
ливи и изоставащи ученици. 
Много добро и отлично предста-
вяне имат нейните ученици на 
конкурси, олимпиади и  държав-
ни зрелостни изпити.

Маргарита Маринова систем-
но и с педагогически такт и про-
фесионализъм работи в екип по 
здравни и екологични проекти, 
организира и реализира много от 
културните програми в Гимнази-
ята, подготвя сценарии за празни-
ците в училище. Незабравим като 
културно събитие остава юбилей-
ният концерт по случай 130 годи-
ни от създаването на Хуманитарна 
гимназия, сценарият и сценичната 
реализация, на който беше автор 
Маргарита Маринова.

Педагожката е основател и един 
от двамата ръководители на Теа-
тралната студия при Хуманитар-
на гимназия, която съществува от 
2006 г. От самото начало на съ-
ществуването на студията с мла-
дите актьори всеотдайно работи и 
актьорът Веселин Василев. Про-
фесионално и с ентусиазъм те под-
готвят и организират участията на 
ученици от Гимназията в конкур-
си, състезания и фестивали на теа-
тралното изкуство. 

Безспорният артистичен талант 
и уникалната индивидуалност на 
всеки от участниците в студията 
се развива и “отглежда” с много 
внимание и търпение, като заедно 
с това се възпитава чувство за от-
говорност, съзнание за партньор-
ство, взискателност към себе си и 
художествен вкус, който се измер-
ва по най-високите критерии в из-
куството.

Гордост за училището и за мла-
дите театрали е спектакълът “Кри-
воразбраната цивилизация”. През 
2008 г. представлението участва в 
три фестивала, първият от които е 
„Малкият принц”, организиран от 
Община Велико Търново. Спекта-
кълът печели награди на два фес-
тивала: в Русе – голямата награда 
за мъжка роля на Дамян Найденов 
(Димитраки) и за поддържаща 
роля на Петя Петкова (Марийка) и 

втора 
награда за най-
добър спекта-
къл; в Каварна 
Дамян отново 
е отличен с 
актьорска на-
града, а спек-
такълът печели 
първо място 
сред младеж-
ките театрални 
формации.

В реперто-
ара си театралите от 
Хуманитарна гим-
назия имат ориги-
нални спектакли, 
сценариите и дра-
матургичната адап-
тация, на които е 
дело на Маргарита 
Маринова – “На-
родните будители 
– радетели за сво-
бодна и незави-
сима България” 
и “Коледата е въз-
можна” – атрактивен музикален 
спектакъл. Заглавията в реперто-
ара се избират и поставят така, че 
представленията да бъдат мобил-
ни, сценичната им реализация да 
не изисква специално техническо 
оборудване, както и да имат своя 
живот в бъдеще, да се поддържат 
и играят. 

Последната премиера на Студия-
та е пиесата “Най-чудното чудо!”. 
Спектакълът спечели награди в 
три престижни фестивала. Пър-
вото отличие е от театралните 
празници “Малкият принц”, къ-

дето Десис-
лава Иванова 
(Стария вожд) 
получи награ-
да  за  главна 
женска роля. 
Второто е от 
Националния 
фестивал на 
любителските 
театри с меж-
д у н а р о д н о 
участие в Ка-
варна. Пред-
ставлението 
се  конкурира 
с постановки-
те на 6 мла-
дежки форма-

ции и получи 
номинация за женска 
роля на Мария Пашева (Ю). По-
следните призове са от Петия на-
ционален фестивал на учениче-
ските театри в Русе. Те са първа 
награда за главна женска роля на 
Десислава Иванова, първа награ-
да за поддържаща роля на Георги 
Василев (О) и втора награда за ця-
лостен спектакъл. “Най-чудното 
чудо!” е спектакъл по текстове на 
Стефан Цанев и музика на Куин, 
Рейнбоу, АББA и Горан Брегович. 
Постановката бе направена по по-
вод 130-годишния юбилей на Ху-
манитарна гимназия.

Хуманитарна гимназия работи 
системно и в сътрудничество с Те-
атър "ВЕСЕЛ" и неговия директор 
Веселин Василев. Една от много-
бройните изяви на двете инсти-
туции е съвместното им участие 
в организираните през декември 
2011 г. от Община Велико Търново 
коледни празници за деца. 

