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Езикова гимназия „Христо Ботев“ 

  

 
 
 

Най-добрият начин да предвидиш 

бъдещето е да го създадеш сам 

Ние сме пространство на знанието, 

таланта, толерантността и силата на 

духа 
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17.09.2018 

17 септември 2018 г. – първи училищен звънец 

 

Новата учебна година в Езикова гимназия „Христо Ботев“ бе открита с 

издигане на националния флаг. Фанфарният оркестър на училището 

изпълни Ботевия марш, а  Първи ученически гвардейски отряд изигра своя 

традиционен танц със знамена. 

 

 В ранното утро обновеният двор се изпълни с родители и ученици, Най-

нетърпеливи и любопитни бяха 184 осмокласници, които с трепет 

прекрачиха прага на новото си училище. Гимназията получи 

поздравителни адреси от Председателя на Народното събрание – госпожа 

Цвета Караянчева, Областния управител – господин Никола Чанев, 

Началника на РУО Кърджали – господин Гроздан Колев. Кметът на 

Община Кърджали – инженер Хасан Азис поздрави учителите и учениците 

и им пожела новата учебна година да бъде ползотворна и наситена с много 

радостни трепети, вълнения и успехи.  

 

Директорът на училището – госпожа Йорданка Чавдарова удари първия 

училищен звънец с пожелания за много вяра, надежда, любов и мъдрост в 

овладяване на знанието. 

НА ДОБЪР ЧАС! 
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26.09.2018г. 

Ден на европейските езици 

 в Езикова гимназия „Христо Ботев“  

 

Езикова гимназия „Христо Ботев” отново превърна в свой празник 

Европейския ден на езиците. От 2001 г. насам 26 септември е посветен на 

честването на европейските езици. Европа разполага с истинско езиково 

съкровище: 24 официални езици и повече от 60 на местни общности, които 

говорят на регионален или малцинствен език, а също и езиците, на които 

говорят гражданите с произход от други държави и континенти.  

 

Тази година новопостъпилите ученици от випуск осми клас празнуваха в 

СУ „Владимир Димитров – Майастора“ поради ремонтните дейности, но 

това не попречи да превърнат инициативата в истински празник. Те се 

учиха, забавляваха и опознаваха езиковото многообразие с помощта на 

своите учители. С цел да насочат вниманието към това огромно езиково 

богатство, Европейският съюз и Съветът на Европа поставят началото на 

тази инициатива и се грижат за отбелязването на този празник. Всяка 

година на тази дата навсякъде в Европа се организират различни 

мероприятия с цел да се популяризира богатото езиково и културно 

разнообразие в Европа, да се окуражи изучаването на чужди езици във 

всяка възраст и да се насърчи междукултурното разбирателство. През 

целия ден най-малките възпитаници на гимназията се опитваха да отгатнат 

значението на различни познати и непознати за тях европейски езици и да 

се мотивират за тяхното изучаване. Забавлявайки се и печелейки награди, 

осмокласниците научиха любимите си думи на много чужди езици. 
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12.10.2018 

Лия Стамболиева от ЕГ „Христо Ботев” с блестящо 

представяне на Международния финал по дебати на 

немски език в Братислава 

 

От 18 до 20 септември в Братислава, Словакия под патронажа на  

президента на Словашката република Андрей Киска, се проведе 

кулминацията на състезанието  по младежки дебати на немски език – 

международния финал. Общо 24 победители от 12  европейски страни 

гостуваха цяла седмица в  словашката столица, за да премерят сили и  да 

изразяват компетентно и убедително мнения и становища на немски като 

чужд език. По време на дебатите участниците от Беларус, България, 

Естония, Латвия, Литва, Полша, Русия, Словения, Словакия, Чехия, 

Украйна и Унгария успяха не само да се конкурират,  но и да създадат 

нови контакти със свои връстници от Европа. 

 

Международни младежки дебати е международен проект, в който 

български ученици участват за пръв път. Проектът подпомага 

дебатирането като средство за демократичен диалог и насърчава активното 

многоезичие в Европа. Предмет на състезанието е дебатирането на немски 

език по теми от областта на училищното ежедневие, гражданските и 

човешки права, история и Европа. 

 

България беше представена от Лия Стамболиева,  ученичка от ЕГ „Христо 

Ботев“ – гр. Кърджали. и Давид Петров, ученик от   ГПЧЕ „Ромен Ролан“- 

гр. Стара Загора, класирали се след победи в предварителни областен и 

национален кръг. С умели похвати  и брилятно  владеене на немски език 

двамата премериха сили със своите европейски връстници, преодоляха 

безпроблемно своите конкуренти и достигнаха до  полуфинала, 

превръщайки се в любимци на публиката.  

 

Дебатиращите демонстрираха отлична езикова подготовка и познания по 

чужд език. Забележително бе, че двамата български ученици притежават 

умения да се изразяват на език, различен от родния, което означава, че 

техните идеи могат да достигнат до много широка аудитория. Мнението на 
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всеки от тях беше обосновано и подкрепено с многобройни примери. Те 

свободно показаха умения да контрират и да се отнасят към възгледите на 

другите справедливо и безпристрастно. 

 

Лия Стамболиева се доказа със своите задълбочени знания и завидни 

умения да се аргументира, дебатирайки по различни общественозначими  

теми. Представянето на ученичката от кърджалийската езикова гимназия 

бе високо оценено и от организаторите на проекта в България – Гьоте-

институт, Фондация „Спомен, отговорност и бъдеще“, Общополезна 

фондация Херти и на Централата за училищно дело в чужбина, 

Консултантски отдел по немски език към Посолството на Германия в 

България.  

 

Вдъхновена от представянето си на международна сцена, където се 

превърна в любимка на публиката и впечатли всички  присъстващи 

учители, дванадесетокласничката сподели, че смята и в бъдеще да се 

занимава с дебати. Нова стъпка в развитието й в тази посока е получената 

от организаторите и ръководителите на проекта покана да участва в 

журито на  предстоящия училищен  финал  на състезанието през февруари. 
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16.10.2018 

Ден на Програма „Еразъм +“ в Езикова гимназия 

„Христо Ботев“.Представяне на проект „Европейска 

мисия Образование“ 

 
На 12 и 13 октомври 2018 г. Европейската комисия организира 

инициативата „Дни на Еразъм“ (Erasmus Days), с която да отбележи 

огромното положително въздействие на Програма „Еразъм+“ 

едновременно във всички държави по света, легитимни за участие в нея. 

Целта на събитието е да представи европейските ценности, ползите от 

образователната мобилност, положителното въздействие на проектните 

резултати и значението на Програма „Еразъм+“ , така че  те да бъдат видни 

и достъпни за други участници с цел формиране на политики в 

съответните сфери на развитие. 

 

В унисон с тази инициатива, на 12 октомври, в Езикова гимназия „Христо 

Ботев“ Кърджали също бе отбелязан „Ден на Еразъм +“ . От началото на 

месец юли 2018 година училището работи по проект за мобилност на 

педагогически специалисти „Европейска мисия Образование“, в рамките 

на който  през лятната ваканция на учениците 8 учители  от гимназията – 

преподаватели по чужд език, осъществиха мобилност и в рамките на  

Европейския съюз и взеха участие в квалификационни дейности в  Англия, 

Германия, Испания  и Италия. 

 

 

В проведената  в рамките на инициативата информационна среща те 

разказаха  пред други свои колеги за участията си  в квалификационни 

курсове и за придобития от тях нов опит. Споделяйки личните си 

преживявания всеки един от тях  представи  информация  и  за нови 

методи и технологии на преподаване.Посещавайки езикови курсове в 

чужда страна те са  обогатили познанията си по чужди езици и са  

придобили нови знания и умения за общуване в чуждоезикова среда. 

Придобили са  нови знания, свързани с културата, традициите и 

образователните методи в европейските страни, посетени от тях. Много 

важна за тях е била и  предоставената им възможност да споделят опит със 

свои колеги от Европа. Според всички участници в мобилностите това е 
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повишило тяхната лична мотивация за самоусъвършенстване, за да могат 

да отговорят  на предизвикателствата на дигиталното време, прилагайки 

нови методи на преподаване, близки до тези в европейското образование. 
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18.10.2018 

Родолюбивите ботевци се включиха в поход в чест на 

100 години от Първата световна война 

 
Учениците от Езикова гимназия „Христо Ботев“ отново  с желание и 

интерес  се включиха в инициативата на Областна управа Кърджали – „100 

години от Първата световна война“ и два дни участваха в поход по 

стъпките на Българската армия в региона. 

 

На 16.10.2018г. учениците потеглиха по маршрут Кърджали – Момчилград 

– Крумовград.  Пред Паметника на загиналите през 1915 – 1918 г.  в 

Момчилград  те участваха в церемонията по  тържествено поднасяне на 

венец от участниците в похода и почитане паметта на загиналите. След 

програмата колоната от походници направи пешеходен преход до края на 

града,  а от там  групите потеглиха за Крумовград. Пред паметника на 

загиналите за България отново бе изнесена патриотична програма и бе 

почетена паметта на загиналите в Първата световна война войни от 

региона. 

