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УЧЕНИЧЕСКИ ВЕСТНИК
ИЗДАНИЕ НА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ВЕЛИКО ТЪРНОВО
юни 2012 година

брой 83

Млад, квалифициран и амбициозен екип
ръководи Хуманитарна гимназия
Ръководството на
Ху м а н и тарна гимназия
е
млад, квалифициран и можещ екип
– директор: Тамара Драганова, пом.
директори: Чавдар Бонев и Цветелина
Мирославова. В последните три
години те работят всеотдайно и
системно за утвърждаване на авторитета на най-старото училище
във Великотърновска област – Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий” Велико Търново.
Тамара Драганова – директор
на Гимназията, е само с 9 години
педагогически стаж, изминала е
стълбицата от учител, пом. директор и директор, като е защитила
втора професионално-квалификационна степен. В момента подготвя писмената работа за защита на
първа професионално-квалификационна степен. Тамара Драганова
е със специалност „География и
геоекология” и „Психология”, магистратури, завършени във ВТУ
„Св. св. Кирил и Методий”. Зад
гърба си има четири едногодишни специализации: Управление на
образователните промени, Гражданско образование, Социалнопедагогически умения за водещи
и Личностно ориентирано обучение.
Многобройни са квалификационните курсове и обучения, семинари и тренинги, преминати от директора - екологично образование,
използване на интерактивни методи и устойчиво развитие, компютърни и информационни системи,
методика на обучението по безопасност на движението по пътищата, формиране на специфични
умения за работа в училищни комисии по БДП, стратегии в географското образование, превенция и управление на конфликти в
образованието, водене на работни
срещи и съвещания, разработване
и управление на проекти, образователно портфолио, работа с интерактивна 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 ефективност, география и икономика, психология, педагогика и възпитание.
Заедно с гл. учител Анка Цончева
и техните ученици са участници в
проекти и програми в областта на
екологията и гражданското образование.
Тамара Драганова е дарител на
материали и финансови средства
за Гимназията в последните три
години. Ежемесечно предоставя
стипендия на ученик от училището за развитието и усъвършенстването му като личност.
Първата си публикация Тамара
Драганова прави още в студентските си години: „Опит за оптимизиране на системата от уроци
за практическа работа в курса по
География на България 10 клас на
СОУ”, сп. Методика на обучението по география, кн. 2, 2001. В
следващите години от своето професионално развитие тя има над
25 публикации в межуданордни
и национални издания, сборници,
тематични екосписания, университетски издания и други.
Многобройни са грамотите и дипломите, получени от Тамара Драганова, от заетите призови места
на нейни ученици, от участия в
национални конкурси както на
ученици, така и на самия директор:
Грамоти и сертификати за компетентна подготовка на ученици
и тяхното активно представяне
с оригинални идеи в локалния и
националния тур на европейския
конкурс „ФОРУМ СЛЪНЧЕВИ
УЧИЛИЩА”; за проект Национална младежка мрежа от театрално-дискусионни клубове
„ГРАЖДАНИ НА ЕВРОПА”;
Международен образователен
проект за устойчива енергия
SPARE; Грамота и плакет за успешно сътрудничество при повишаване на екологичното съзнание на учениците, РИОСВ,
2010г.
Тамара Драганова е носител
на награда от Третия национален конкурс за учители творци
на Съюза на българските учители - 2011г.
От началото на своята педагогическа кариера започва активната й дейност по кандидат-

стване и успешно управление на
проекти и програми в областта
на екологията, театъра, изобразителното изкуство, гражданското
образование, енергийната ефективност и промяна в климата. Съвместно с Анка Цончева, Цветелина Мирославова и Чавдар Бонев
са организатори на срещи-разговори, дискусии и диспути, портрети 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, национални и регионални конкурси Националния конкурс „Космосът
– настояще и бъдеще на човечеството”, националния конкурс „ФОРУМ СЛЪНЧЕВИ УЧИЛИЩА”,
Национален ученически конкурс
„Природното наследство на моя
роден край”, конкурс за рисунки
и фотографии „НИЕ И СЛЪНЦЕТО”, Трети международен, четиринадесети национален фестивал
на любителските исторически
филми – гр. Шумен, Конкурс за
детска рисунка на тема „Гърция
през моите очи”, Национален конкурс „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 поетична книга „Море – синя пендара”.
Председателят на писателския
клуб – г-н Минчо Минчев определи стиховете като “ мъдра философия за живота”.

