ОБЩИНА ВАРНА
информира гражданите
за
НОМИНАЦИИТЕ ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА НАГРАДА „ВАРНА”
В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО
И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2019 Г.
На свое заседание, проведено на 19 април 2019 г., експертната комисия за
присъждане на награда “ВАРНА” в системата на предучилищното и училищно
образование, номинира следните личности и колективи:
І. „Ученик на годината” в областта
на общообразователната подготовка
1. Радина Росенова Узунова - ученичка от ХII клас в Първа езикова
гимназия.Носител на престижни литературни награди с утвърждаване авторитета на
гимназията на национално и регионално ниво.Първа награда на Националния
конкурс“Любовта в нас“, втора награда на Национален конкурс „Христос воскресе –
радост донесе“ и много други.
2. Александър Тонев Кръстев - ученик от ХII клас в МГ „Д-р Петър Берон“.
Високи постижения в областта на информатиката, математиката и физиката.
Медалист от международни и национални състезания и олимпиади.
3. Петя Станиславова Панева - ученичка от ХII клас в НУИ „Добри Христов“.
Призови места от редица фолклорни фестивали и турнета. Взема участие в различни
конкурси, ансамбли и формации. Гост-солист на концерти на БНР.

ІІ. „Ученик на годината” в областта
на професионалната подготовка
Теодор Димитров Христов – ученик от ХII клас в Спортно училище „Георги
Бенковски“, национален състезател по „кикбокс“. Отлично представяне на световно
първенство в Италия, второ място на Световна купа в Унгария и множество първи
места от държавни лични и отборни първенства.
ІІІ. „Учител на годината” в областта
на предучилищното образование
1. Юлияна Божимирова Ангелова – старши учител по музика в ДГ № 18
„Чайка“. Учител с високи професионални умения, който стимулира и развива
артистичност, танцови умения и музикална култура у децата. Нейни възпитаници се
представят успешно на концерти, конкурси и фестивали. Високите резултати в
професионалната й дейност са в резултат на способността й да създава толерантна
работна среда с колегите си при реализирането на творчески идеи.
2. Елена Савова Колева – главен учител в ДГ № 42 „Българче“. Доказан
професионалист с творческа прозорливост и усет към новото и нестандартното. В
работата си проявява проектно-изследователски подход и развива творческо
мислене в децата.
3. Стамена Валентинова Христова – учител по английски език в Частна
детска градина „Мечтатели“. Използва ефективно интерактивни, сугестопедични и
игрови методи на обучение, които повишават мотивацията и емоционално-

психически комфорт. Допринасят
специфични цели в обучението.
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ІV. „Учител на годината” в областта
на обслужващите звена
Няма номинации.
V.

„Учител на годината” в областта
на основното образование

1. Галина Парашкевова Парушева – Радева – учител по изобразително
изкуство в ОУ „Захари Стоянов“. Цялостната й дейност се отразява с висок
професионализъм, новаторство и инициативност. В работата си прилага оригинални
и иновативни методи, а нейни възпитаници се класират на призови места на
регионално, национално и международно равнище.
2. Диана Велчева Емануилиду – учител по английски език в Частно средно
училище и детска градина „Мечтатели“. Реализира се като успешен учител – новатор
не само на регионално, но и национално ниво, със съвременни подходи и иновации в
преподаването на чужд език.
VI.

„Учител на годината” в областта
на средното образование

Палмира Здравкова Дачева – старши учител по философия в МГ „Д-р Петър
Берон“. Работи с даровити деца в областта на философските науки. Учениците й
печелят първи места и медали от национални философски олимпиади и състезания.
Участва в конференции, работи по проекти и програми.
VII. „Учител на годината” в областта
на професионалната подготовка
Красимир Стефанов Кирилов –
дългогодишен преподавател по спорт
„кикбокс“ в Спортно училище „Георги Бенковски“. Изявен професионалист с доказан
принос в развитието на спорт „кикбокс“ във Варна и България. Работи целенасочено
и мотивирано, прилагайки иновативните подходи в учебно- тренировъчен и
възпитателен процес. Учениците му са носители на държавни и международни
отличия.
VIII. „Колектив на годината” в областта
на предучилищното образование
1. Детска градина № 17 „Д-р Петър Берон“ с директор Драгомир
Николов Бакалов. Резултатите от дейността на детската градина са базирани върху
създадената богата на стимули подкрепяща образователна среда. Колективът е
ориентиран към всички нови тенденции и виждания за развитие на предучилищното
образование. Дейността на детската градина е насочена към формиране на
отношение към природосъобразен и здравословен начин на живот.
2. Детска градина № 8 „Христо Ботев“ с директор Веска Добрева
Янакиева. Дейността на колектива се отличава с новаторство и инициативност. В
ежедневната си работа педагозите прилагат оригинални образователни стратегии и
политики. Популяризират добри практики в областта на приобщаващото
образование. Носители на редица награди и призове от различни участия.

ІХ. „Колектив на годината” в областта
на основно училищно образование и обслужващи звена
1. Основно училище „Захари Стоянов“ с директор Тодорка Димитрова
Колева. Колективът се отличава с висок професионализъм, новаторство и
инициативност. Взаимодейства активно с правителствени и НПО, което е залог за
просперитет, устойчиво развитие и активна гражданска позиция. Успешни изяви на
учениците на състезания, олимпиади и проекти, както на национално така и на
европейско ниво.
2. Основно училище „Св. Иван Рилски“ - Варна с директор Димитър
Василев Димитров. Колективът активно работи за приобщаване към общочовешки
и национални ценности. Прилага иновативни методи и подходи за повишаване на
мотивацията на учениците за разширяване кръгозора им и опознаване на ползите от
образованието.
Х. „Колектив на годината” в областта
на средно училищно образование и обслужващи звена
1. Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ с директор Павлин
Панов Петков. Гимназията има цялостен принос в развитието на образованието,
както в град Варна, така и в страната. Професионализмът, нестихващият ентусиазъм,
колективният дух на учителите, с активното сътрудничество на ученици и родители,
водят до изключителни резултати.
2. Национално училище по изкуствата „Добри Христов“ с директор
Йорданка Любомирова Манева. Училище с дългогодишна и богата история,
свързана с развитието на културата във Варна, страната и чужбина. Многобройни са
националните и международните награди на учители и ученици, които са гордост за
варненската общественост.