 

Походът продължи с програма в с. Широко поле:  пешеходен преход до 

лагера, кратка програма, поднасяне на цветя, едноминутно мълчание за 

паметта на загиналите и военни игри. Учениците научиха техниката за 

използване на оръжия и гранати, както и начини за предпазване от бойни 

отровни вещества. 

 

На 17.10.2018г. ботевци потеглиха за с. Пчеларово. Те бяха традиционните 

домакини на тържеството пред паметника на загиналите в Балканската 

война и Първата световна война. След изпълнен от фанфарната музика на 

училището Ботев марш и танц, изигран от Първи ученически гвардейски 

отряд, учениците поднесоха венци и почетоха паметта на загиналите с 

едноминутно мълчание. Програмата продължи с тържествен рецитал, в 

който участваха деветокласници  от гимназията.  Зазвучаха стихове от 

Вазов и Дебелянов, посветени на безсмъртния подвиг на войните от 

Българската армия, които са жертвали живота си по време на Първата 

световна война и войните преди нея. Участниците в похода бяха 

поздравени от кмета на с. Пчеларово. 
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Завръщайки се в град Кърджали, участниците в похода положиха венци и 

пред Паметника на ген. Делов . Финалът на инициативата бе поставен със 

заключително тържество пред Паметника на Освободителите в Градската 

градина. За своето активно участие в похода учениците от ЕГ „Христо 

Ботев“ получиха награда от областния управител г-н Никола Чанев. 
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29.10.2018 

Малки, големи и още по-големи момичета и момчета 

от Езиковата гимназия четоха с гражданите на 

Кърджали 
 

 

По традиция последната седмица на месец октомври  е посветена на 

Националната седмица на четенето. Организатори на инициативата са 

МОН и Регионалните управления по образованието.Целта е да се повиши 

грамотността на учениците и четивната им култура. 

 

Над 3000 събития в цялата страна включваха разнообразни игри, 

състезания, представяне на книги и национален маратон на четенето, а  

учениците и учителите по български език и литература от  Езиковата 

гимназия „Христо Ботев“ организира различни инициативи, обхващащи 

различни възрастови групи от жителите на Кърджали. Активността и 

желанието за участие на учениците направи силно впечатление. Те, заедно 

със своите учители, успяха да реализират креативните си идеи и сътвориха 

незабравими преживявания. 

 

Вниманието към най-малките ученици бе насочено към второкласниците 

от ОУ „ Св.св. Кирил и Методий“ град Кърджали. През изминалата учебна 

година те работиха заедно през Иновативната седмица, като проведоха 

един незабравим открит урок по екология в училищния двор. 

Приятелството между малките и големите продължава, затова 

единадесетокласниците избраха да четат заедно с малчуганите. 

 

Идеята на учениците беше да разкажат по-различно позната история. Те 

избраха „Хензел и Гретел“ на Братя Грим. Текстът беше разделен по роли, 

но имаше и допуснати грешки, които малките трябваше да открият. Децата 

слушаха в захлас и откриха всички неточности, които пък предизвикаха 

много смях и емоции. Те получиха и подарък от своите гости – табло, на 

което всеки сам да вписва прочетените през годината книги, а през месец 

май да се срещнат отново, за да се почерпят и да преброят заедно колко 

заглавия са записани. 
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Второкласниците също споделиха с по-големите кои са любимите им 

книги. В стаята звучаха откъси от „Мечо Пух“, „Патиланско царство“, 

„Мили бате!…Писма на един дакел“  както и весели стихчета.      

Вълнуващата среща завърши с обща снимка и с обещанието за нови срещи. 

 

Ученици от 8.,9. и 12. клас поканиха в Литературното си кафене  в 

градската градина своите съграждани  да се включат в маратона на 

четенето. Всички се оказаха много отзивчиви и с удоволствие откликнаха 

на призива на ботевци. Текстовете от различни  художествени 

произведения  зазвучаха  и изпълниха градския парк. Гражданите бяха 

силно впечатлени от инициативата на Езиковата гимназия, похвалиха 

учениците   и им пожелаха да засилват интереса си към четенето ,за  да 

разширяват своя светоглед и да оценяват универсалните човешки 

ценности. 

 

Мероприятията продължиха и в учителската стая на Езиковата гимназия. 

Ученици и учители се събраха и заедно се насладиха на любими книги. 

Всеки бе донесъл своето любимо четиво и го представи пред останалите. 

Някои ученици рецитираха стихове от изучавани произведения. Гордост 

изпълваше учителите, докато слушаха думите  на Ботев и Вазов от своите 

възпитаници. След това се оформи дискусия за ползите от четенето на 

книги, а учениците споделиха, че в днешно време да четеш не е 

отживелица. С навлизането на технологиите всеки има достъп до най-

различна литература и може да чете каквото поиска по всяко време, а 

електронните книги ти позволяват да четеш дори по няколко книги 

едновременно. 

 

Във връзка със Националната седмица на четенето учениците от 12. клас се 

срещнаха с Мария Лалева – утвърден автор на българската литературна 

сцена. Тя представи пред кърджалийските читатели книгата си „ Живот в 

скалите“. Учениците показаха сериозен интерес към творческия път на 

Лалева. Тя им сподели, че пътят на успеха минава през много упорит труд 

и вяра в себе си. 

 

Посещението на ученици от девети и десети клас в дома за стари хора 

беше изключително трогателно и вълнуващо. Ботевци донесоха любими 

книги и лакомства и отделиха от времето си, за да прочетат и споделят с 
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възрастните хора кои са любимите им книги днес. Те се обърнаха към тях с 

думите: 

 

„Благодарим Ви, че станахте част от инициативата на учениците  от 

Езикова гимназия „Христо Ботев”  под наслов „Малки, големи и още по-

големи момичета и момчета четат”, която се провежда в рамките на 

Националната седмица на четенето 22 – 25 октомври 2018 година. 

 

    Радваме се, че споделихте с нас обичта и уважението си към книгата. 

Високо оценяваме Вашето съдействие за продължаване на духовната 

връзка между поколенията. Надяваме се, че сме Ви дарили много 

положителни емоции и вяра в младите хора.” 

 

Като естествен завършек на Националната седмица на четенето, беше и 

рубриката „Време за култура”, излъчена по  Общинско радио Кърджали с 

ученици от Езиковата гимназия.Те направиха анкета сред жителите на 

Кърджали и разказаха за приказния маратон на четенето, проведен от 

ботевци. 
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31.10.2018 

Дванадесетокласничка от Езиковата отличена в 

конкурс за родолюбие 

 
Дванадесетокласничката от Езикова гимназия „Христо Ботев“ Селин 

Ахмед  спечели награда в конкурса „160 години Болградска гимназия – 

извор на родолюбие“ – конкурс, организиран от Министерството на 

образованието и науката по случай 160-годишнината на Болградската 

гимназия „Георги Сава Раковски“ в Украйна.  

 

Целта на инициативата e да се създадат условия за формиране на 

ценностни ориентации и качества у младите хора, свързани с чувството на 

национална гордост, любов и признателност към българските 

възрожденци, радетели за създаване на български училища и изучаване на 

българския език извън пределите на България. 

 

В надпреварата взеха участие ученици от България и Украйна със свои 

творби. „На всяко поколение е отредена определена роля за запазване и 

утвърждаване на историческите и културните традиции на своя народ. 

Нашите предци – българските преселници от Дунавска България – преди 

повече от два века дават нов живот на Бесарабия. Те ни завещават свято да 

пазим своя език и култура, традиции и обичаи.”  

 

С тези думи Селин впечатли журито в състав: зам.областният управител 

Димитринка Петкова, проф. Надя Манолова от СУ „Климент Охридски“, 

проф.д-р Пламен Павлов от ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“, доц. Г. 

Стефанов от ТУ – Сливен, гл.експерт по история в МОН Радостина 

Николова, Валя Димитрова от фондация „Памет“. Нейната творба бе 

отличена с грамота и  книга с поезия на Христо Ботев и ще бъде 

публикувана в юбилеен сборник на Болградската гимназия. 
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16.11.2018 

Ботевци казаха „STOP” на войната по пътищата 

 
На 18 ноември отбелязваме Световния ден за възпоменание на жертвите на 

пътно – транспортни произшествия. За първи път този ден е отбелязан през 

1993 г . в Обединеното кралство, а организацията „Мир на пътя” поставя 

началото на традицията. С всяка изминала година към нея се 

присъединяват все повече страни. 

  

С флашмоб, организиран от Ученическия съвет към ЕГ „Христо Ботев” , 

възпитаниците на  Езиковата гимназия отбелязаха Световния ден за 

възпоменание на жертвите на пътно – транспортни произшествия. 

Окрилени от идеята да участват в похода, който поемат всички страни за 

спиране на войната по пътищата, учениците от осми, девети и десети клас 

се подредиха под формата на забранителния знак „STOP” в двора на 

училището. В памет на жертвите от войната по пътищата към небето 

полетяха бели балони, върху които учени ците на гимназията написаха 

своите послания с надежда жертвите на пътно- транспортни произшествия 

да не се увеличават. 

 

Идеята на учениците бе свързана с послание, което те пожелаха да 

отправят както към своите съученици, така и към обществото. 