Ц в е телина
Мирославова е
пом.- директор по
учебната
д е й н о с т,
завършила е Великотърновския
университет, специалност математика и информатика, бакалавър - публична
администрация, професионална
квалификация учител по математика и информатика, магистратура – финанси. Има придобита
четвърта професионално-квалификационна степен. През годините има участия в многобройни
курсове и обучения: методика по
безопасност на движението по пътищата, формиране на специфични умения за работа в училищни
комисии по БДП, интерактивни
техники на обучение, специализиран курс по обектно-ориентирано
програмиране, обучение по енергийна ефективност и методика на
преподаване и други.
Цветелина Мирославова в момента се обучава в едногодишна
специализация на тема "Специална педагогика – ресурсен учител",
подготвя се за трета професионално-квалификационна степен.
Цветелина Мирославова е основния дизайнер и идеен ръководител на многобройни проекти за
покани и грамоти, както и дизайнер на в. "Междучасие".

Учител на годината 2012
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Голямата любов на Панайот Панайотов - историята,
не го напуска и днес

Панайот Панайотов е завършил висшето си образование във
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.
Голямата му любов към историята не го напуска и до ден-днешен.
Учителствал е в гр. Главиница, Силистренско; в с. Беброво,
Еленско; в Строителния техникум гр. В. Търново и вече цели
23 години в Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий.
През 1990 г. министърът на образованието проф. Н. Василев
забранява учебниците по история заради комунистическата им
идеологизация, но нови учебници няма. Това принуждава П.
Панайотов да напише първите
си книги: „Българско възраждане” (1991 г.) и „Средновековната
българска държава” (1992 г.), които отначало се разпространяват
между учениците в циклостилен вариант. През 1992 г. вторият от тези учебници е издаден с
голямото съдействие на Априловската гимназия Габрово и е
използван още в хуманитарните
гимназии във Варна, Благоевград, Плевен, Шумен, Добрич и
др.
През1993 г. учителят придобива първи клас квалификация
с двата си учебника, сборник с
документи по българска история
(по-късно издаден като „Христоматия по история на България”),
както и с известен брой статии,
отпечатани в различни вестници
и списания.
По-късно разработва сборника
„Примерни кандидат – студентски теми по история”, претърпял 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 гиназията за контролни работи на
учениците. По тазгодишния проект „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 изображения, която може да се използва за перфектно онагледяване на
учебния процес.
Историкът се отличава с отличната си професионална подготовка, с майсторското си умение
да превръща сухата фактология
в картинен и емоционален разказ, със стремежа си да накара
учениците не просто да възпроизвеждат материала, но и да ми-

слят, да работят с документи, да
анализират събитията, да имат
свое мнение по най-важните въпроси. Стотици са неговите ученици, влезли в най-престижните
специалности на българските
ВУЗ-ове с изпит по история. И до
днес той помага на свои бивши
ученици с материали, разработки, реферати, курсови работи.
В продължение на близо 20 години П. Панайотов организира
ученически научни конференции
по история в Хуманитарна гимназия. Негови ученици участват
в конференции в Априловската
гимназия, в хуманитарните гимназии във Варна, Благоевград,
Плевен, Русе. Много са наградите и отличията, които са получили учениците му за своите
реферати, доклади, съобщения,
презентации. Някои
от техните разработки са
включени в книги,
юбилейни сборници и др.
П. Панайотов редовно организира
състезания
по
история за найдобрите от своите ученици.
Най-популярни са „Минута е много”,
„Кой
знае
най-добре
българската история
?” Учениците се
представят много
успешно
няколко години наред
и на градското състезание „Аз
съм българче и зная!”
През учебната 2009/2010 година П. Панайотов бе избран за
главен учител в Хуманитарна
гимназия. Дълги години той е
бил базов и временно базов учител 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 Хуманитарна гимназия 2005 – 2006 г.,
Мъжки / женски пространства
на Балканите (2007 г.), Юбилеен
сборник послучай 130-годишнината на гимназията (2010 г.),
„Делото на Асеневци. Биооразнообразието” (2010 г.).
За своята вече 36-годишна учителска практика П. Панайотов е
награждаван със Сребърна значка на гр. Елена (1981 г.), със знач-