През 2011 г. Театралната студия 
тържествено отпразнува своя 5-ти 
рожден ден. Бе представен юби-
леен спектакъл,  в който бяха изи-
грани откъси от най-известните и 
обичани заглавия от репертоара на 
Студията.
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в Музей на образованието е превърнала 
ани цончева кабинета по физика

Главният учител на Хуманитар-
на гимназия „Св. св. Кирил и Ме-
тодий” Анка Цончева е магистър 
по електронна техника, физика, 
математика, информатика и

информационни технологии. 
Притежава ІІІ професионално-
квалификационна степен и про-
дължава да се усъвършенства чрез 
участия в квалификационни кур-
сове и обучителни семинари.

Г-жа Цончева вече 34 години по-
казва професионална увереност в 
работата си, задълбочено, уверено 
и компетентно решава проблемите 
в училище, прилагайки съвремен-
ни методи на обучение. С интерес 
са наблюдавани нейните интерак-
тивни уроци: „За и против атомна-
та енергия”, „Възобновяеми енер-
гийни източници”, „Физиката и 
човешката цивилизация”, „Без 
физиката накъде” и т.н. Подготвя 
ученици и заедно с тях успешно 
участва в национални конкур-
си, дискусии, проекти, семинари 
- „Физиката в съвременното об-
щество” - София, „Използване на 
ИТК в учебния процес по приро-
до-математически и технически 
науки” - Варна, „Алтернативни 
източници на енергия” - Стара 
Загора и Силистра, „Демонстра-
ционни модели за образователни 
цели” - Благоевград, „Наука на 
сцената” – Плевен.

За всеотдайния труд и компе-
тентност педагожката два пъти е 
отличена за учител на годината - 
„Грамота от Международна фон-
дация  „Св. св. Кирил и Методий” 
за постижения по програмата 
„Учебна среда” (11 май 2001 г., гр. 
София); Учител на годината за об-
ласт Велико Търново 2011 г. За за-
дълбочената работа на учениците 
и поредното им отлично предста-
вяне в конкурса „Космосът - ми-
нало, настояще и бъдеще на чо-
вечеството”, името на г-жа Анка 
Цончева е цитирано в „Отчет за 
дейността на фондация Еврика”.

Чрез старателна подготовка на 
уроците и атрактивно предста-
вяне, главен учител Цончева мо-
тивира учениците си не само за 
работа в часовете, но и за само-

подготовка и самоусъвършенства-
не. Учениците й успешно се пред-
ставят в регионални, национални 
и международни конференции, 
за които е удостоявана със серти-
фикати и грамоти - Иноватор на 
юбилейната 2010 г., грамоти от 
Българско общество за Слънчева 
енергия, София, от МТ Проект 
ООД, за участие в образователен 
проект „За мен Айнщайн е ....”, 
Варна, в чат-сесия по програма 
SPRING DAY FOR EUROPE, за 
участие НАОП Стара Загора, за 
компетентна подготовка на учени-
ци, за оригиналност и уникалност 
на представените идеи, за висок 
професионализъм в областта 
на гражданското образование 
при реализирането на проект 
Национална младежка мрежа от 
театрално-дискусионни клубо-
ве ГРАЖДАНИ НА ЕВРОПА, от 
Представителството на Гръцката 
фондация за култура в България 
„Гърция през моите очи”, София, 
за участие в Пролет в Европа 2010 
като „Европейски посланик”. 

Две години е ръководител на сти-
пендиант по физика от фондация 
„Комунитас”. Работи по проекти 
„Форум - слънчеви училища”, на-
ционална младежко-дискусионна 
мрежа „Форум - театър”, проект 

„SPARE”. Носител е на грамота за 
успешно и ефективно съвместно 
сътрудничество в образователния 
и международен проект SPARE с 
МОУ „ГИМНАЗИЯ №1 Брянско-
го района”.

По предложение на Анка Цонче-
ва и съпруга й Валентин Цончев, 
Хуманитарна гимназия започва 
да издава вестник „Междучасие”, 
като семейството в продължение 
на две години спонсорира предпе-
чатната подготовка на изданието.

 Под ръководството на гл. учи-
тел Цончева три 

пъти досега кабинетът по физика 
е основно обновяван и е един ма-
лък музей на образованието.

Съучредител е на „Клуб Прияте-
ли на Китай”, чийто председател 
е проф. дпн Пламен Легкоступ 
- ректор на ВТУ „Св. св. Кирил 
и Методий”, като взема активно 
участие в популяризирането на 
дейността му, за което получава 
грамота за професионална и ком-
петентна подготовка на ученици в 
конкурс „България и Китай - древ-
ни цивилизации”.

