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Интервю с Валентина Михайлова
Директор на ПЕГ“Йоан Екзарх“, Враца
Какво е предизвикателството
да сте директор на Профилирана
езикова гимназия?
ПЕГ „Йоан Екзарх“ е училище
емблема за гр. Враца, което във вече
50 годишната си история се е
у т въ рд и л о като ед и н с т ве н ото
училище в областта, даващо найдобрата езикова подготовка по
основните европейски езици. За
съжаление в годината, в която аз поех
управлението на гимназията тя не
беше в най-доброто си състояние,
следствие на различни конфликти,
довели до отлив на ученици,
намаляване на приема и загуба на
доверие в институцията. Няма да
крия, че имаше хора, които ме
съветваха да не се заемам с това, други
бяха уверени, че училището няма да просъществува
дълго. Днес за всички е видно, че тези апокалиптични
предвиждания не се сбъднаха, а точно обратното –
гимназията си връща предишния облик на желано и
предпочитано училище, увеличава се приема, дори
разкрихме и паралелка с професионално обучение,
подобрява се материалната база, залагаме на новите
технологии и се гордеем, че в момента сме
единственото училище в област Враца, което се
раздели с хартиения дневник и работим само с
електронен дневник, което високо се оцени и от
родители и от ученици. Всичко това доказва, че
предизвикателството да съм директор на това училище
си е заслужавало, носи ми удовлетворение и разбира се
много отговорности.
Кога един директор може да каже, че е изпълнил
успешно мисията на учител, възпитател и
администратор?
Едва ли има директор, който би казал, че е изпълнил
тази своя мисия. Аз също не бих могла, но мога да кажа,
че се старая, ежедневно. Когато учениците, на които
преподавам, тези, за които отговарям и техните учители
се чувстват спокойни, идват в училище с желание,
показват високи резултати на изпити и състезания и
след време си спомнят с добро за своето училище, може
би това е изпълнена мисия на учител и директор.
Профилирана езикова гимназия функционира
като един сложен механизъм между учители и

ученици. Как успявате да го
постигнете?
Училището като институция е сложна
система. Ключови фактори в нея са не
само учениците и учителите, но и
родители, общественост, други
институции. Аз вярвам, че за да бъде
едно училище работещо и
проспериращо, всички тези негови
компоненти, трябва да работят в
синхрон. И тук моята роля е да
осъществявам връзката между тях.
Когато говорим, когато се чуваме и се
опитваме да се разбираме едни други и
успехът ще дойде. Учителите и
учениците са двете страни на едно
цяло и когато едната страна не е
внимателна и загрижена за другата
нещата не се случват. Аз вярвам, че в
нашето училище има компетентни и доказали се
учители, които успяват да мотивират своите ученици и
в същото време търсещи и любознателни ученици,
които да провокират своите учители в търсене на
знания и постигане на високи резултати. И не на
последно място уважението към личността, към
различието на другия, към личните му нужди и
потребности. Работя за това и смятам, че е основен,
водещ фактор в изграждането на здрава и пълноценна
училищна общност.
Към кого сте по-взискателна - към учители или
ученици?
Към всички и най-вече към себе си. Всеки от нас носи
своите отговорности и истински вярвам в максимата, че
човек трябва да получава толкова, колкото дава. Затова
имам високи изисквания към себе си и работата си и
очаквам същото от хората, с които работя. Защото целта
ни е обща – знаещи и можещи ученици, удовлетворени
преподаватели, проспериращо училище. Трябва да го
постигнем заедно, иначе е невъзможно.
Каква основа получават учениците и как се
реализират те в последствие?
Смея да твърдя, че ПЕГ „Йоан Екзарх“ дава найдобрата езикова подготовка в региона. Доказват го
постиженията на нашите ученици и в процеса на
обучение и в тяхната реализация след завършването.

продължава на стр.2

нашият директор
... учениците, това е нашата цел,
техните успехи, са нашите постижения ...