УЧЕНИЧСКИ ВЕСТНИК

e-mail:hg_vtrn@yahoo.com

Клуба на историка гр. В. Търново (2007 г.), с „Грамота за
висок
професионализъм, отлична изследователска, редакторска и
коректорска работа
при издаването на
юбилейни сборници и популяризиране
историята на Хуманитарна гимназия през
юбилейната 2010 г.”.
Най-голямото отличие
за своята неуморна преподавателска и творческа
работа обаче П. Панайотов получи тази година. В
ХV конкурс на Съюза на
българските учители той бе
к ат а
удостоен с титлата „Учител
„ О тл и ч н и к
на годината” в отдел „Хуна МНП” (1984 г.),
манитарен”. Същевременно
с Почетната грамота „Неотова му донесе за втори път и
фит Рилски” на МОН (2007 г.), с Почетната грамота „Неофит РилГрамотата „Учител – творец” на ски” на МОМН.

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

Вестникът
е носител на
статуетката "Стоян
Михайловски" 2010
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За национални награди се стягат бъдещи журналисти

Валентина Камбурова е старши
учител по журналистика в Хуманитарна гимназия и ръководител
на клуба на младия журналист.
Нейната специалност е Българска
филология, а зад гърба си има 22
години работа в регионални и национални медии. С най-старото
училище в областта е свързала последните 11 години.
Усилията на учителката са насочени към обучаване на младите
хора в тънкостите на журналистическия занаят. Нейните десетки
възпитаници правят първите си
плахи стъпки в трудната професия и се учат да изграждат смели
публицистични и художествени
творби. Гимназистите посвещават материалите си на училищния
живот, но най-често се впускат да
дискутират своите младежки перипетии. Вълнуващите ги актуални и парливи проблеми на болното
ни общество се дискутират в часовете по публицистика, а когато
има по-ярки материали, те влизат
в ученическия вестник. Макар да
живеем в епоха на модерни технологии, печатната медия продължава да се радва на добро здраве,
затова бъдещите журналисти залагат на своето вестниче „Междучасие“, което е тяхната запазена
територия.
Не е пресилено да се твърди, че
някои ученици, които изучават
по 4-5 години различни журналистически дисциплини, владеят
повечето от журналистическите
жанрове и го доказват с успешно

участие в регионални и национални литературни и журналистически конкурси. В Националния ученически конкурс за литература и
журналистика “Стоян Михайловски” – Русе, учениците на Гимназията имат сериозни постижения
за индивидуално и колективно
творчество. Особено благодатна за
младите журналистически дарования се оказа учебната 2010-2011
година. Тогава конкуренцията от
журналистически клубове в цялата страна беше „разбита“. Четвъртият Национален ученически
конкурс за литературно творчество и журналистика “Стоян Михайловски” донесе на Хуманитарната гимназия 19 награди. Първите
места за репортаж на Емине Садкъ, 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 Павлов, за фейлетон на Мила Михайлова бяха удовлетворение и за лауреатите, и за техните съученици.
Първите три места в категорията
видеоматериали също са повод
учениците да изградят самочувствие. Техните автори Мария Недева, Нина Петкова и Борислав Бочев сега са кандидат-студенти, но
пък след тях остават други силни
пера на школото.
Сериозната работа остава за наесен, когато е петото издание на
националния конкурс и тогава
предстои да се защитят индивидуалните журналистически награди,
но и големия трофей – статуетката
„Стоян Михайловски“, присъдена
за колективно творчество на търновското училище.
Учениците, с които работи Валентина Камбурова, се радват и
на награди в литературни конкурси. Най-силни са есеистичните им
творби в “Необикновените