Сред нейните публикации са: 
„Дарителството е за вечни време-
на, но кой пренебрегна волята на 
дарителите?”; „Как са се издържа-
ли училищата преди 50 години”; 
„Опит за прилагане на теорията 
на установката в образователния 
процес”; „Невербалното общува-
не в педагогическия процес в час 
по физика в съвременното учили-
ще”; „Технологичното обучение 
по физика”. В съавторство с Та-
мара Драганова излизат следните 
публикации: „Със знака на слън-
цето”; „Форум - театър - модел за 
формиране на възпитателни на-
гласи у ученици, като отговорни 
бъдещи родители”; „Светът на то-
лерантността или...”, „Звук или... 
физиката мразя” и др.
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цял живот роза Мишева е посветила на ХуМанитаризМа

Старши учи-
тел по български език и ли-

тература Роза Мишева е един 
от създателите на Хуманитарна 
гимназия и дългогодишен пре-
подавател по български език и 
литература. Има голям принос 
към културата и образованието 
в училището и Община Велико 
Търново. Притежава отлична на-
учна подготовка и професионал-
ни умения, проявява новаторство 
в учебно-възпитателния процес в 
училището.  

Завършила е ВТУ „Св. св. Кирил 
и Методий”, специалност Българ-
ска филология.

През 1984 г. е назначена в тога-
вашното ЕСПУ „Кирил и Мето-
дий”, преобразувано през 1992 г. 
в Хуманитарна гимназия   първото 

училище в Бълга-
рия с профилира-
но обучение.

Заедно с екс-
перти от МОН и 
учители участва 
в изработването 
на учебни про-
грами и плано-
ве, национал-
ни съвещания, 
конференции 
и практикуми 
във връзка с 
утвърждаване-

то на този нов вид обуче-
ние в българското училище. Изна-
ся открити уроци на национално и 
регионално равнище, както и пред 
международни делегации. Била е 
базов учител към ВТУ.

Завършва едногодишна специ-
ализация във ВТУ,  защитавайки 
отлично дипломна работа по Со-
циолингвистика при проф. Боян 
Байчев на тема „Наблюдение вър-
ху говорното поведение на учени-
ците от Хуманитарна гимназия”. 
От 1993 г. притежава I клас-ква-
лификация.

1992 г. е включена в авторски 
колектив от университетски пре-
подаватели под ръководството на 
акад. Иван Радев за издаване на 
литературни сборници в помощ 
на ученици и кандидат-студенти: 
„Литературни анализи”   IV-XII 

клас, изд. „Абагар”; „Алманах   
българска литература”   IX-XI 
клас, изд. „Слово”; „Биографии 
на българските писатели”   I и II 
част. Съставител на „Помагало по 
българска литература за XI клас” 
от поредицата „Малка учениче-
ска библиотека” на изд. „Слово”. 
Съавтор с акад. Иван Радев и на 
сборника „Есето”   1994 г. от съща-
та поредица.

В мандат 1995 1999 г. Роза Ми-
шева е избрана за зам.-кмет по ду-
ховната сфера на Община Велико 
Търново. Два мандата общински 
съветник. От позициите, на кои-
то е била, се старае да работи за 
оптимизиране на дейността на 
общинските образователни звена 
и културни институти. По нейна 

инициатива е утвърдена награда-
та „Велико Търново” за принос 
към града и общината, връчвана 
ежегодно на тържествена сесия 
за Празника на старата столица. 
Също и Наградата на Община Ве-
лико Търново за зрелостник с ви-
соки постижения в учебния про-
цес, която се дава всяка година на 
24 май.

През годините ученици на ли-
тераторката заемат призови мес-
та на регионални и национални 
олимпиади.

Не е получавала награди, затова 
пък единственото удовлетворение 
на г-жа Мишева през многолетно-
то й битие на учител е, че се гор-
дее с много ученици и няма нито 
един, заради когото да се срамува.

историци и прависти са учениците на донка андреева

Ст. учител Донка Андреева е за-
вършила История с втора специ-
алност  Бизнес и право във ВТУ 
„Св. св. Кирил и Методий”. 

Дълги години е била преподава-
тел във Висшето военно училище 
/днес Военен университет/, къде-
то е получила много награди за 
добрата си работа като преподава-
тел и педагог.