Валентина
Михайлова

продължава от стр.1
Основна част от завършилите нашето училище са
свързали завинаги професионалния си живот с
езиците, някои дори се завръщат и като учители. Но не
са малко и наши възпитаници реализирани и в областта
на медицината, правото и
технологиите, което е абсолютно
доказателство за нивото на
преподаване и обучение. Силно
вярвам, че такава добра
ре ализация ще намерят и
учениците от професионалната
паралелка „Аниматор в
туризма“, които още от сега
показват високи резултата и на
практическото обучение и някои
от тях вече имат покани за
професионална изява.
За времето в което сте
директор, какво успяхте да
промените?
Иска ми се да вярвам, че съм променила разбирането на
хората с които работя за това, какво е директорът.
Надявам се моите колеги вече да са се убедили, че за тях
съм „Пръв сред равни“, а не просто администратор, а
учениците да виждат в мен учителя, добронамерения
възрастен, който иска те да успеят в живота и да се
изградят като добри хора. Ако имам и малък успех в
тази насока, значи промяната е налице и ще успяваме в
бъдеще.
Кога се присъединихте към колектива?
През есента на 2010 г.
Разкажете малко повече за професията
педагогически съветник?
Педагогически съветник е длъжност. Подрастващите
споделят на лицето, което изпълнява тази длъжност свои
проблеми от образователния процес и личния си живот.
Не всеки търси директно съвет, трябва да се внимава за
момента, когато това е удачно, иначе може
да се загуби доверието, до тогава
изминаваме известен път заедно в
общуване. Но самото споделяне помага
много, ако е посрещнато с искрена емпатия.
В един момент подрастващият сам стига до
правилни изводи и решения, без да му се
натрапва нещо насила. Но ако ученикът има
девиантно поведение, а не идва сам да
сподели и да потърси подкрепа, подходите
за корекция на поведението му са различни,
защото той не съдейства, гневен и
враждебен е например, затова се включват и
други фактори в процеса, като родители,
учители, авторитета на ръководството на
училището. Друга линия на действие е
превенцията – предвиждане и предотвратяване на
събития преди да са се случили. Не е невъзможно, случва
се. Работата в извънкласни и извънучилищни
мероприятия с ученици е много благодатна, защото
предлага неформална обстановка за изграждане на
доверие и емпатия. Основни принципи на длъжността

Кои са целите които стоят пред ръководството и
учителският колектив?
Целите ни са ясно формулирани в Стратегията за
развитие на училището – да изградим знаещи и
можещи млади хора,
комуникативни, креативни,
критично мислещи и
отговорни. Да продължим
издигането авторитета на
училището и непрекъснато да
подобряваме средата, в която
нашите ученици се образоват.
С една дума – учениците, това
е нашата цел, техните успехи,
са нашите постижения.
Какво бихте пожелали
на бившите и настоящите
учители и ученици на
ПЕГ“Йоан Екзарх“?
На всички желая преди
всичко да са здрави и винаги отдадени на каузата
Езикова гимназия. На учениците желая да постигат
мечтите си, да са винаги търсещи и жадни за промяна и
да влагат себе си във всичко, което правят. На колегите
си желая търпение, защото техният труд и
всеотдайност се забелязват трудно, но се виждат и
остават завинаги.
Валентина Михайлова
Директор на ПЕГ“Йоан Екзарх“
педагогически съветник са конфиденциалността,
емпатията, внасянето на положителен психоклимат и на
всяка цена опазване достойнството на подрастващите
личности. Разглежда се постъпката на ученика, а не се
съди личността му. Децата се променят като река и
грешките са естествена част от развитието им, не бива от
проблемните ситуации да се излиза с неприятни чувства
и спомени.
Какво според вас трябва да притежава един
ученик на гимназията?
От моя гледна точка е желателно почвата на
доброто семейно възпитание да е налице,
човешка доброта, искреност и честност,
нагласа за взаимопомощ към другите и
ученикът да цени авторитети. Тогава полесно се намират инструменти за корекция
на поведението при девиантни постъпки.
Вие виждате през очите си
израстването на толкова много деца. Кое
е най-важното в изграждането на техните
личности?
В образователен аспект да имат цели и да се
трудят за тяхното изпълнение. В личностно
– поведенчески план да се научат да мислят
и разсъждават самостоятелно, да анализират от различни
гледни точки казусите пред себе си, да подхождат повече
с чувство за колективизъм и склонност към раздаване в
живота.
Денислав Георгиев
педагогически съветник