обикновени птици”,
“Любовта в нас”,
“Петър Димков – будителят”. След като
вече беше получила първото място за
есе в Националния
конкурс, посветен
на 600-годишнината от кончината на
Патриарх Евтимий,
Полина Глинджурска тази година взе
първата награда в
Регионалния литературен
конкурс на
тема:“Аз,
Паисий, събрах и написах за моя
български
род...“ А темата “Велико Търново в
мечтите ми”
на Регионалния
инспекторат на образованието и на
Региона лнат а
библиотека “П. Р.
Славейков“ през
миналата
година
донесе първо място
и за дванайсетокласничката Стела
Радулова.
Голямо предизвикателство
за
преподавателката
по журналистика е безспорното
дарование Емине Садкъ, която, като
човек творец, е и
много своенравна, но
пък литературните й
попадения си струват
скандалите между ученик и учител. Третата
награда на 16-годишното момиче от Исперих в
Националния литературен конкурс „Петя Дубарова“ преди месец хвърли 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 литература в Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий”
гр. Велико Търново. Завършила
е специалност Български език и
литература във ВТУ “Св.св. Кирил 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 оценени 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 награди на нейни ученици в престижни
национални литературни конкурси е вписана в Почетната книга
“Дарования и постижения” на Община 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 художествен ръководител на Театрална
студия при Хуманитарна гимназия
за 2012 г.
Притежава отлична научна и
методическа подготовка, показва
професионална увереност в работата си. Има участия в семинари,
обучения, конференции и тренинги. Умее да създава мотивираща и
стимулираща среда, ползотворна
и спокойна атмосфера за работа.

Учителката работи успешно
с деца в неравностойно социално положение. С умение и
професионализъм
провежда
индивидуална работа с талантливи и изоставащи ученици.
Много добро и отлично представяне имат нейните ученици на
конкурси, олимпиади и държавни зрелостни изпити.
Маргарита Маринова системно и с педагогически такт и професионализъм работи в екип по
здравни и екологични проекти,
организира и реализира много от
културните програми в Гимназията, подготвя сценарии за празниците в училище. Незабравим като
културно събитие остава юбилейният концерт по случай 130 години от създаването на Хуманитарна
гимназия, сценарият и сценичната
реализация, на който беше автор
Маргарита Маринова.
Педагожката е основател и един
от двамата ръководители на Театралната студия при Хуманитарна гимназия, която съществува от
2006 г. От самото начало на съществуването на студията с младите актьори всеотдайно работи и
актьорът Веселин Василев. Професионално и с ентусиазъм те подготвят и организират участията на
ученици от Гимназията в конкурси, състезания и фестивали на театралното 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 отговорност, съзнание за партньорство, взискателност към себе си и
художествен вкус, който се измерва по най-високите критерии в изкуството.
Гордост за училището и за младите театрали е спектакълът “Криворазбраната цивилизация”. През
2008 г. представлението участва в
три фестивала, първият от които е
„Малкият принц”, организиран от
Община Велико Търново. Спектакълът печели награди на два фестивала: в Русе – голямата награда
за мъжка роля на Дамян Найденов
(Димитраки) и за поддържаща
роля на Петя Петкова (Марийка) и

втора
награда за найдобър спектакъл; в Каварна
Дамян отново
е отличен с
актьорска награда, а спектакълът печели
първо
място
сред младежките театрални
формации.
В репертоара си театралите от
Хуманитарна
гимназия имат оригинални
спектакли,
сценариите и драматургичната адаптация, на които е
дело на Маргарита
Маринова – “Народните будители
– радетели за свободна и независима България”
и “Коледата е възможна” – атрактивен музикален
спектакъл. Заглавията в репертоара се избират и поставят така, че
представленията да бъдат мобилни, 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 Студията е пиесата “Най-чудното чудо!”.
Спектакълът спечели награди в
три престижни фестивала. Първото отличие е от театралните
празници “Малкият принц”, където Десислава Иванова
(Стария вожд)
получи награда за главна
женска роля.
Второто е от
Националния
фестивал на
любителските
театри с международно
участие в Каварна. Предс т а вл е н и е то
се конкурира
с постановките на 6 младежки форма-