Инициативата напомня на всички, че би трябвало да се замислят лично за 

своето поведение на пътя, да анализират грешките и да вземат решение, да 

не допускат риск в пътното движение. Сигурността на движението по 

пътищата на всички хора зависи от личния принос и отговорност на всеки 

един от нас. Съвкупността на добронамереност, дисциплина и 

толерантност на стотици хиляди хора едновременно би осигурила една по-

здравословна и безопасна среда на пътното движение. 
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16.11.2018 

Езиковата гимназия „В търсене на значимите“ по 

проект на ЦОИДУЕМ 

 
На 16.11.2018 г.в сградата на ЕГ „Христо Ботев“ се състоя  откриваща 

конференция по проект „В търсене на значимите“ , Приоритет 1 „ 

Реализиране на различни форми на работа, водещи до пълноценна 

социализация на децата и учениците от етническите малцинства“, 

финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и 

учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/, 

 

Директорът на ЕГ „Христо Ботев“ и ръководител на проекта Йорданка 

Чавдарова   представи целите, стойността, срока за изпълнение, целеви 

групи, екипа и очакваните резултати от предвидените по проекта дейности. 

Тя даде думата и на ръководителите на екипите и участници в проекта да 

споделят своите  впечатления от  работата си до момента. 

 

Денят на конференцията не бе избран случайно, защото 16 ноември е ден 

на толерантността и с представянето на проекта Езиковата гимназия даде 

поредния добър пример в тази посока. Проектът „В търсене на значимите“ 

цели пълноценна социализация на ученици чрез изграждане на умения за 

живот в общност с други хора. Тези умения включват усвояването на 

определени правила, социални норми, език и начин на общуване, модели 

на поведение, ценности и нагласи. 

 

Чрез създаване на четири екипа – „Слава“, „Добротворец“, „Професии“ и 

„Аз, гражданинът“  участниците в проекта следва да развият богат набор 

от социални умения, да натрупат опит от общуване в различни социални 

сфери, а родителите деликатно да бъдат включени в натрупването на 

социален опит. За първи път в град Кърджали ще бъде проведена игра 

„Градско социализиране“ , която ще направи институциите по-близки и 

разпознаваеми за учениците и техните родители  и ще повиши доверието 

им към тях като партньори, а не като „обществен враг“.  

 

За работа със семейството за разясняване на ползите от образованието на 

учениците от етническите малцинства ще се  сформира родителски клуб 

„Заедно в час” като  в него ще се включат  родители, представители на 
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различни професии и етноси като добър пример за нуждата от 

продължаване на образованието и постигането на висок социален статус. В 

рамките  дейностите по проекта в продължение на 10 месеца ще бъдат 

подготвени и излъчени предавания по различни обществено значими теми 

и с широк местен отзвук, подготвени съвместно от ученици и родители. 

Заниманията ще приключат с лятната изследователска академия и 

образователно – изследователски екскурзии, в различни направления 

базирани върху връзката между училището и реалния живот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

28.11.2018 

 

ЕГ „Христо Ботев“ Кърджали с презентация за 

успешен партньорски проект на международен форум 

в Германия 

 
На 19. и 20. ноември 2018 г. в град Бон, Германия се проведе Юбилейна 

конференция на Инициатива за подкрепа на университети и училища – 

партньори в чужбина, организирана от Немската служба за академичен 

обмен и Немската централа за училища в чужбина, финансирана от 

Немското министерство на Външните работи.  

 

На форума присъстваха представители на повече от 20 университета в 

Германия, които работят съвместно с партньорски училища в чужбина и 

които работят по съвместни проекти, финансирани от Немското 

министерство на Външните работи. Конференцията бе под  надслов  

„Промяна чрез обмен“ и отбеляза 10 години от създаването на 

Инициативата за подкрепа, както и 10 години от създаването на 

инициативата „Училища-партньори в чужбина“. На форума единствените 

средни училища от България, членове на тази инициатива,  получили 

покана и представили своя съвместен проект,  бяха Езикова гимназия 

„Христо Ботев“ град Кърджали и Гимназия за чужди езици „Йоан Екзарх“ 

в град Ловеч.   

 

Двете елитни езикови гимназии участваха във форума, благодарение на 

активното и  успешно представяне на техни възпитаници в инициативата 

на Дуален Университет в Баден Вюртемберг  „Лято в двореца“, която 

предвижда едномесечен престой на ученици във висшето училище в 

Германия. В рамките на един месец престой в кампуса на университета в 

Бад Мергентхайм ученици от единадесети клас се обучават как да 

кандидатстват за работа в немска фирма  и имат възможност да се явят на 

интервю за работно място.  След одобрение от работодателя те получават  

и студентско място в университета. Програмата съществува от 2015 година 

и през 4те години 7 изявени ученици от езиковата гимназия в Кърджали с 

интерес към технически специалности и с отлични познания по немски 

език успешно са получили стипендия. Четири възпитаници на училището  
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са преминали през обучението в рамките на този проект и  вече са 

студенти, обучаващи се в университета по програма за дуално обучение. 

Тя включва  паралелно работа в немската фирма и следване в 

университета. 

 

На форума в Бон този интересен  проект за успешна съвместна работа 

между различни видове институции от Германия и България бе представен 

от  директора на гимназията в Ловеч – Радослав Хитов и заместник 

директора на кърджалийската езикова гимназия – Радка Попгеоргиева. 

 

 

Заедно с ръководителя на проекта от Дуален университет Баден 

Вюртенберг – господин Стефан Ридл,  както и представител на бизнес-

партньор от фирма „ЕБМ Папст“ – госпожа Симоне Герман и студентката, 

обучаваща се по програма за дуално обучение – Невена Данкова, те 

разказаха за своята партньорска работа по проекта и за удовлетвореността 

на всички участници в него. 

 

С предложената от тях презентация, разглеждаща многообразието и 

резултатите от проекта от различни гледни точки – университет – 

партньорско училище – студент – бизнес-партньор, те предизвикаха 

интерес към проекта и заслужени похвали за успешното му реализиране от 

страна на всички присъстващи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

03.12.2018 

 

Участие на екип от ЕГ „Христо Ботев” град Кърджали 

в Национална програма „Квалификация“ 2018 г модул 

„Мобилности за посещение на училища с кабинети за 

медиация и развита IT структура“. 

 
От участието на екипа от ЕГ „Христо Ботев“ град Кърджали в Национална 

програма „Квалификация“ – 4.1.6. Мобилности за посещение на училища с 

кабинети за медиация и развита IT структура, одобрена с Решение 

№271/20.04.2018 г. на Министерски съвет 

 

Училището разкри нови възможности : 

 

За усвояване на знания и формиране на умения и компетентности, 

свързани с използване на иновативни методи в  преподаването, 

съвременни методи в оценяването на учебните резултати, диагностика на 

личностното развитие и консултирането на учениците с оглед постигане на 

качествено образование и личностно развитие. 

 

За прилагането на модели за създаване и развитие на позитивна училищна 

среда, включително за подобряване на взаимодействието между 

семейството и училището, привличане на родителите за по-активно 

участие в училищната общност и за ефективно управление на класа. 

 

За повишаване на подготовката на педагогическите специалисти с 

управленски функции за прилагане на съвременни модели за управление 

на образователните институции, лидерство за ефективна организация на 

училищните дейности и координация на педагогическите екипи.“ 

 

 

След посещението на  СУ „П.Яворов” гр. Сливен  в ЕГ „Христо Ботев” 

Кърджали, бяха реализирани следните задачи : 

 

Внедряване на образователни електронни ресурси, електронни платформи 

/Уча се/, електронен дневник. 
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Организирано обучение за работа с електронен дневник . 

Изграждане на Wi-Fi мрежи за нуждите на училищното образование. 
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04.12.2018 

 

Ботевци отбелязаха Световния ден за борба със СПИН 

 
Борбата срещу СПИН /Синдром на придобитата имунна недостатъчност/ 

се води повече от 30 години. Мотото на тазгодишната анти СПИН 

кампания бе „Узнай своя статус“. 

 

В Езикова гимназия „Христо Ботев“, гр. Кърджали за поредна година се 

отбеляза 1- ви декември – Световен ден за борба със СПИН. 

Представители от Ученическия съвет в гимназията раздаваха на всички 

учители и ученици  символични червени лентички – символ на борбата 

срещу СПИН, презервативи и информационни брошури. Във фоайето на 

гимназията активистите от Ученическия съвет подготвиха специален 

информативен кът с плакати, брошури и информация за историята на 

откриване на ХИВ – вируса, превенция и лечение на заболяването. 

 

През 1988 г. Световната здравна организация, в стремежа си да насочи 

общественото внимание към проблемите на ХИВ/СПИН и да подчертае 

необходимостта от подкрепа и разбиране за хората, живеещи с ХИВ, 

обявява 1–ви декември за Световен ден за борба със СПИН. Синдромът на 

придобитата имунна недостатъчност е едно от най-опасните вирусни 

заболявания, познати на човечеството досега. Днес той е водещата причина 

за смъртните случаи в света на хора в активна възраст. Над 33 милиона в 

света живеят с вируса на СПИН. От началото на епидемията около 35 

милиона души са починали от СПИН. В България три хиляди души са 

инфектирани с ХИВ – вируса. Средногодишно у нас се откриват около 200 

човека с ХИВ, като половината от инфектираните са под 30 години. 
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05.12.2018 

 

Ботевци оставиха своите следи и в старопрестолния 

град 

 
Учениците Борислав Веселинов Енчев – IXН1 клас, и Ради Мирославов  

Митрев – XН1 клас, от ЕГ ”Христо Ботев” достойно представиха област 

Кърджали на XI Националното състезание за ключови компетентности по 

природни науки. 