Нашите учители
... Аз съм оптимист, че нещата
постепенно си идват на мястото...
Какво Ви мотивира да учите българска
филология?
Интересът ми към хуманитарните науки, любовта ми
към книгите. Четях много книги в детството си,
особено биографични и си мислех,че ще мога да пиша и
аз така. Смятам,че вече имам и готов материал, съчетах
две професии в живота си като и в двете съм запазила
онова първоначално любопитството, което имах и в
детството си.
Мислите ли, че това е една замираща
специалност през последните години?
Имаше отлив от специалността в последните години,
там трябва здраво четене, огромен обем книги и
сложната граматика, която най-много плаши, а найвече специалността беше пренебрегната заради
объркани ценности по време на прехода. Време, в което
славистиката беше по-уважавана специалност в чужди
университети, отколкото у нас, а в същото време у нас
работят професори, които са четени и превеждани по
света. Аз съм оптимист, че нещата постепенно си идват
на мястото, щом има ученици, които си носят книга в
училище - всичко е наред. Поне нямат забранявани
книги и притежават свободата, но и
риска да определят сами културата
си на четене.
Смятате ли, че това да бъдеш
учител - човекът, който показва
различен свят на едно малко
невръстно дете е обезценено?
Не. Беше обезценено откъм
заплащане, но не и като смисъл.
В и н а г и г и и ма в у ч и л и щ е
моментите в които при изучаването
на определени автори, учениците
затаяват дъх и след време като се
срещнем, ми припомнят за какво
още чре з литературат а сме
говорили.
Защо според вас повечето твърдят, че
учителската професия няма перспективи?
Защото за един период от време сигурно са били прави,
но и „музикант къща не храни”. Много пътища към
успеха не са свързани с пари или слава, но нещата имат
друго измерение и ако човек си даде шанс да опита,
може само да се изпълни с удовлетворение от свободата
да имаш работа, в която цял живот говориш каквото
мислиш.
По какъв начин се е изменило отношението на
учениците към училището през последните 10-15
години според Вас?
Има някакви етапи наистина и всеки випуск е различен.
Випуските на 90-те години се опитваха да се
разкрепостят от ограниченията на времето и техните

Милка Маркова,
учител по Български език
и литература
родители, промениха музикалните си вкусове,
отсъстваха от училище. Випуските на 2000-та година се
променяха още по-динамично, започваха още по-малко
да четат. Сега все пак „мишката не изяде книжката”.
Книгите са на по-достъпна цена, семействата
започнаха да се връщат от чужбина, отделят повече
внимание на децата си, а домашното възпитание в
училище много личи.
Можете ли да дадете съвет към учениците,
оставащи в България, решили да продължат
образованието си тук?
Да. Докато учат, непременно да намерят възможност за
стажове и практики в специалността си, да преследват
не диплома и специалност по документи, с които може
да не се реализират, а да открият, може и в последната
година в училище това, което ще им позволи да се
развиват. Само това, което правят с удоволствие,
разкривайки таланта и способностите си ще им донесе
сбъдване на мечтите.
Какво Ви демотивира в работата ви като
учител?
Понякога ме демотивира липсата на интерес, не само в
учениците, а въобще в системата на
образованието, отказът от търсене
на нови страни, наслада от досега с
други форми на изкуството. Не
р а б от а п о р а з п р ед е л е н и е и
ограничаване на фантазията, а
обратното – творчески хрумвания,
спектакли с учениците,
документални филми – това ме
мотивира.
Какво смят ате, че сте
спечелили от професията си като
учител?
Младост, любов, жизненост. Това
човек може да получи единствено от
работата с млади хора, независимо
колко години са минали в училище.
Как мотивирате учениците си?
С разговори, най-хубавата връзка между мен и тях са
разговорите за всичко.
Вдъхновяват ли ви учениците по някакъв
начин и ако отговорът е ДА по какъв начин?
Да, нямаше да разбера колко са ценни моите ученици
без двете ми професии. Нямаше да разбера колко ми е
ценна едната, ако я нямаше другата. Като водещ на
предаване, попадам в друг свят и в него запазвам едни
здрави принципи, които имам благодарение на моите
ученици, без фалш, без бремето, което имат хората във
всяка друга професия, доколкото съм успяла да
интервюирам хора с всевъзможни професии.
Милка Маркова