ции и получи
номинация за женска
роля на Мария Пашева (Ю). Последните призове са от Петия национален фестивал на ученическите театри в Русе. Те са първа
награда за главна женска роля на
Десислава Иванова, първа награда за поддържаща роля на Георги
Василев (О) и втора награда за цялостен спектакъл. “Най-чудното
чудо!” е спектакъл по текстове на
Стефан Цанев и музика на Куин,
Рейнбоу, АББA и Горан Брегович.
Постановката бе направена по повод 130-годишния юбилей на Хуманитарна гимназия.
Хуманитарна гимназия работи
системно и в сътрудничество с Театър "Весел" и неговия директор
Веселин Василев. Една от многобройните изяви на двете институции 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 юбилеен спектакъл, в който бяха изиграни 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 Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий” Анка Цончева е магистър
по електронна техника, физика,
математика, информатика и
информационни
технологии.
Притежава ІІІ професионалноквалификационна степен и продължава да се усъвършенства чрез
участия в квалификационни курсове и обучителни семинари.
Г-жа Цончева вече 34 години показва професионална увереност в
работата си, задълбочено, уверено
и компетентно решава проблемите
в училище, прилагайки съвременни методи на обучение. С интерес
са наблюдавани нейните интерактивни уроци: „За и против атомната енергия”, „Възобновяеми енергийни източници”, „Физиката и
човешката цивилизация”, „Без
физиката накъде” и т.н. Подготвя
ученици и заедно с тях успешно
участва в национални конкурси, дискусии, проекти, семинари
- „Физиката в съвременното общество” - София, „Използване на
ИТК в учебния процес по природо-математически и технически
науки” - Варна, „Алтернативни
източници на енергия” - Стара
Загора и Силистра, „Демонстрационни модели за образователни
цели” - Благоевград, „Наука на
сцената” – Плевен.
За всеотдайния труд и компетентност педагожката два пъти е
отличена за учител на годината „Грамота от Международна фондация „Св. св. Кирил и Методий”
за постижения по програмата
„Учебна среда” (11 май 2001 г., гр.
София); Учител на годината за област Велико Търново 2011 г. За задълбочената работа на учениците
и поредното им отлично представяне в конкурса „Космосът - минало, настояще и бъдеще на човечеството”, името на г-жа Анка
Цончева е цитирано в „Отчет за
дейността на фондация Еврика”.
Чрез старателна подготовка на
уроците и атрактивно представяне, главен учител Цончева мотивира учениците си не само за
работа в часовете, но и за само-

подготовка и самоусъвършенстване. Учениците й успешно се представят в регионални, национални
и международни конференции,
за които е удостоявана със сертификати 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 ученици, 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 клубове 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 стипендиант по физика от фондация
„Комунитас”. Работи по проекти
„Форум - слънчеви училища”, национална младежко-дискусионна
мрежа „Форум - театър”, проект

пъти досега кабинетът по физика
е основно обновяван и е един малък музей на образованието.
Съучредител е на „Клуб Приятели 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 компетентна подготовка на ученици в
конкурс „България и Китай - древни цивилизации”.
Сред нейните публикации са:
„Дарителството е за вечни времена, но кой пренебрегна волята на
дарителите?”; „Как са се издържали училищата преди 50 години”;
„Опит за прилагане на теорията
на установката в образователния
процес”; „Невербалното общуване в педагогическия процес в час
„SPARE”. Носител е на грамота за по физика в съвременното училиуспешно и ефективно съвместно ще”; „Технологичното обучение
сътрудничество в образователния по физика”. В съавторство с Таи международен проект SPARE с мара Драганова излизат следните
МОУ „ГИМНАЗИЯ №1 Брянско- публикации: „Със знака на слънго района”.
цето”; „Форум - театър - модел за
По предложение на Анка Цонче- формиране на възпитателни нава и съпруга й Валентин Цончев, гласи у ученици, като отговорни
Хуманитарна гимназия започва бъдещи родители”; „Светът на тода издава вестник „Междучасие”, лерантността или...”, „Звук или...
като семейството в продължение физиката мразя” и др.
на две години спонсорира предпечатната подготовка на изданието.
Под ръководството на гл. учител Цончева три
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Цял живот Роза Мишева е посветила на хуманитаризма