 

В първите два дни на месец декември от настоящата година в град Велико 

Търново се проведе най-интересното състезание по природни науки на 

тема „Следите остават“, което бе предизвикателство за 60 участници от 

цялата страна. Ученици от различни възрастови групи се състезаваха в 10 

отбора, подбрани на случаен принцип. 

 

Задачите от теоретичния и експерименталния кръг поставиха участниците 

в ролята на сътрудници на разследващи криминалисти, на стажанти в 

биохимична лаборатория към Научноизследователския институт по 

криминалистика и криминология. За да решат задачите, учениците 

трябваше да обработят данни от анализ на ДНК, да снемат пръстови 

отпечатъци и да разпознаят формата на лицето, сравнявайки я със снимки, 

съхранявани в базата данни на МВР. 

 

Работата в екип бе един от важните критерии при оценяването от 

Националната комисия. Всеки от състезателите представяше публично 

решението на една от задачите в рамките на 5 минути. Участниците 

използваха ключови компетентности при решаване на казуси в непозната 

ситуация, защитаваха собствена позиция по актуални за обществото 

проблеми, показвайки оригинално мислене. 

 

Борислав Енчев и Ради Митрев впечатлиха журито не само със 

задълбочени знания и компетентност, но и с изчерпателност и 

оригиналност на представянето. Благодарение на отличната си подготовка, 

на логическото си мислене и на способността да използват научните си 

познания, те достигнаха до правилното решение и така допринесоха за 

успешното представяне на своите отбори в състезанието. 
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05.12.2018 

 

Фурор за ботевци на националното състезанието 

„Стъпала на знанието ’’ 

 
Най-много класирани за втори кръг на състезанието за област Кърджали са 

възпитаниците от ЕГ „Христо Ботев” 

 

Най-масовото участие на  младежи на състезанието по български език и 

литература „Стъпала на знанието” приключи успешно. Надпреварата се 

провежда в два предварителни кръга и един финален. Учениците от 8. до 

12. клас на ЕГ „Христо Ботев”запазиха хегемонията и тази година, като 

успешно се класираха за втори кръг на  състезанието „Стъпала на 

знанието”. Организатори са „Сдружение десет книги” с подкрепата на 

Министерството на образованието и науката. 

 

Вторият предварителен кръг ще се проведе на 15.февруари 2019 година, 

където класиралите се от първи кръг ще демонстрират талант и умения. 

Тринадесет ученици са с максимален резултат от всички класирали се. 

 

Ръководството на Гимназията пожелава успех и на следващите кръгове от 

надпреварата. 
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05.12.2018 

 

Иновацията на ЕГ „Христо Ботев“ представена на 

национален форум за иновации в образованието 

 
На 03. декември 2018 г. в София Тех парк Езикова гимназия „Христо 

Ботев“ участва в национален форум за иновации в образованието  и с 

презентация за своята иновативна дейност през изминалата учебна година 

отговори на въпросите: Готови ли сме да променим българското училище; 

какво прави една иновация успешна; как съчетаваме традиции, технологии 

и иновации? 

 

Директорът Йорданка Чавдарова взе участие в панелната дискусия, като 

разказа за извършените дейности и отговори на въпроси от свои колеги от 

цялата страна. Идеята бе споделяне на добрия опит и разпространение на 

резултатите от проектната работа. На сесията  като зрител присъства и 

Министърът на образованието Красимир Вълчев, който заяви, че „основата 

на иновациите е креативността, а двигателят за това е креативният учител“. 

Според неговото послание „училището на бъдещето трябва да учи, да 

провокира креативност, но няма как да го прави, ако самото то не е 

креативно“. Представянето на кърджалийската езикова гимназия под 

мотото „Не учим за училище, учим за живота“ бе изцяло в унисон с това 

послание и бе единственото от област Кърджали. 

 

Осъществената от колектива на училището иновация доказа, че ЕГ 

„Христо Ботев“ е място на знанието и креативността и бе свързана с 

провеждане на проектна седмица  на тема „ПРИРОДАТА – ДОМ“, 

обвързана с глобалната цел за устойчиво развитие „Отговорно 

потребление“, интегрирана и пречупена през всеки един учебен предмет. 

За осъществяването й в училището бе проведено тематично 

квалификационно обучение на учителите, свързано със спецификата на 

проектната работа като един от методите на обучение. Акцент бе поставен 

върху методите и начините за събиране и обработване на информация, 

развитие на критическото мислене на учениците и за представяне и 

оценяване на дейността от проектната седмица. 
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21  паралелки в училището от IX, X и XI клас  работиха  през цялата 

учебна година в  изградени творчески  лаборатории  по  проекти върху 

темата.  Бе  използван наличния материален ресурс в училището – 

кабинети, компютърни зали, библиотека, физкултурен салон. Дейностите 

за осъществяване на глобалната цел бяха свързани  с формиране  на 

следните компетентности:  задълбочени познания в определена област, 

намиране и извличане на информация, обобщаване, нейното тълкуване, 

осмисляне и оценяване, възпитаване в  толерантност в общуването и 

взаимодействие  с другите.  Всяка паралелка  оформи творческа 

лаборатория, ръководена от двама учители от различни 

общообразователни предметни области. 

 

Работата на отделните творчески лаборатории  включваше старателна 

подготовка с  обсъждане и избор на тема за проекта,   определяне на 

работни екипи по класове. Като партньори в иновацията се включиха 

родителите, РЗИ, Община, Областна управа, производствени фирми в 

региона и чужбина. Процесът на работа бе ежемесечно контролиран от 

сформиран експертен съвет по иновацията, който в случаи на нужда 

оказваше подкрепа и предприемаше коригиращи мерки, с цел постигане 

целите на иновацията. 

 

Иновативната проектна седмица включваше подготовка и презентиране на  

дейността на лабораториите ( 21 проекта). На конкурсен принцип 

проектите бяха оценени от компетентно жури от учители, ученици, 

родители и представители на различни институции. 

 

Мерило за успеха на иновацията  бе възможността учениците да намират 

оптимални решения на реални житейски проблеми, както и  разгръщане на 

интересите и потенциала им  в творческа среда,   повишаване нивото на 

функционалната грамотност и  уменията за въздействащо  устно и писмено  

изразяване.  През проектната седмица всички ученици и учители  имаха 

възможност да разгърнат собствените си интереси  и потенциал в 

творческа среда,  да дадат  изява на своите индивидуални способности  и 

умения,  независимо от учебното   съдържание. 

 

Иновацията на гимназията продължава през настоящата учебна година под 

мотото „Здравето – универсална човешка ценност“. 
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05.12.2018 

 

ЕГ „Христо Ботев“ посреща гости от Посолството на 

Великобритания 

 
На 04.12.2018 ЕГ“Христо Ботев“ , гр. Кърджали  посрещна гости от 

Британското посолство. Том Хайнс, ръководител на Сектор „Политика“ и 

негови сътрудници  се срещнаха с ученици и учители от гимназията. 

„Училището ви се слави с визити от отявлени чуждестранни лица и ние с 

гордост се присъединяваме към този списък“ бе споделено от младежите, 

придружаващи официалния гост. 

 

Срещата протече в приятна и неформална атмосфера. Гостите бяха 

запознати с историята, традициите, животът и дейностите в училището от 

Борис Матеев и Кристина Хаджиевa, които бяха подготвили и представиха 

интересна презентация. Г-н Хайнс и служителите от Посолството добиха 

представа колко талантливи са нашите ученици от прекрасните 

изпълнения на Ради Митрев, Еврим Юзеир и Шенер Юмер, подготвени от 

учителя по музика Л. Полихронов. 

 

Цялата зала затаи дъх по време на изпълнението на Тугай Селим, който 

представи по незабравим начин творбата на Джонатан Мендоза – For Quiet 

Boys. Господин Хайнс също поздрави присъстващите със своето любимо 

стихотворение, с което даде начало на по-деловата част от срещата. 

Срещата продължи с кратки представяния от страна на младите служители 

на посолството, които запознаха учениците с възможностите за обучение в 

чужбина, както и със своя собствен опит по време на следването си. 