Нашите учители
... Езикът е сила и власт ...
Йоанна Димитрова

... Промени се, но продължавам
да я обичам ...
Косьо Костадинов

Защо избрахте точно този език? С какво ви привлече?
Изборът да се ориентирам към българската филология беше спонтанен и
същевременно дълбоко осмислен. Езикът е богатство и колкото да звучи
клиширано – е факт. А възможността да се овледеят език и литературата, ме
мотивира категорично в тази посока. Фактор в това решение е най-вероятно и
афинитетът, който е сериозен катализатор при избора на бъдеща специалност, а
след това и професия.
Какво ви вдъхновява и накърнява?
Вдъхновението ... то е в самата дейност на учителя. Вдъхновяващо е всяко едно
предизвикателство, пред което е изправен съвременният педагог. Вдъхновяващо
е, когато успееш да провокираш интерес и любопитство в иначе не толкова
мотивирани ученици. Вдъхновяващо е, когато постигнат успех и удовлетворение
самите ученици ... Вдъхновението е задължитено в тази професия. А
накърняването, то сякаш отново е част от тази професия ... когато виждаш
липсата на резултати и мотивация, това неминуемо те разочарова и може би в
известна степен накърнява.
Какво бихте казали на учениците, които не проявяват интерес към
езика?
Бих казала, че езикът е сила и власт. Той отваря врати и разрушава граници . Задължителен е.
Какво е чувството да сте учител?
Чувството е много специално ... защото добрият учител е учителят с призвание. Оределено трудна професия,
особено днес. Но това е и даваща професия, зареждаща. Професия, която е наситена с непредсказуемост и
неповторимост - всеки ден е различен от другия, всеки час е микрокосмос, а самата работа с млади хора е
мотивация и градивност.
Защо избрахте да бъдете учител в Профилирана езикова гимназия „Йоан Екзарх” гр. Враца?
Профилирана езикова гимназия е много скъпо място за мен. Това беше моето училище мечта, място, което
изключително много уважавам и което поражда силни и топли емоции. Затова влагам много от себе си, вече като
част от педагогическия колектив. За мен е гордост и привилегия да съм част от това училище ... Моето училище.
Йоанна Димитрова
възпитаник и учител в гиназията

От кога сте преподавател в гимназията?
От 13 февруари 1995г.
Когато през 1987г. завършихте гимназията, смятахте
ли да се върнете тук като учител ?
Само за това съм мечтал.
За толкова много години промени ли се тя и
промениха ли се вашите възгледи към професията учител?
Промени се, но продължавам да я обичам.
Какво, което вие сте видели не могат да видят
младите и бъдещи учители?
Учениците бяха по-неинформирани, но по-любознателни.
Споделете ваши лични впечатления и
преживявания?
За 25 години имам толкова много впечатления и
преживявания, че трябва да изпишете цял том.
Косьо Костадинов,
възпитаник и учител в гимназията

Нашите учители
Защо избрахте точно този език? С какво ви привлече?
Испанският език избра мен. Когато кандидатствах в Езикова гимназия това не ми
беше първо желание, но се записах и не съжалявам.
Какво ви вдъхновява и накърнява?
Вдъхновяват ме незначителни на пръв поглед неща: една усмивка, мил жест ...
Мразя лицемерието и лъжата.
Какво бихте казали на учениците, които не проявяват интерес към езика?
Нищо ... Един ден те сами ще осъзнаят пропуснатите възможности.
Какво е чувството да сте учител?
Да си учител е предизвикателство, защото учителят спомага за изграждането на характера и стои в
основата на всички останали професии.
Защо избрахте да бъдете учител в ПЕГ „Йоан Екзарх“?
За мен беше чест да се върна в моето училище като учител и да работя с хората,
Катя Георгиева
от които съм научила толкова много.
учител по Испански език