Старши учител по български език и литература Роза Мишева е един
от създателите на Хуманитарна
гимназия и дългогодишен преподавател по български език и
литература. Има голям принос
към културата и образованието
в училището и Община Велико
Търново. Притежава отлична научна подготовка и професионални умения, проявява новаторство
в учебно-възпитателния процес в
училището.
Завършила е ВТУ „Св. св. Кирил
и Методий”, специалност Българска филология.
През 1984 г. е назначена в тогавашното ЕСПУ „Кирил и Методий”, преобразувано през 1992 г.
в Хуманитарна гимназия първото

училище в България с профилирано обучение.
Заедно с експерти от МОН и
учители участва
в изработването
на учебни програми и планове, национални съвещания,
конференции
и практикуми
във връзка с
утвърждаването на този нов вид обучение в българското училище. Изнася открити уроци на национално и
регионално равнище, както и пред
международни делегации. Била е
базов учител към ВТУ.
Завършва едногодишна специализация във ВТУ, защитавайки
отлично дипломна работа по Социолингвистика при проф. Боян
Байчев на тема „Наблюдение върху говорното поведение на учениците от Хуманитарна гимназия”.
От 1993 г. притежава I клас-квалификация.
1992 г. е включена в авторски
колектив от университетски преподаватели 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 ученическа библиотека” на изд. „Слово”.
Съавтор с акад. Иван Радев и на
сборника „Есето” 1994 г. от същата поредица.
В мандат 19951999 г. Роза Мишева е избрана за зам.-кмет по духовната сфера на Община Велико
Търново. Два мандата общински
съветник. От позициите, на които е била, се старае да работи за
оптимизиране на дейността на
общинските образователни звена
и културни институти. По нейна

инициатива е утвърдена наградата „Велико Търново” за принос
към града и общината, връчвана
ежегодно на тържествена сесия
за Празника на старата столица.
Също и Наградата на Община Велико Търново за зрелостник с високи постижения в учебния процес, която се дава всяка година на
24 май.
През годините ученици на литераторката заемат призови места на регионални и национални
олимпиади.
Не е получавала награди, затова
пък единственото удовлетворение
на г-жа Мишева през многолетното й битие на учител е, че се гордее 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 завършила История с втора специалност Бизнес и право във ВТУ
„Св. св. Кирил и Методий”.
Дълги години е била преподавател във Висшето военно училище
/днес Военен университет/, където е получила много награди за
добрата си работа като преподавател и педагог.
От 2000г. е учител по история
и цивилизация в Хуманитарната
гимназия. Нейните ученици получават отлична подготовка, за което свидетелстват успехите им на
кандидат-студентските изпити в
различни университети. По-големият процент от тях вече се реализират в областта на правото и
историята. Мнозина от нейните
ученици са завършили и полицейската академия в Симеоново.
В гимназията г-жа Андреева ръководи 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 получените знания в конкретни
казуси и ситуации. С голям
ентусиазъм учeниците се
включват в заниманията в
групата по културен туризъм . Изработват постери,
презентации и брошури за
културните забележителности във Велико Търново
и Арбанаси, които гимназистите
показват на ежегодните майски
десетдневки. Учениците от Хуманитарна гимназия имат подчертани интереси в областта на историята и се занимават с исторически
изследвания и извън учебната
програма. Техните постижения се
показват всяка година на учениче-

ските конференции по история. Учениците на г-жа
Андреева са участвали
в подобни конференции
във Варна и на международната конференция
„Мъжки и женски пространства на Балканите”,
където са получавали
първи награди.
Във връзка с 65-годишнината от края
на Втората световна
война „Съюзът на ветераните от войните в България”
обяви ученически конкурс за написване на очерк, разказ или есе
за участието на България във войната. Второ място в него зае Мина
Стефанова с талантливо написан
разказ. Тя и г-жа Андреева бяха
наградени с екскурзия в Македония и Сърбия по стъпките на