От 2000г. е учител по история 
и цивилизация в Хуманитарната 
гимназия. Нейните ученици полу-
чават отлична подготовка, за кое-
то свидетелстват успехите им на 
кандидат-студентските изпити в 
различни университети. По-голе-
мият процент от тях вече се реа-
лизират в  областта на правото и 
историята. Мнозина от нейните 
ученици са завършили и полицей-
ската академия в Симеоново. 

В гимназията г-жа  Андреева ръ-
ководи и различни групи по сво-

бодноизбираема подготовка. В 
тях тя залага на практическите 
занимания  и изграждането на 
умения и навици за работа на 
терен и прилагане на полу-
чените знания в конкретни 
казуси и ситуации. С голям 
ентусиазъм учeниците се 
включват в заниманията в 
групата по културен тури-
зъм . Изработват постери, 
презентации и брошури за 
културните забележител-
ности във Велико Търново 

и Арбанаси, които гимназистите 
показват на ежегодните майски 
десетдневки. Учениците от Хума-
нитарна гимназия имат подчерта-
ни  интереси в областта на истори-
ята и се занимават с исторически 
изследвания и извън учебната 
програма. Техните постижения се 
показват всяка година на учениче-

ските конференции по ис-
тория. Учениците на г-жа 
Андреева са участвали 
в подобни конференции 
във Варна и на между-
народната конференция 
„Мъжки и женски прос-
транства на Балканите”, 
където са получавали 
първи награди.

Във връзка с 65-го-
дишнината от края 
на Втората световна 
война „Съюзът на ве-
тераните от войните в България”  
обяви ученически конкурс за на-
писване на очерк, разказ или есе 
за участието на България във вой-
ната. Второ място в него зае Мина 
Стефанова с талантливо написан 
разказ.  Тя и г-жа Андреева бяха 
наградени с екскурзия в Маке-
дония и Сърбия по стъпките на 

българската армия, както и с мате-
риални награди. Получиха също 
юбилеен орден и грамоти.

Г-жа Андреева постоянно пови-
шава своята квалификация като 
историк и преподавател. Защити-
ла е трета професионално-квали-
фикационна степен по история, 
завършила е курсове за квалифи-
кация по компютърна подготовка 
и английски език. Участва в еже-
годните семинари на учителите по 
история в „Департамента за ква-
лификация на учители” в гр. Ва-
рна. Нейните доклади са публику-
вани в сборниците на семинарите. 
Изследванията й са насочени към 
активизиране на самостоятелната 
дейност на учениците в обучени-
ето по история и към методите и 
подходите при изучаване на све-
товната история в средното учи-
лище.
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Ст. учител Снежана Минчева е 
магистър по биология и химия в 
Хуманитарна гиназия „Св. св. Ки-
рил и Методий“. Завършила е ШУ 
„Епископ Константин Преславски” 
и НВУ „Васил Левски”- гр. Велико 
Търново, специалност „Стопанско 
управление” - магистър, професи-
онална квалификация 
„ мениджър”. 

Участник е в първа-
та национална конфе-
ренция, организирана 
от Екологично сдру-
жение „За Земята”. 

Учителката работи 
с екип по Междуна-
родния проект SPARE 
– училищен проект за 
използване на ресур-
си и енергия, чиито 
о сновни 

цели са възпитание на екологич-
но съзнание у учениците, привли-
чане вниманието на обществото 
към проблемите на енергопотреб-
лението, спестяване на енергия и 
енергийни ресурси, опазване на 
околната среда чрез изграждане 
на глобална училищна мрежа. От 

2009 година Снежана Мин-
чева осъществява и първата 
съвместна дейност по проек-
та с училища от Русия и Ук-
райна. През 2010  ученици 
и учители от търновското 
училище участват в Общо-
градска конференция на 
гр. Горловка, Украйна на 
тема:“ Енергоспестяване-
то - градски приоритет”. 
Работи се с Лицея в  съ-
щия град, а зам.-дирек-
торът Наталия Виниц-

кая върна визитата и участва в 
конференция по Биоразнообра-
зие в Хуманитарна гимназия. 
Съвместно мероприятие по 
програма SPARE се проведа в 
търновската гимназия и с пред-
ставителна група от руския 
град  Глинищево. Международ-

ният проект отведе 
наша делегация от 
учители и ученици 
в Русия. Снежана 
Минчева участва 
с доклад  в конфе-
ренция по пробле-
ма на енергоспес-
тяването.