 

Събитието завърши със забавна викторина и сладки награди за всички 

отговорили вярно на въпросите свързани с британския живот. Гостите 

споделиха впечатленията и възхищението си от гимназията и нейните 

възпитаници, показали в автентичен разговор отлично владеене на 

английски език. „Посещавали сме много български училища, но за пръв 

път виждаме такова, в което е много интересно  и уютно за всички 

ученици“. 
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На раздяла г-н Хайнс благодари за гостоприемството и незабравимото 

посрещане и покани всички ученици, които имат интерес да продължат 

образованието си във Великобритания, да не се колебаят и да се обръщат с 

въпроси към съответния отдел в Британското посолство. 
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10.12.2018 

Театралната академия „Приятели“ откри машина на 

времето 

 
Проект „Приятели“ приключи със спектакъла „Приятелят е като второ 

Аз“ 

 

Залата на Дома за култура и младежки дейности се оказа малка за 

многобройната публика, дошла да се наслади на заключителната публична 

проява на участниците в проект „Приятели“. Проектът се осъществява от 

Училищно настоятелство „Христо Ботев“ в рамките на процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05M2OP001-

3.002 «Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства 

и/или търсещи или получили международна закрила» (втори срок), 

Оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж 2014-

2020», съфинансирана от  Европейския съюз чрез Европейските 

структурни и инвестиционни фондове. Вече две години ученици от ЕГ 

„Христо Ботев“ работят по него и се занимават в общо 10 ателиета и 

клубове.  Като ретроспекция от дейността на клубове „Екология“ и Клуб 

„Етнография“ във фоайето бяха експонирани изложби с предмети, 

изработени от участниците, както и от събрани от тях материали, 

представящи бита и поминъка на хората, живеещи в Източните Родопи. 

 

Точно в уречения час завесата се вдигна и всички гости се потопиха в 

спектакъл, изцяло сътворен от участниците в ателиетата към театрална 

академия „Приятели“. На сцената оживяха герои от сценарий, създаден от 

сценаристите в академията. Шестима приятели се замечтават за бъдещето. 

Ще бие последният училищен звънец и всеки ще тръгне по своя път,  Това 

е прекрасен повод за разговор. Бъдещият архитект мечтае да посети 

Египет, археологът иска да опознае Древна Гърция. Учителката и  

романтичната поетеса си мислят за първобитното образование в Каменната 

ера и за средновековната поезия. Танцьорката иска да види „Мулен руж“ и 

Париж, а компютърният специалист няма време! Той трябва да разреши 

сериозен проблем – да елиминира компютърния вирус, който пречи на 

пътешествието им. Оказва се, че приятелите мечтатели получават 

междупланетно съобщение, което гласи, че в ЕГ „Христо Ботев“, 

Кърджали, България е изпратена машина на времето, с помощта на която 
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може да се види бъдещето, но има и компютърен вирус, който трябва да 

бъде отстранен. 

 

След редица недоразумения с вредителя младежите попадат във времева 

буря и  се озовават в Бедрок, където са посрещнати от мобилна група в 

лицето на Бам-Бам и Пебълс, а с тях и първобитни хора, изпълняващи 

ритуален танц на приятелството. Компютърният вирус създава времева 

буря и мечтателите се озовават в Египет. Прекрасните костюми, сътворени 

от участниците в ателие „Сценография и режисура“, оригиналната 

хореография на танците,представени от танцьорите от клуб „Танците на 

моя етнос“, оригиналните аранжименти на песните на певците от ателие 

„Музика“ пробудиха фараона, нарушавайки спокойствието му. Приятелите 

от ЕГ “Христо Ботев“ и участници в ателие „Актьори“ искат да  разгледат 

Египетските пирамиди. Фараонът се съгласява, но поставя две условия. 

Младежите решават с лекота задачите и получават благословията на 

сфинкса – пазител на пирамидите. 

 

Компютърният вирус обърква отново нещата. Героите попадат във времева 

буря и след миг се озовават в Древна Гърция. Танцът на гръцките девойки 

разгорещява обстановката. Те с грациозността на хетери превземат сцената 

и отвеждат приятелите до стените на Троя. Там всички се срещат с 

пророчицата Касандра, която се превръща в техен екскурзовод. Тя им 

разказва пред каква сериозна опасност са изправени троянци заради Парис 

и Елена и ги отвежда до Олимп, където Зевс чете военна инструкция. Зевс 

със задоволство открива, че идеята за война не е лоша. Вижда какво пише 

в инструкцията „Старогръцки митове и легенди“ на Николай Кун и чертае 

стратегия за следващи  действия. 

 

Точно когато ситуацията става нажежена, вирусът обърква времето  и 

пространството. Героите попадат в епохата на Средновековието. Това е 

епохата на рицарите и техните прекрасни дами на сърцето. Изведнъж 

виждат на балкона дама с ветрило, рицарят пред балкона прави серенада. 

 

Героите попадат  и в Париж в началото на ХХ век, където случайно се 

запознават с един обикновен служител от Кабаре „Мулен руж“. Така те 

сбъдват още една своя мечта и стават свидетели на едно уникално 
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представление. Изпълнението на кан-кан предизвика  бурни аплодисменти  

от публиката в залата. 

 

В края на невероятната разходка всички са доволни от пътешествието и 

разбират, че е време вече да се прибират.  Благодарене на вируса те 

успяват да пропътуват през времето и пространството, да видят много 

интересни неща от миналото, без което няма настояще и бъдеще. Докато 

преминават  през различни изпитания, младите актьори оставят поводи за 

размисъл, за да изпробват силата на приятелството. Препълнената зала 

аплодира бурно изпълненията на всички участници в спектакъла, а 

ръководителят на проект  „Приятели” госпожа Йорданка Чавдарова 

приветства от сцената младите таланти с думите: 

 

„Поздравявам Ви за смелостта да мечтаете  и да реализирате идеите си с 

талант и креативност. Възхищавам се на умението Ви да се сплотявате и да 

се забавлявате учейки и да работите в екип. Днес вие доказахте, че 

Театрална академия „Приятели”  е работилница за таланти. Прекрасните 

послания на сценаристите, впечатляващата актьорска игра, сценографията 

и костюмите, музиката и танците създадоха неповторима атмосфера за 

публиката в залата.“ Госпожа Чавдарова  благодари и на ръководителите 

на клубове и ателиета за професионализма, с който мотивират младите 

хора и ги учат да бъдат творци и откриватели. 

 

Със спускането на завесата и изпълнението на химна за приятелството, 

специално създаден в рамките на проекта бе поставен край на 

представителната изява на театрална академия „Приятели“ и финал на 

работата на клубовете и ателиетата, но  в съзнанието и сърцата на 

участниците в него  като най-ценна награда останаха приятните спомени, 

незабравимите преживявания и удовлетворението от осъществените 

дейности. 
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11.12.2018 

 

Откриване на Коледните празници в ЕГ „ Христо 

Ботев“ 

 
Дойде ли декември, този иначе студен  месец, всичко започва да се 

променя, става някак си по – топло, по – красиво и по – магично. Живата 

елха в двора  ЕГ „Христо Ботев“ бе украсена на 11 декември , за да може 

по – късно вечерта да разпръсне коледната  магия, пред събралите се 

ученици, дошли за откриването на Коледните празници в гимназията. 

 

Ботевци са се доказали не само със знанията и талантите си в различни 

сфери на образованието и културата, но и не веднъж са доказвали  своята 

човечност, доброта и съпричастност към благотворителността. Всяка 

година в първите дни на месец декември Ученическият съвет,  

ръководството и учителите на гимназията започват трескава подготовка за 

Коледа и  поставят началото на благотворителни инициативи, в които 

учениците от училището винаги даряват и частица от себе си.  

 

Със запалването на светлините на коледната елха под звуците на коледни 

песни, изпълнени от Туче Бекир  и талантливите цигуларки Берна Ахад и 

Гюлю Есад бе даден старт на тазгодишната благотворителност. В 

програмата с водещ Христо Момчев взеха участие и доброволките, 

работещи в училището – Неле Кирш от Германия и  Мойра Дъфи от 

Америка, които разказаха за Коледа и коледните традиции в техните 

страни. Директорът на гимназията – госпожа Йорданка Чавдарова 

поздрави учениците и им пожела успехи през идната 2019-та година, да 

бъдат живи и здрави и най – вече добри и съпричастни. След края на 

обратно броене от 10 до 1 елхата грейна, а небето на ЕГ „Христо Ботев“ се 

озари от фойерверки в красив танц от цветове. 
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14.12.2018 

 

Театрален празник „Генерация Z – виртуалния свят и 

културното многообразие“ 

 
На 13.12.2018г. Областна администрация Кърджали в партньорство с 

Езикова гимназия „Христо Ботев“ организира публично събитие под 

надслов „Генерация Z  –  виртуалния свят и културното многообразие“, 

което се проведе в Театрално-музикален център Кърджали.  2018 година е 

обявена за година на културното наследство и европейското културно 

многообразие. Целта е да сепредстави пред широката общественост 

палитрата от етноси, култури и форми на съвременно изкуство в ЕС и да се 

открои приносът на България към европейските ценности. Инициативата е 

в рамките на Комуникационната стратегия на България за ЕС. 

 

Младите театрали на езиковата  представиха пиесата на немски език „Chat 

and shop“ на Юта Репенинг, носител на трета награда от фестивала на 

ученическите театри „Завесата се вдига на немски език“ в Сливен през 

2018 г, и спектакъла „Представлението на „Хамлет“ в село Долно Туткаво“ 

от Иво Брешан на български език. Във фоайето бе аранжирана изложба за 

мястото и ролята на Германия като държава-лидер в ЕС, възможностите за 

образователен и културен обмен, които предлага, както и ретроспекция на 

съвместни международни проекти с работен език немски, по които ЕГ 

„Христо Ботев“ работи.  