Защо избрахте точно този език? С какво ви привлече?
Избрах да уча английски език, защото исках да превеждам любимите си песни. По това време
нямаше google преводач и търсехме значението на думите в дебели речници. Те, обаче, нямаха
превод на жаргон и смисълът на песента се губеше.
Какво ви вдъхновява и накърнява?
Вдъхновява ме позитивната енергия на учениците и желанието им да успяват със знания. Опитвам се да не
приемам нещата лично, но трудно изтърпявам лошото възпитание.
Какво бихте казали на учениците, които не проявяват интерес към езика?
На учениците, които не искат да учат английски език, ще кажа, че рязко намаляват шанса си за
успешна кариера, за общуване с хора от други страни и достъпа си до разнообразна
информация.
Какво е чувството да сте учител?
Много пъти съм си мислила, че е време да започна нещо ново, но в този момент се появяват
страхотни деца, които ме зареждат и осмислят труда ми. И така отлагам вече 25 години.
Защо избрахте да бъдете учител в ПЕГ"Йоан Екзарх"?
Аз самата съм завършила езикова гимназия и обичам артистичния дух на езиковите очилища.
В ПЕГ „Йоан Екзарх“ има общност от бивши и настоящи ученици, които сякаш споделят една парола – ЕГ. Тези
инициали обединяват хора, които споделят една и съща история, традиция, и които обичат едно и също
училище.
Албена Томова
учител по Английски език
Защо избрахте точно този език? С какво ви привлече?
Когато кандидатствах в ЕГ, преди 29 години, не се изучаваше немски език и затова избрах френски
език. Съдба. Впоследствие разбрах колко хубав и мелодичен е този език, а след години ми помогна да
науча португалски език.
Какво ви вдъхновява и накърнява?
Когато видя в учениците срещу мен интерес към езика и желание да покажат своите умения да се изразяват на
чуждия език, да участват и да се изявяват в конкурси и състезания, или просто да научат езика, тогава разбирам, че
има полза от моята работа. Обижда ме и ме натъжава нарастващото отрицателно отношение на родители и ученици
към Учителя.
Какво бихте казали на учениците, които не проявяват интерес към езика?
Както е казал Карл Велики „Да знаеш друг език, е като да имаш втора душа“. Дали учениците искат
да учат френски, или някакъв друг език, няма значение, важно е да го научат качествено. А що се
отнася до френския език, хубаво е да си припомним, че той също е официален език в Европейския
съюз.
Защо избрахте да бъдете учител в ПЕГ "Йоан Екзарх"?
Защото това е моето училище, в което влязох преди 29 години. Тук се срещнах с невероятни
учители, всеотдайни и отговорни към своите ученици.
Андреяна Илиева
учител по Френски език

Нашите учители
Човек е толкова пъти човек, колкото езици знае.
Карл V
Защо избрахте точно този език? С какво ви привлече?
Заради преподавателката по немски от Езиковата гимназия. Беше германка от Росток и притежаваше
завидна ерудиция. Научи ни да обичаме езика и страната.
Какво ви вдъхновява и накърнява?
Вдъхновяват ме успехите на учениците, усещането, че знанията ми са необходими на някого и той
успешно ги прилага. Накърнява ме липсата на желание за учене.
Какво бихте казали на учениците, които не проявяват интерес към езика?
Нямате представа колко много губите. Да знаеш немски е богатство.
Какво е чувството да сте учител?
Щастие, ако обичаш децата.
Защо избрахте да бъдете учител в ПЕГ"Йоан Екзарх"?
За един филолог това е най-доброто място за работа. защото тук чуждите езици са
приоритетни предмети.
Йорданка Младенова
учител по Немски език

Защо избрахте точно този език? С какво ви привлече?
В близкото минало руският език беше един от най-изучаваните чужди езици. При мен нещата с
избора на език стоят по съвсем различен начин. Мечтата ми беше да стана начален учител. Бях
приета Начална педагогика във ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”. В същото време разбрах, че съм
приета и в ШУ”Еп.К.Преславски”. На кантара натежа вторият. Специалността, в която бях приета
беше “Българска и руска филология”. Звучеше по-атрактивно. И така се случи с моя избор. Не съжалявам.
Помнете: “Човек е толкова пъти човек, колкото езици знае”, Карл V.
Какво ви вдъхновява и накърнява?
Предизвикателствата в училище ми действат мотивиращо. Все по-трудно попадаме на мотивирани ученици. Но,
разбира се, има и мотивирани, които имат отношение към предмета ти. Харесва ми начинът, по който се чувствам,
когато съм сред такива деца, когато виждам как израстват в знанията си и успяват да приложат наученото, как
постигат малки, но значими цели. Наранява ме това, че все по-малко уважаван е вече българският учител и от
ученици, и от обществото ни.
Какво бихте казали на учениците, които не проявяват интерес към езика?
Няма модерен език. Езикът е богатство!
Какво е чувството да сте учител?
Преподаването е сложна химия. Учителската професия е високооборотна, изпълнена с много
емоции. Тя е за саможиви и амбициозни хора, които не се страхуват да се борят с
предизвикателствата. Тя е най-добрият начин човек да покаже пред себе си, че може. Освен
това учителят има уникалния шанс да научи други млади хора на нещо полезно и да им
помогне да стигнат и най-високите цели.
Защо избрахте да бъдете учител в ПЕГ"Йоан Екзарх"?
Започнах, като учител през 2001 година в Текстилен техникум. През 2008 година беше приета
първата паралелка с руски език. Реших, че това е една добра възможност да практикувам и
разпространявам езика. Кандидатствах и така нещата ми отново се получиха.
Елица Кънчева
учител по Руски език