От 2009 годи-
на Хуманитарна 
гимназия работи по 
проект „ Make the Line, 
Climate Exchange” на 
Фондация „Партньо-
ри за България”. Само 
през последните два 

месеца на 2012 година учениците 
от СИП Екология с ръководител 
Снежана Минчева, които спече-
лиха малък грант по проекта, про-
ведоха няколко екологични акции. 
Гимназистите изследват приликите 
и различията между младите хора 
в Европа и Африка по въпросите, 
свързани с промените в климата, 
като дискутират чрез уебсайта на 
проекта. Наученото в класните 
стаи се превръща в действие чрез 
участието в интерактивната плат-
форма на проекта заедно с мла-

дежи и учители от Обединеното 
Кралство, Холандия, България, Ке-
ния, Малави и Сенегал. Грантове 
на стойност 100 евро са   получили  
148 от 369 участващи училища от 
6-те страни. 

За участие по проект SPARE  и 
международно сътрудничество 
ст. учител по биология и химия 
Снежана Минчева получава две 
международни дипломи, Почет-
на грамота за активно участие в 
развитието на международните 
отношения между България и Ру-
сия в областта на образованието 
и възпитанието на подрастващото 
поколение, както и Сертификат за 
участие в международен проект 
„European school for living planet”, 
организиран от   WWF Austria. 

екологичните проекти са стиХията на снежана Минчева

заслужилият Майстор на спорта галина пенкова 
Мотивира учениците да спортуват

Г а л и н а 
Пенкова е  старши учи-

тел по Физическо възпитание и 
спорт в Хуманитарна гимназия 
„Св. св. Кирил и Методий“. Освен 
Националната спортна академия, 
е завършила История и Психо-
логия във ВТУ „Св. св. Кирил и 
Методий“. Активно спортува лека 
атлетика и е многократна шампи-
онка на България  в спринтовите 
дисциплини. Единствена от леко-
атлетите на България притежава 
четири титли от Балкански игри 
- Сараево – 1981 г. 

В периода 1973-1984 г. е в олим-
пийския отбор  по лека атлети-

ка на България. На 
Олимпийските игри 
в Москва през 1980 
г. се класира на чет-
върто място в ща-
фетното бягане  4 
х 100 м, за което й 
присъждат звание-
то „Заслужил май-
стор на спорта“, а 
за високи спортни 
постижения е на-
градена със златен 
и сребърен Орден 
на труда. 

Галина Пенкова рабо-
ти дванадесет години в Учениче-
ска спортна школа – гр. В. Търно-
во като учител по лека атлетика и 
нейни възпитаници печелят фи-
нални състезания по лека атлети-
ка на Ученически игри.

От 2007 г. Галина Пенкова пре-
подава Физическо възпитание и 
спорт и Психология в Хуманитар-
ната гимназия. Училищните отбо-
ри, водени от нея редовно участ-
ват в Ученическите игри, където 
успехи не липсват. Отборът по 
бадминтон - девойки VIII-X клас 
има  първо място на областен и 
общински етап и второ място на 
зонален етап. В баскетболната 

надпревара в две поредни години 
девойките от XI-XII клас се кла-
сираха на първо място в общината 
и на второ на областен етап.

Юношите XI-XII клас също 
имат постижения - трето място на 
общински етап.

През 2011 – 2012 г.  в лекоатле-
тическите дисциплини девойките 
VIII-X клас се пребориха за второ-
то място на общински етап, а юно-
шите са трети.

Макар шахматът и плуването 
да не са коронни дисциплини за 
юношите на Хуманитарна гимна-
зия, те печелят призовото трето 
място в общината. 
Футболистите пък 
заемат почетната 
четвърта позиция.

От 2009 г. в Гим-
назията е учре-
ден туристически 
клуб „Дивите кот-
ки“ с председател 
Галина Пенкова, 
който е колек-
тивен член  на  
Туристиче ско 
дружество „Тра-
пезица - 1902“ и 
редовно участва 
в  съвместната с 

РИОКОЗ инициатива „Движи се и 
победи". 

През 2011 г. клубът участва с 
проект "До Царевец пеша" към 
Фондация „Пешеходци“ и бяхме 
класирани на второ място.

Наши спортисти са партньори в 
проект на СК „Етър - Академик“ – 
гр. В. Търново към МФВС.

Галина Пенкова участва и в про-
ект „SPARE“ – за използване на 
ресурси и енергия,  като през ес-
ента на 2011 г. гостува на руските 
партньори от гр. Брянск.