 

Събитието отличи ролята на чуждоезиковото обучение сред младите хора, 

в частност по немски език, за опознаване на европейската литература, 

култура и изкуство с цел да привлече аудиторията към немската и 

българската драматургия и театър и да предостави на подрастващите 

платформа за общуване, която стимулира професионалното им израстване, 

гражданска активност, толерантност към различните и чувство за 

принадлежност към голямото европейско семейство. 

 

Гостите на тържеството се увериха в прецизната езикова подготовка по 

немски език и се насладиха на оригинална режисьорска интерпретация, 

майсторска хореография и завладяващо сценично присъствие на младите 

театрали от ЕГ „Христо Ботев“.  Преди спектакъла във фоайето на театъра 
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бе  подреден традиционният благотворителен коледен базар под патронажа 

на областния управител в подкрепа на децата с увреждания, в който се 

включиха участници от клубове „Занаятчийска работилница“ и 

„Екология“. 
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17.12.2018 

Безапелационна победа за ботевци на „Любословие”! 

Класираните гимназисти от Кърджали за финалите са 

с най-високи резултати 

 
Борислав Енчев от 9. клас на ЕГ „Христо Ботев” –  Кърджали е с най-висок 

резултат в страната  на Националното състезание „Любословие”. За 

пореден път Кърджали защити челните позиции в качеството на обучение 

по  български език и литература, а резултатите дават и самочувствието на 

можещи и знаещи младежи и девойки да превземат националните върхове. 

 

Силната мотивация, постоянството и упоритият труд нареждат и 

осмокласничката Даная Римпопова с най-висок резултат за област 

Кърджали. Същата достойна позиция заема и Антоан Русев от 11. клас, а 

десетокласничката Елица  Чолакова и абитуриентката Моника  Кючукова 

се представиха достойно сред класираните общо 37 ученици от Езиковата 

гимназия за финалите. 

 

Учениците от  Езиковата гимназия по традиция участват  в Националното 

състезание по български език и литература „Любословие“. То се провежда 

за осма поредна учебна година и е организирано от Сдружението на 

учителите филолози. Целта на състезанието е да се проверят уменията на 

учениците за разбиране, осмисляне и използване на информация от текст, 

както и за създаване на писмен текст по конкретна задача. Проверката на 

функционалната грамотност на учениците е една от целите в работата на 

Сдружението. Състезанието се провежда в два кръга, а форматът за 

проверка на знанията и уменията на учениците за всеки от класовете е 

писмен тест с въпроси от отворен и от затворен тип, а като допълнителен 

компонент – задача за създаване на текст. 

 

Ръководството на училището пожелава успех на своите възпитаници и на 

финалния кръг на Националното състезание „ Любословие“ ! 
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21.12.2018 

КОЛЕДЕН МАТЕМАТИЧЕСКИ ПРАЗНИК И 

МНОГО НАГРАДИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЛАСТ 

КЪРДЖАЛИ 

 
В навечерието на Коледните и Новогодишни празници Езикова гимназия 

„Христо Ботев” беше домакин на поредното – четвърто, за област 

Кърджали Коледно математическо състезание, което се организира от 

СМБ – Секция „Изток” , гр. София. На 08.12.2018 г. в сградата на 

Гимназията се явиха 948 ученици от  първи до  дванадесети клас. Голямо 

беше вълнението и желанието при най-малките – първокласниците и 

завиден ентусиазъм се забеляза при по-големите ученици. Участниците 

показаха любов към математиката и отлични знания и умения. Фактът, 

показателен за това, е завоюваните 43 призови места от младите ни 

математици. 

 

Тървествено, в актовата зала на  ЕГ „Христо Ботев” бяха връчени медали, 

грамоти и награди на първенците от  госпожа Ангелина Костова – 

Началник отдел „ОМДК“ и госпожа Емел Бабаева- старши експерт по 

математика в РУО – гр. Кърджали.   Сред учениците от първи до седми 

клас отличени бяха 26  ученици от СУ „Христо Ботев“ в гр. Джебел – 1 

златен медал, СУ „Васил Левски“ в гр. Крумовград – 2 златни, 3 сребърни 

и 2 бронзови медала, от гр. Кърджали: СУ „Йордан Йовков“ -1 златен 

медал, СУ „Отец Паисий“ – 1 златен, 1 сребърен и 1 бронзов медал , СУ 

„П. Р. Славейков“ – 1 златен, 2 сребърни и 1 бронзов медал, ОУ „Св. Св. 

Кирил и Методий“ – 1 бронзов, 2 сребърни медала, от гр. Момчилград: ОУ 

„Д-р Петър Берон“ – 1 златен,  2 сребърни и 2 бронзови медала, СУ „Н. Й. 

Вапцаров“ – 1 сребърен медал, и  СУ „Христо Ботев“ в с. Чорбаджийско – 

1 бронзов медал. 

 

В класирането за учениците от 8 до 12 клас  победители са математиците 

на ЕГ ”Христо Ботев” – 4  златни, 5 сребърни и 6 бронзови медала,  СУ 

„Отец Паисий“ – 1 бронзов медал,  ОУ „П. Яворов“ с. Токачка – 1 златен 

медал. 
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Тези успехи се дължат на отговорността, трудолюбието и упоритостта на 

учениците,  професионализма на преподавателите им по математика и на 

родителите, които мотивират децата си. 

 

Ръководството на ЕГ „Христо Ботев“ пожелава весели Коледни и 

Новогодишни празници на всички учители, родители и ученици от област 

Кърджали и  очаква активно участие и в предстоящото Великденско 

математическо състезание! 
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21.12.2018 

„КОЛЕДАТА“ НА СЕМЕЙСТВО УИЛЯМС СЪБРА 

7000 ЛЕВА 

 
Ученици и учители от Езиковата гимназия „Христо Ботев” 

даряват надежда за децата на Кърджали с благотворителен концерт 

 

За поредна година възпитаниците на Езиковата гимназия „Христо Ботев” 

успяха да дадат урок по добролюбие, организирайки  благотворителен 

Коледен концерт, в подкрепа на инициативата на областния управител 

Никола Чанев. 

 

Над сто и тридесет ученици сътвориха вълшебството, наречено Коледа, и 

накараха препълнената зала да се замисли за истински важните неща в 

живота. За тазгодишната инициатива „Да дарим надежда за Коледа” от 

благотворителни базари на учениците и от продажба на билети за концерта 

се събраха близо 7 000 лева, които ще бъдат преведени към сметката  за 

закупуване на медицинска техника за детско отделение на МБАЛ „д-р 

Атанас Дафовски”-град Кърджали. 

 

Изненадата за най-светлите празници беше сценарият за спектакъла на 

абитуриентите Васил Петковски, Георги Събев и Слави Мандажиев, които 

с чувство за хумор и малко тъга разказаха за живота на едно необикновено 

семейство в навечерието на празника. В спектакъла се включиха и 

участниците от клубове и ателиета по Проект Приятели” на Училищното 

настоятелство „Христо Ботев”, който се финасира по Програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж” на Европейските структурни и 

инвестиционни фондове. 

 

Бащата е  заможен човек, занимаващ се с търговия на едро и не вярва в 

чудото на  Коледа. Икономът Алфред е най-близкият човек на бащата и е 

„разумът“ в семейството. Неразбирането между родители и деца е на път 

да провали за поредна година празника, но Духът на Коледа се появява и 

чудото се случва… 
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Альона е прислужница с поведение на кралица. Тя внася лъч светлина в 

мрачния английски дом. Танци и много песни изпълват сцената , която се 

наслаждава на таланта и младостта. 

 

На финала Алфред се обръща към своя господар с думите: „ Не знам какъв 

е бил този Дух на Коледата, но искрено се радвам, че е успял да Ви 

припомни истински значимите неща. Това е магията на Коледа… кара ни 

да мечтаем, прави ни по-добри един към друг, по-усмихнати… Коледа е 

време за семейството и любимите хора, време за споделени мигове и за 

много любов. 

 

Госпожа Чавдарова, директор на Гимназията, благодари на всички 

осъществили Коледа с думите: „Коледа е ден, който ни напомня за 

истинските и стойностни неща в живота. Коледа е ден, който напомня, че 

всеки носи доброто в себе си. Коледа е ден, в който ставаме по-добри и 

разтваряме сърцата си за любовта – чиста и безусловна. Коледа е ден, 

който напомня, че силата на вярата е огромна. Коледа е ден, който показва, 

че доброто винаги побеждава.” 
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05.01.2019 

България ражда герои, за да ни има 

 
  Езиковата гимназия отбелязва 171 години от рождението на великия 

поет и революционер Христо Ботев 

 

Дни преди рождението на Христо Ботев, ученици и учители подготвят 

информационен кът във фоайето на училището. В часовете по български 

език и литература и история и цивилизация гимназистите представят факти 

от живота и делото на великия българин. 

 

Осмокласниците с трепет очакват полагането на Ботева клетва, за да заявят 

своята принадлежност към училището, носещо името на великия българин. 

Младите таланти подготвят своите есета и стихове за участие в ежегодния 

национален литературен конкурс „Живеем в земята на Ботев“. Трогателни 

са техните думи: „Да възхваляваме Ботев не е достатъчно. Да описваме 

Ботев – думите не стигат. Да търсим Ботев сред нас –не можем го открием.  