Нашите клубове
клуб по туризъм „Скакля“
Kлубът по туризъм е един от най-старите и
ценни за Профилирана езикова гимназия още от
1970 година , когато е основан от Георги Павлов.
Първоначално е наричан Съвет по туризъм.
За първи път ученици от гимназията, участват в
Национален туристически поход „КозлодуйОколчица” през 1973 година.
Профилирана езикова гимназия е първото
„Училище – еталон по туризъм” в
Северозападна България. До този момент от
туристически прояви, клуб по туризъм „Скакля”
е спечелил стотици купи и грамоти.
Ежемесечните излети с клуба по туризъм са
малки приключения, които са повод за
невероятни изживявания и създаване на нови,
трайни приятелства, както и за срещи с
прекрасната природа на Врачански Балкан и не
само. Чрез тези преходи се отдава възможност
на учениците да опознаят себе си и да станат
част от едно голямо семейство – семейството на туристите.
След месеци изпълнени с приключения и изпитания стигаме до най-голямото предизвикателство,което носи
спомени, които се гравират дълбоко върху сърцата ни – Национален туристически поход „ Козлодуй – Околчица”
или както ние го наричаме „ По стъпките на Ботевата чета”.
Това е седмица, в която преоткриваш себе си,
преминаваш изпитанията, през които е
преминал един велик българин, поет и
революционер, а именно Христо Ботев.
Седмица, в която приятелите стават
семейство, в която песните не стихват, а
българското у нас не спира да се пробужда.
Изпитанието, което отваря очите ти и
затваря границите ти за бягство от тук, защото
това е мястото в което не искаш да спираш да
израстваш и да се променяш ... и знаеш,че
линията „финал” ще те чака на същото място
следващата година с нови и трепетни моменти.
Семейството ще се събере и тази година,
готово да посрещне с отворени обятия новите
си членове, за да ги научи колко е красиво да си
заобиколен от хора, ценящи природата и винаги
готови да ти подадат ръка. Близо петдесет
години възпитаници на Профилирана езикова
гимназия крачат гордо по път, осеян с
трудности, чието действие е единствено да ги сплоти и направи по-силни. Високите температури, дъжда и дори
уморителните преходи не спират учениците със зелени униформи и черни раници от постигането на крайната
цел – достигането на връх Околчица/Вола.
„В стегнат строй сега вървим,
всеки връх ще покорим.
Знамето ни се развява
и показва нашта слава!”
ЕГ ВРАЦА, ЕГ ВРАЦА, Е - Е - Е /x3

Нашите клубове

клуб „Млад огнеборец“
Клубът с ръководител г-жа Сашка Младенова се
занимава с изграждане на умения, свързани с реална
преценка на кризисна обстановка. Тази година в
състезанията на младежките отряди младите
огнеборци се увенчаха с успех. След като
изпревариха останалите 5 отряда от региона и
завършиха първи нашите момичета се класираха за
областното състезание.

Гордеем се с вас, момичета! Успех!

клуб „Волейбол“
Клубът по волейбол юноши 11-12 клас с
ръководител Николай Керефейски се записа с
категорична победа на областния етап от Ученически
игри’2019 след категорични победи над отборите от
Мездра и Козлодуй!
В зоналния етап провел се в Белоградчик
волейболистите загубиха от отборите на Монтана и
Белоградчик.
Въпреки това, гордеем се с вас, момчета!

"Табата" с ръководител Маргарита Осенска
Високо интензивен тренировъчен режим за ученици
от 10 и 11 клас
"Стъклопис" с ръководител Мариета Иванова
Рисуване върху стъкло със специална техника за
ученици от 7 до 9 клас
"Математиката -лесна и интересна"
с ръководител Любка Тодорова
Решаване на занимателни и логически задачи за
ученици от 7 и 8 клас.
"ДИГИТАЛНА креативност с Minecraft"
с ръководител Диана Гергова
В света на Minecraft учениците от 8, 9 и 10 клас
моделират обекти, процеси и явления.
клуб "Графичен дизайн"
Ученици от клуб "Графичен дизайн" с ръководител
Димитринка Георгиева представиха професията
"Графичен дизайнер" в тазгодишното издание на дни на
професиите в залите на Младежки дом. Това е цветна и
експресивна професия, в която човек може да разгърне
своя необятен потенциал и креативност – една от найтърсените и отлично платени професии както в
страната, така и по света, а от 2019-та година ще се
изучава в гимназията.