българската армия, както и с материални награди. Получиха също
юбилеен орден и грамоти.
Г-жа Андреева постоянно повишава своята квалификация като
историк и преподавател. Защитила е трета професионално-квалификационна степен по история,
завършила е курсове за квалификация по компютърна подготовка
и английски език. Участва в ежегодните семинари на учителите по
история в „Департамента за квалификация на учители” в гр. Варна. Нейните доклади са публикувани в сборниците на семинарите.
Изследванията й са насочени към
активизиране на самостоятелната
дейност на учениците в обучението по история и към методите и
подходите при изучаване на световната история в средното училище.

Пространства
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Екологичните проекти са стихията на Снежана Минчева

Ст. учител Снежана Минчева е
магистър по биология и химия в
Хуманитарна гиназия „Св. св. Кирил и Методий“. Завършила е ШУ
„Епископ Константин Преславски”
и НВУ „Васил Левски”- гр. Велико
Търново, специалност „Стопанско
управление” - магистър, професионална квалификация
„ мениджър”.
Участник е в първата национална конференция, организирана
от Екологично сдружение „За Земята”.
Учителката работи
с екип по Международния проект SPARE
– училищен проект за
използване на ресурси и енергия, чиито
основни

цели са възпитание на екологично съзнание у учениците, привличане вниманието на обществото
към проблемите на енергопотреблението, спестяване на енергия и
енергийни ресурси, опазване на
околната среда чрез изграждане
на глобална училищна мрежа. От

кая върна визитата и участва в
конференция по Биоразнообразие в Хуманитарна гимназия.
Съвместно мероприятие по
програма SPARE се проведа в
търновската гимназия и с представителна група от руския
град Глинищево. Международният проект отведе
наша делегация от
учители и ученици
в Русия. Снежана
Минчева участва
с доклад в конференция по проблема на енергоспестяването.
От 2009 година Хуманитарна
гимназия работи по
проект „ Make the Line,
Climate Exchange” на
Фондация „Партньори за България”. Само
през последните два
2009 година Снежана Мин- месеца на 2012 година учениците
чева осъществява и първата от СИП Екология с ръководител
съвместна дейност по проек- Снежана Минчева, които спечета с училища от Русия и Ук- лиха малък грант по проекта, прорайна. През 2010 ученици ведоха няколко екологични акции.
и учители от търновското Гимназистите изследват приликите
училище участват в Общо- и различията между младите хора
градска конференция на в Европа и Африка по въпросите,
гр. Горловка, Украйна на свързани с промените в климата,
тема:“ Енергоспестяване- като дискутират чрез уебсайта на
то - градски приоритет”. проекта. Наученото в класните
Работи се с Лицея в съ- стаи се превръща в действие чрез
щия град, а зам.-дирек- участието в интерактивната платторът Наталия Виниц- форма на проекта заедно с мла-

дежи и учители от Обединеното
Кралство, Холандия, България, Кения, 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, Почетна грамота за активно участие в
развитието на международните
отношения между България и Русия 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.

Заслужилият майстор на спорта Галина Пенкова
мотивира учениците да спортуват

Галина
Пенкова е старши учител по Физическо възпитание и
спорт в Хуманитарна гимназия
„Св. св. Кирил и Методий“. Освен
Националната спортна академия,
е завършила История и Психология във ВТУ „Св. св. Кирил и
Методий“. Активно спортува лека
атлетика и е многократна шампионка на България в спринтовите
дисциплини. Единствена от лекоатлетите на България притежава
четири титли от Балкански игри
- Сараево – 1981 г.
В периода 1973-1984 г. е в олимпийския отбор по лека атлети-