 

Да характеризираме Ботев – не сме достойни. Да жалим за Ботев не бива – 

духът му е сред нас и оживява, по-жив от всякога. Какво ни остава – да 

говорим и пишем слова за Големия син на България. Да се чудиш как 

всичко е сбрано в една личност – Човек, поет, революционер, мечтател, 

идеалист…Не стигат думите и свършват там, където започва легендата…“ 

 

В кабинета по история се чува гласът на учителката, която чете спомени за 

онзи паметен ден: „В мразовитата зима утрото беше красиво. Слънцето 

изгря зад баира и с лъчите си галеше заскрежените стрехи на калоферските 

къщи. Ден като ден, ама не точно. Денят бе Коледа, а по новому – 

Богоявление. Ражда се един български исполин, който ще запали искрата 

на надеждата със слово и оръжие…“ 

 

Христо Ботев! –син на България и на един изстрадал народ… А след като 

има такъв народ, значи има надежда за цялото човечество. Той ни остави 

идеали, остави ни отговори, но и много въпроси. Той успя да слее поезия, 

дела и мисли в единство.Днес не той има нужда от нас и нашето 

признание, а ние имаме нужда от него и от неговите непреходни идеали. 
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Гвардейците на Гимназията вдигат шпаги. 

За почест! 

България ражда герои, за да ни има през вековете! 
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23.01.2019 

Ботевци заеха местата на евродепутатите в Страсбург 

 
 “Само онзи, който е свободен, само той може да се нарече човек в 

пълния смисъл на думата!” 

 

Тези думи на Христо Ботев прозвучаха в Европейския парламент в 

Страсбург при представянето на България от учениците на ЕГ „Христо 

Ботев” гр. Кърджали. Те взеха участие в  събитие по проект  “Евроскола”   

и бяха първите  млади посланици на България за 2019 г. Това е програма за 

ученици, която дава възможност  да се подобри осведомеността сред 

младите относно Европейския съюз, европейското гражданство и 

парламентарната демокрация.  

 

В деня „Евроскола“ на 18. януари общо 485 ученици от 22 държави-членки 

на ЕС заеха местата на евродепутатите в парламентарната зала  в 

симулирано заседание на Младежкия европейски парламент. Кърджалийци 

впечатлиха присъстващите с представянето на своята държава, своя роден 

град  и своето училище. Участниците във форума бяха приветствани от  

вицепрезидента на Европейския парламент – Райнер Виланд, с когото  в 

открита дискусия  обсъдиха актуални теми за бъдещето на Европа и съюза. 

 

Миграцията, свободният пазар на работни места, интеграцията и 

възможностите за обучение бяха теми, които  вълнуваха младите   

парламентаристи. Господин Виланд обърна внимание, че младежите в 

Европа са тези, които биха променили облика на Европейския съюз и ги 

призова да бъдат активни граждани в динамичното време, в което живеем:. 

„Спазвайки девиза на съюза „Единни в многообразието“ бъдете достойни 

европейци, но не забравяйте да съхранявате традициите на държавите, от 

които идвате, опазвайки най-вече богатството на родните ви езици“. 

 

В рамките на деня и според изискванията на проекта учениците бяха 

разделени в шест групи и в следобедните часове се включиха активно в 

дебатите на „заседанията на комисиите“ и в „пленарното заседание“ и 

доказаха, че няма прегради за младостта, вдъхновението и 

междукултурното сътрудничество. На английски и немски език те 

разискваха със свои връстници проблеми по предварително зададени теми: 
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„Околна среда и възобновяеми енергийни източници“; „Сигурност и права 

на човека“; „Европейски избори 2019“; „Бъдещето на Европа“ ; „Миграция 

и интеграция“; „Младежка заетост“. Отличното владеене на работните 

езици улесни комуникацията на ботевци с европейските им връстници и се 

превърна в повод те да създадат интересни запознанства и да спечелят 

нови приятели. Учениците водиха  дискусии и преговори помежду си, за да 

построят бъдещето, за което мечтаят. Младежите трябваше да си 

сътрудничат и да вземат нелеки решения, опитвайки се да решават въпроси 

като  засилената миграция, сигурността и правата на човека, последиците 

от развитието на технологиите. 

 

Присъствието на този забележителен младежки форум за всички 

участници в групата на Езиковата бе един  необикновен урок по 

европейско гражданство и доказателство, че младежите от държавите-

членки на ЕС, макар че идват от различни страни, имат еднакви 

разбирания и представи за бъдещето на Европа. Мнозина бяха особено 

впечатлени и от работата на преводачите, които с лекота се справяха с най-

популярните езици в евроиституциите – английски, немски, френски и 

осъзнаха важността на чуждоезиковите умения, придобити от самите тях. 

 

Пътуването на учениците от Езиковата гимназия  до Страсбург бе 

съпътствано от богата културна програма, включваща посещението на най-

дълго строената катедрала в Европа Нотрдам, квартала La Petite France, 

Музея на модерното изкуство и  Елзаския музей. Незабравими ще останат 

за тях необикновените нови преживявания от срещата им с Европейския 

парламент като институция и докосването до европейската култура и 

традиция 
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15.02.2019 

Ботевци отбелязаха празниците свети Валентин и 

свети Трифон Зарезан 

 
На 14.февруари всеки българин може да избере какво да празнува – 

празника по стар стил свети Трифон Зарезан, честван като Ден на лозаря 

или празника свети Валентин – Ден на любовта. Учениците от 

Ученическия съвет към Езикова гимназия „Христо Ботев“, гр. Кърджали 

избраха да отбележат  и двата празника и успешно реализираха поредната 

си инициатива. 

 

На този ден още през XIV век в Англия започва да става традиция да се 

разменят любовни послания под формата на т.нар. валентинки. Във 

фоайето на училището бе поставена кутия за размяна на картички с 

послания. Голяма част от възпитаниците на училището  по атрактивен и 

забавен начин  успяха да споделят помежду си  своите чувства, симпатии и 

признателност един към друг. 

 

За доброто настроение в Гимназията спомогна украсата, която остана цяла 

седмица. Учениците от Ученическия съвет изработиха валентинки – малки 

и големи, и подбраха и поставиха снимки с избражения от българския 

фолклор,  народни носии, народни обичаи,  свързани с лозарството. 

 

Във фоайето на училището бе оформен информационен кът с информация 

за свети Трифон Зарезан и свети Валентин и историята на двата празника, 

чествани на 14. февруари. 

Денят премина с много положителни емоции. Всички си пожелаха 

добротата, красотата и любовта да са винаги в сърцата. 

 

Нека винаги да намираме време за хората, които обичаме… 
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26.02.2019 

Езиковата отново откри петия сезон в годината 

 
Фашинг – най-дългоочакваният карнавал  за немските паралелки 

Езикова гимназия „Христо Ботев” 

 

Многоцветният Fasching- карнавал, превърнал се в традиция за Езикова 

гимназия „Христо Ботев” и отбелязван според немския календар винаги 

през месец февруари, всяка година зарежда ученици и учители с много 

усмивки и настроение. И тази година най-малките ученици от немските 

паралелки в училището се  пренесоха в един приказен свят на принцеси, 

пирати, вещици и други фантастични герои. Осмокласниците показаха и 

своите  певчески и театрални умения,  и научиха много нови неща за  

организирането и провеждането на карнавала в Германия. 

 

Немската традиция се отбелязва всяка година в началото на пролетта.  

Точната му дата зависи от Великден, който винаги се пада в неделята след 

първото пълнолуние от пролетното равноденствие на 21 март. Карнавалът, 

който се провежда преди Великите пости, датира от древни времена, 

когато се е вярвало, че зимните духове трябва да се изгонят, за да дойде 

пролетта. 

 

 Трите основни дни на Fasching са Weiberfastnacht (Женска вечер на 

постите), когато цялата власт преминава символично в ръцете на жените,  

Rosenmontag (Розов понеделник), когато в Германия се провеждат 

карнавални паради и Fastnacht, което буквално означава „Нощ на пости”, 

но всъщност хората ядат, пият и шумно се веселят от сърце цял ден и цяла 

вечер. Танците свършват точно в полунощ, когато Пепелната сряда 

(Aschermittwoch-след Заговезни), която известява началото на постите. 

 

Карнавалът в Езиковата гимназия в Кърджали  беше организиран от 

учителите от осми клас Неле Кирш. Младата германка е тук от месец 

септември  и работи в училището по програма “Kulturweit” като успешно 

се включва в училищния живот на гимназията. Карнавалът започна с нейна 

презентация за празника и продължи с изненади, подготвени  от трите 

паралелки. Те бяха началоло на истинската забава. Организирани бяха 

игри като „Лимбо”, „Музикален стол”, „Игра с чували”, „Игра с балони” и 
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много други. Победителите получиха вкусни награди. Така с песни, танци 

и веселие се стигна до кулминацията – избор на „Най – интересен костюм”. 