"Народни танци" с ръководител Ралица Тодорова
Запознаване с българския фолклор за ученици от 8 и
9 клас.
"Физиката в ежедневието" с ръководител
Ралица Тодорова
Приложение на физични процеси в живота на човека
за ученици от 9 и 10 клас
"Училищен вестник" с ръководител Диана
Гергова събиране на информация за ученическия
живот в гимназията.

Нашите съученици
Кога разбра, че имаш талант?
Започнах да пея в хор още от малка, от детската градина.
Какво е музиката за теб?
От една страна е забавление, страст. С музиката можеш да изкажеш
неизказаното.
Какво те вдъхновява и мотивира?
Като цяло музиката е вдъхновение дори и за хората, които не могат да пеят.
Вдъхновява ме и това да карам хората да се забавляват.
Какво мислиш да правиш след като завършиш училище?
Като цяло съм много далеч от музиката и от танците, искам да се занимавам с
икономика и след това да продължа с изкуството. Искам нещо различно.
Имаш ли човек на който подражаваш?
Нямам определен. Но винаги трябва да имаш модел и пример за подражание.
За да градиш и вървиш напред и нагоре.
Сара Ангелова
12В клас
Защо точно рисуването?
Започнах да рисувам още от много малка, това се хареса на много хора. А това направи
мен щастлива.
Кое е любимото ти нещо за рисуване?
Обичам да рисувам природата, също така обичам да рисувам графични картини.
Кое беше първото нещо което нарисува? Какво те вдъхнови?
Не си спомням вече, но мисля че първото нещо, което нарисувах беше русалка.
Направих нейната опашка във формата на сърце. Като всяко малко момиче, харесвах и
аз детския сериал H2O и точно от там се вдъхнових.
Разкажи ми повече за конкурсите, в които си участвала?
В училище печелех първи, втори и трети места. Миналата година участвах с рисунка на
празника на Франкофонията и получих грамота.
Александрина Герасимова,
9Б клас

Кога разбра, че имаш талант?
Не мисля, че някога талантът е играл някаква сериозна роля в моето танцово
преживяване или някъде другаде.
Какво е музиката за теб?
Музиката е като кръвта в един организъм. Независимо какъв артист си музиката
е причината танцьорът да се движи и да изглежда луд в очите на глухите.
Какво те вдъхновява и мотивира?
Това което ме вдъхновява е факта, че абсолютно винаги може да работиш върху
себе си, да опознаеш тялото си, своя собствен характер и треньора или
преподавателя, с когото да работиш, да си помогнете един на друг с цел
подобряване на личността и умението да работиш в екип.
Какво възнамеряваш да правиш след като завършиш училище?
След като завърша обмислям да кандидатствам в НАТФИЗ, за да подобря своите
танцови и актьорски умения и така.
Има ли човек, на когото подражаваш?
През различните ми етапи е имало най-различни хора, но човека на когото наймного искам да приличам е моя треньор, защото той обърна светогледа ми както
за танците, така и да разсъждавам за живота.
Павел Стефанов
11Б клас

Нашите съученици
Кога започна да тренираш?
Започнах да тренирам есента на 2016 г.
Как реши да се занимаваш точно с това?
Реших да се занимавам с това, защото още от малък много харесвам
футбола.
Какво те кара да продължаваш?
Това, че ми доставя удоволствие.
Кога игра на мач за пръв път?
Есента на 2016 г.
Срещу кой беше първата ти победа?
Срещу отбора на Монтана.
Ще продължиш ли за напред?
Да.
Цветан Момчилов
9Б клас

От кога започна да тренираш лека
атлетика?
Тренирам от близо две години.
Защо започна да тренираш?
Винаги съм имала интерес към този спорт,
но човека който ме подтикна и заведе в
залата беше брат ми.
Кога беше първото ти състезание?
Първото ми състезание беше в Сърбия, град
Ягодина на 28 юни 2017 година.
Притеснена ли си преди състезание?
Винаги има притеснение, защото не
представям само себе си, но и клуба.
Какво е чувството когато си на първо
място?
Когато си на първо място вълнението е
голямо, защото по този начин се доказвам