Ст. учител Пенкова участва и в 
проект „Make the Link – Climate 

ExChange“.
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У ч и -
телка -
та по 
немски 
е з и к 
В а н я 
М а -
тева е 
завър -
ш и л а 
Немска 
ф и л о -
л о г и я 
в ъ в 

ВТУ  ,,Св. св. Кирил и Ме-
тодий’’. Целия си живот е 
посветила на трудната про-
фесия, а над 25 години е  

свързала с Хуманитарната 
гимназия.

Обучава учениците да 
участват в свободен раз-
говор на теми, свързани  с 
празниците и традициите в 
Германия и Австрия. Пома-
га им да предлагат мнения 
и да излагат свои аргументи 
в социалното си поведение, 
да разговарят за организира-
не на свободното си време и 
опознаване на околната сре-
да. Учениците се обучават да 
разбират основна  информа-
ция от  легенди и разкази и 
да ползват конкретна инфор-
мация от статии и факти спо-

ред интересите си.
Винаги стилна, изискана, 

Ваня Матева респектира 
учениците с визия и с пер-
фектното владеене на езика 
на Гьоте и Хайне. А когато 
дойдат коледните благотво-
рителни базари, фрау Ма-
тева не пропуска да покаже 
съпричастност към  благот-
ворителните мисии. Всяка 
година впечатляват нейните 
кулинарни умения и естет-
ски усет. Изработените лич-
но от нея коледни украси и 
сладкиши винаги предизвик-
ват положителни настроения 
сред ученици и учители.

Емилия Хаджийска е учи-
тел по испански език в ХГ 
„Св. св. Кирил и Методий“.

Завършила е  специалност  
„Приложна лингвистика” /
френски и испански език/, 

професионална квалифика-
ция – преводач, учител по 
френски език. Магистър, 
специалност – „Транслато-
логия с френски език”, про-
фесионална квалификация 

– филолог-
п р е вод ач 
по френ-
ски език 
във ВТУ 
„Св. св. 
Кирил и 
Методий“.  
Завършила 
е факул-
т а т и в н о 
курсове по 
английски, 
и т а л и а н -
ски и пор-
т у г а л с к и 

език. Ежегодно посещава 
курсове по испански език за 
учители, организирани от 
Отдела по образователни-
те въпроси към Испанското 
посолство в София. Посе-
щавала е и курсове за учи-
тели в Саламанка, Испания  
през 2010 и 2011 г.

Организирала е виктори-
ни на тема „Познавате ли 
Испания?“ и „Испанските 
обичаи“, рецитали на уче-
ници на испански поети, 
изготвяне на постери на 
традиционните танци и на 
17- те автономни области в 
Испания.

Учениците се обучават да 
разговарят за свободното 
си време, испанската кухня,  
климата, облеклото, семей-

ството, 
м е с е -
ците и 
з о д и и -
те  , да 
п о з н а -
ват  ос-
новните 
празни-
ци, тра-
д и ц и и , 
култур-
ни и исторически забеле-
жителности в Испания и 
Латинска Америка. 

Обучава учениците да раз-
бират основна информация 
от автентични текстове и 
диалози, свързани с учеб-
ния материал.

красиМира петкова издаде поМагало 

еМилия Хаджийска е учител по испански език

ваня Матева - професионалист и естет

Красимира Петкова е 
завършила Великотър-
новския университет 
„Св. св. Кирил и Ме-
тодий”, специалност 
„Български език и ли-
тература и английски 
език”. Има присъдена 
ІV професионално-
квалификационна сте-
пен. От 1984г. работи 
като учител. Автор е на 

учебник по английски 
език.

Нейните ученици ус-
пешно се представят 
на зрелостни и канди-
датстудентски изпити.  
Откритите уроци, кои-
то изнася, са доказател-
ство за професионализ-
ма на г-жа Петкова.

ЗА ВАС РОДИТЕЛИ!

Внимателно подберете училището, 
в което искате да учи детето Ви!

 Помнете: всяко училище, в което детето Ви 
се чувства обичано и обгрижвано, е добро!

Училището е система от сложни взаимоотношения, 
в които и Вие сте фактор.

Спокойно изберете училището за своето дете!

Преценете какви са особеностите и дарбите на детето Ви. 
Едва тогава направете избора си!

Не забравяйте, че постъпването в училище и адаптацията на 
детето Ви е сложен процес, който изисква търпение и подкрепа.

 Разговаряйте с детето си спокойно! Изслушвайте го. 

Не избързвайте с изводите!

 Обмислете избора в семейството!

ЕКИПЪТ НА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ 

ВИ ПОЖЕЛАВА УСПЕХ!