ка на България. На
Олимпийските игри
в Москва през 1980
г. се класира на четвърто място в щафетното бягане 4
х 100 м, за което й
присъждат званието „Заслужил майстор на спорта“, а
за високи спортни
постижения е наградена със златен
и сребърен Орден
на труда.
Галина Пенкова работи дванадесет години в Ученическа спортна школа – гр. В. Търново като учител по лека атлетика и
нейни възпитаници печелят финални състезания по лека атлетика на Ученически игри.
От 2007 г. Галина Пенкова преподава Физическо възпитание и
спорт и Психология в Хуманитарната гимназия. Училищните отбори, водени от нея редовно участват 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 класираха 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 лекоатлетическите дисциплини девойките
VIII-X клас се пребориха за второто място на общински етап, а юношите са трети.
Макар шахматът и плуването
да не са коронни дисциплини за
юношите на Хуманитарна гимназия, те печелят призовото трето
място в общината.
Футболистите пък
заемат почетната
четвърта позиция.
От 2009 г. в Гимназията е учреден туристически
клуб „Дивите котки“ с председател
Галина Пенкова,
който е колективен член на
Ту р и с т и ч е с ко
дружество „Трапезица - 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 проект „SPARE“ – за използване на
ресурси и енергия, като през есента на 2011 г. гостува на руските
партньори от гр. Брянск.
Ст. учител Пенкова участва и в
проект „Make the Link – Climate
ExChange“.

Чуждоезиково обучение
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Красимира Петкова издаде помагало

учебник по английски
език.
Нейните ученици успешно се представят
на зрелостни и кандидатстудентски изпити.
Откритите уроци, които изнася, са доказателство за професионализма на г-жа Петкова.

Красимира Петкова е
завършила Великотърновския
университет
„Св. св. Кирил и Методий”,
специалност
„Български език и литература и английски
език”. Има присъдена
ІV
професионалноквалификационна степен. От 1984г. работи
като учител. Автор е на
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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!

Ваня Матева - професионалист и естет
Учителката
по
немски
е з и к
В а н я
М а тева е
завършила
Немска
филология
в ъ в
ВТУ ,,Св. св. Кирил и Методий’’. Целия си живот е
посветила на трудната професия, а над 25 години е

свързала с Хуманитарната
гимназия.
Обучава
учениците
да
участват в свободен разговор на теми, свързани с
празниците и традициите в
Германия и Австрия. Помага им да предлагат мнения
и да излагат свои аргументи
в социалното си поведение,
да разговарят за организиране на свободното си време и
опознаване на околната среда. Учениците се обучават да
разбират основна информация от легенди и разкази и
да ползват конкретна информация от статии и факти спо-

ред интересите си.
Винаги стилна, изискана,
Ваня Матева респектира
учениците с визия и с перфектното владеене на езика
на Гьоте и Хайне. А когато
дойдат коледните благотворителни базари, фрау Матева не пропуска да покаже
съпричастност към благотворителните мисии. Всяка
година впечатляват нейните
кулинарни умения и естетски усет. Изработените лично от нея коледни украси и
сладкиши винаги предизвикват положителни настроения
сред ученици и учители.

Емилия Хаджийска е учител по испански език
Емилия Хаджийска е учител по испански език в ХГ
„Св. св. Кирил и Методий“.
Завършила е специалност
„Приложна лингвистика” /
френски и испански език/,

професионална квалификация – преводач, учител по
френски език. Магистър,
специалност – „Транслатология с френски език”, професионална квалификация
– филологп р е в од ач
по
френски
език
във
ВТУ
„Св.
св.
Кирил
и
Методий“.
Завършила
е
факултативно
курсове по
английски,
италиански и португалски

език. Ежегодно посещава
курсове по испански език за
учители, организирани от
Отдела по образователните въпроси към Испанското
посолство в София. Посещавала е и курсове за учители в Саламанка, Испания
през 2010 и 2011 г.
Организирала е викторини на тема „Познавате ли
Испания?“ и „Испанските
обичаи“, рецитали на ученици 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-

с т в ото ,
ме сеците и
зодиите , да
познават основните
празници, традиции,
културни и исторически забележителности в Испания и
Латинска Америка.
Обучава учениците да разбират основна информация
от автентични текстове и
диалози, свързани с учебния материал.