Кога започна да тренираш хандбал?
В 3 клас.
Защо избра този спорт?
Един приятел вика ела да тренираш с мене и аз викам що не.
Кога беше първото ти състезание?
3 месеца след като започнах.
Кое те кара да продължиш?
Това че в отбора сме много събрани стари приятели.
Колко победи имаш до този момент?
Много ;д
Как се чувстваш след победа?
Щастлив, че труда ми се е отплатил.
Би ли продължил да тренираш и занапред?
Да.
Йохан Марков
9Б клас

Нашите съученици
Защо точно пианото?
Защото имаше пиано вкъщи, на което сестра ми също свиреше и
аз реших да опитам.
Спомняш ли си първата среща с пианото? Ако да, какво
почувства?
Спомням си първия урок при учителката ми, тогава отидохме с
брат ми, чувствах се притеснена.
Какво е любимото ти занимание като изключим
училищните и тези по пиано?
Чета книги, най-вече чета книги. Харесвам романи приключенски, любовни. Много харесвам тези на Александър
Дюма.
Какво е музиката за теб и как ти помага?
Ами музиката ми помага, ако съм разстроена, да се успокоя и
като цяло ми помага. Да изпълнявам музика е вълнуващо, правя
това което харесвам, а когато слушам музика в зависимост от това каква е музиката, весела или тъжна, се отразява
върху мен.
Защо избра Профилирана езикова гимназия? Какво те привлече към нея?
Избрах Профилирана езикова гимназия, защото искам да уча езици, а езиците много ще ми помогнат да пътувам из
света.
Какво те вдъхновява и мотивира?
Желанието просто да стана по-добра в това, което правя и това, че искам да постигна нещо, а в моят случай е това да
стана пианистка.
Какво мислиш да правиш след като завършиш училище?
Мисля да уча в Консерваторията, още не съм решила дали да бъде в България или в чужбина, но по-скоро ще е тук и
ще стана пианистка.
Имаш ли други интереси освен пианото?
Не се занимавам с нищо, но имам интерес към други инструменти, също обичам да пея и най-голям интерес
проявявам към флейтата, ако говорим за други инструменти.
По какъв начин музиката ти помогна да развиеш мисленето си?
Музиката мисля, че ми е помогнала да мисля по по-различен начин, защото музиката, която слушам и изпълнявам е
класическа и тя одухотворява хората.
Има ли човек на когото подражаваш? Ако да, защо точно на него?
Ланг Ланг – китаец, защото е голям виртуоз. Всеки пианист си има собствена интерпретация на музиката, която
свири, но в неговата ми харесва най-много неговият начин на изразяване.
Елица Стефанова
8А клас

Защо точно рисуването?
Рисувам откакто мога да държа писалка, имам безкрайно
въображение и съм изрисувала лист след лист.
Кое е любимото ти нещо за рисуване?
Рисувам всичко, което намирам за красиво, а дори и грозните
неща мога да ги изобразя по красив начин, перфекционист
съм и обичам да изпипвам детайлите до съвършенство. Като
дете съм рисувала неща, които са ме плашели и впоследствие
съм започнала да рисувам по-нестандартни неща.
Разкажи ми повече за конкурсите, в които си
участвала?
Участвам в конкурси още от трети клас и на почти всички съм
взимала награда за първо място.
Моника Цветкова

Нашите съученици

Второ място
на зоналния етап от ученически
игри 2019 девойки 8-10 клас
Трето място
за Ивани Димитрова 12В клас
Национален географски форум

Хрисимира Христова от 12В клас
ЛАУРЕАТ на Националната
олимпиада по испански език

Две първи и трето места
за спортистите на ПЕГ
в Общинския пролетен спортнотуристически празник
„Леденика – 2019“

Първа награда
за Ния Петрова 9В клас
на Националния конкурс
„Нарисувай историята“ 2019 г.

Първо място
за Елина Алипиева 12В клас в
XXIII-та Философска конференция
“Човек-Свят”

Златен медал
за Ростислав Петров 9Г клас
от международния турнир по
кикбокс за купата на АЕЦ
„Козлодуй“

Първо място
за Вилия Георгиева 7б клас
в училищния кръг
на Spelling Bee

Първо място
за Никол 12В, Ния и Михаела 9А
в конкурса „Краят на света“

Над броя се трудиха:
Веселина Петрова, Виктория Евстатиева, Виктория Цветкова, Ивон Петрова, Мариела Петрова