 

Смях, радост, лакомства и танци – така бе отбелязан традиционния немски 

„Фашинг“ карнавал в езиковата гимназия. Атмосферата беше неповторима, 

а спомените – скъпи и незабравими. 
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27.02.2019 

Езиковата гимназия с „Диалог за толерантност” по 

проект „В търсене на значимите” 

 
На 26.02.2019 г. В Конференрната зала на хотел  Кърджали се състоя 

Кръгла маса на тема „Диалог за  толерантност”. Проявата се  организира от  

Езикова гиманзия „Христо Ботев” по проект  „В търсене на значимите“, 

финансиран от Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от 

етническите малцинства. На форума  присъстваха представители на 

Областна администрация, Община Кърджали, Регионално управление по 

образование, ОС на БЧК,  Дома за възрастни хора, медии, както и    над 100 

ученици, учители  и родители. 

 

Директорът на Езикова гимназия „Христо Ботев“ и ръководител на проекта 

Йорданка Чавдарова представи пред гости и участници неговитете основни 

параметри. Целта на проекта е да съдейства за пълноценната социализация 

на младите хора от етническите малцинства и изграждането на умения за 

живот  в една общност. Тези умения включват усвояването на определини 

правила, социални норми, език и начин на общуване, модели на поведение, 

ценности и нагласи. Чрез създаване на четири екипа участниците в проекта 

следва да развият богат набор от социални умения, да натрупат опит от 

общуване в различни сфери, а родителите деликатно да бъдат включени в 

натрупването на  житейския  им опит „Значимите -това сте вие, нашите 

деца и ученици.”, подчерта директорът на Езиковата гимназия. 

 

Георги Кулов, председател на сдружение  Балкански форум за мир- 

Кърджали говори за етническата толерантност и модели на общуване в 

Източните Родопи, формирани от вековно съжителство. Той запозна 

накратко участниците в Кръглата маса с основните етнически и 

религиозни общности в Кърджалийско и осъществените  през вековете 

практики на т.нар.комшулук. За да бъдем толерантни трябва да се 

познаваме взаимно. Познанието е ключът срещу предрасъдъците и 

дискриминацията. То е в основата на толерантността, защото когато 

познаваме околните с тяхната специфика, ние не изпитваме страх и 

преодоляваме насаждани предразсъдъци. 
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Кръглата маса продължи с дискусия с участниците в проекта, които 

споделиха своя опит   с толерантното и нетолерантното поведение и 

добрите успешни практики, в които участват или сами инициират. В 

разговора с младите хора стана ясдно, че те черпят основно информация за 

отношенията между етноси и религиозни конфесии от медиите. Често 

обаче в тях присъства език на омразата. 

 

Бе представена и работата на Родителския клуб към  училището. Акцентът 

бе поставен върху образа на бащата и майката в психичното съзряване на 

детето и ролята им за успешното социализиране на подрстващите. 

 

В края на Кръглата маса участниците попълниха анкети изготвена от техни 

връстнци на тема толерантност и  дадоха предложения за нови успешни 

инициативи в тази посока. 
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27.02.2019 

ЕГ „Христо Ботев“ – „Тормозът спира тук!“ 

 
Всяка година последната сряда на месец февруари е известна като Ден за 

борба с тормоза в училище. Той е познат също и като “Ден на розовата 

фланелка”/ Pink Shirt Day/. На този ден участниците носят розово, за да 

символизират своята позиция и неприемане на тормоза в училище. 

България се включва в инициативата за първи път през 2012 г. 

 

За поредна година Езикова гимназия „Христо Ботев“, град Кърджали се 

включи в инициативата за борба с тормоза и насилието в училище. 

Ученици и учители облякоха розови дрехи, за да символизират своята 

позиция против тормоза в училище и извън него. Още на входната врата на 

училището бе поставен огромен надпис „Тормозът спира тук!“. Във 

фоайето на училището бе оформен информационен кът с огромна розова 

тениска с надпис „Не на тормоза в училище!“, хартиени ръчички с 

послания и символи за толерантност, емпатия, доброта, уважение, 

любезност, съпричастност, огромно розово сърце, розови балони и 

информационни брошури против насилието и тормоза. 

 

През деня организаторите на събитието – учениците от Ученическия съвет, 

облечени в розови фланелки, символично се обявиха против насилието в 

училище и раздадоха на всички в гимназията флаери с информация за 

историята за Деня на розовата фланелка, розови стикерчета под формата на 

фланелка с надпис „Не на тормоза в училище!“ 

 

В беседи и разговори учители и ученици обсъдиха проблемите за тормоза в 

училище и извън училище, за небходимостта да бъдем съпричастни и да не 

затваряме очите си, когато някой е подложен на тормоз. Училищният 

психолог презентира лекция на тема „Превенция на тормоза и 

кибертормоза“. Темата на часа на класа на учениците от 8 класове бе 

„Кибертормоз – как да се предпазим?“. 

 

За пръв път „Денят на розовата фланелка“ е проведен в Канада през 2007 

година. Поводът е инцидент в едно училище в Канада, провинция Нова 

Скотия. При откриването на учебната година група по-големи ученици се 

подиграват и тормозят деветокласник, че е дошъл в училище, облечен с 
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розово поло, докарвайки го до плач. На следващия ден двама негови 

съученици купуват и развадат на съучениците си и на други ученици, 

желаещи да се включат, петдесет розови тениски в подкрепа на тормозения 

техен съученик. Тази инициатива бързо става популярна сред учениците от 

други училища и държави. Днес хиляди училища в цял свят отбелязват 

Деня на розовата фланелка като израз на неприемане на тормоза, но и на 

стереотипите, свързани с пола. Розовото е само цвят и не е доказателство 

за мъжественост или женственост, затова именно носенето на розово в 

този ден е израз на позицията „НЕ на тормоза и на стереотипите, които го 

предизвикват”. 
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01.03.2019 

На върха в класацията за отлично владеене на немски 

език са ученици от ЕГ „Христо Ботев“- Кърджали 

 
Ботевци отново покоряват национални върхове и доказват, че са най-

добрите 

 

 С две призови награди, при изключително сериозна конкуренция, се 

завърнаха учениците от ЕГ „Христо Ботев“ – Кърджали, взели участие в 

Националното състезание по немски език, организирано от издателство 

“Клет България”. Град Ловеч бе домакин на Националния кръг на шестото 

национално състезание по немски език, което е едно от най-важните 

събития за учебната година за учениците, изучаващи немски език. 

 

Няколко стотни е разликата  между първите трима отличени в 

надпреварата. Даная Римпопова от осми клас се класира на второ място, а 

Борислав Енчев от девети клас е на  трето място. Езиковата гимназия 

“Христо Ботев” бе представена от 14 ученици, достигнали до националния 

кръг и е единственото училище с толкова голям брой ученици, участващи 

във всички нива на състезанието (A1, A2, B1, B2 и С1). Ботевци отново 

показаха знания на национално ниво и успяха да представят града ни 

достойно. 

 

Освен участието в Националното състезание по немски език, 

възпитаниците на Езиковата гимназия „Христо Ботев“ имаха възможността 

да посетят археологическите и исторически забележителности в този 

регион. Те разгледаха Къкринското ханче, гробницата  Голяма Косматка, 

могила Грифоните, могила Хелвеция и църквата „Рождество Христово” 

при Шипка. Заредени със самочувствието на можещи и знаещи млади 

хора, участниците в състезанието се обогатиха и с впечатления от 

посетените обекти, запазвайки спомени и снимки от пътуването. Те знаят, 

че отново ще имат поводи да доказват, че са сред най-добрите. Пожелаваме 

им още бъдещи успехи! 
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01.03.2019  

Американското посолство писа Отличен (6) на 

Езиковата в Кърджали 
 

Повод за високото признание е традиционното посещение на 

представители на американското посолство в ЕГ „Христо Ботев”, свързани 

с събитията, посветени на Месец на Америка в България и награждаване на 

най-добрите преводачи от английски на български език 

 

С почтен гвардейски шпалир и под звуците на Ботевия марш, в изпълнение 

на фанфарния оркестър на Гимназията,  ръководството на ЕГ „Христо 

Ботев”, учители и ученици посрещнаха висши дипломати от Посолството 

на САЩ в България. В Гимназията пристигна зам. посланикът на САЩ  

Джъстин Фридман със супругата и дъщеря си и Мат Хагенгрюбер – аташе 

по културата и образованието. 

 

След традиционното българско посрещане с пита и мед, гостите се 

срещнаха с учители и ученици от паралелките, изучаващи английски език. 

Борис Матеев и Кристина Хаджиева, ученици от 11. клас, представиха 

презентация, свързана с  историята на гимназията и безбройните   

постижения в различни области на науката и спорта и разнообразните 

дейности и проекти, които се реализират в училището. 

 

За добрата атмосфера допринесоха изпълненията на нашите музикални 

таланти  Ради Митрев, който потопи гостите в магията на Родопа планина, 

изпълнявайки на гайда популярни народни мелодии.  Еврим Юзеир и Ради 

Митрев поздравиха присъстващите с английска песен, акомпанирани от 

китари. Тугай Селим,  финалист на състезание BEST за поезия, разчувства 

присъстващите с разтърсващото представяне на английски език на поемата 

„Земетресение“ на Раул Херера. 

 

На зам.посланик Фридман бяха зададени интересни въпроси от нашите 

възпитаници, касаещи възможностите за обучение в САЩ, както и 

работата по различни проекти, свързани с повишаване нивото на владеене 

на езика. 
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Срещата завърши с благодарности от Г-н Фридман за  доброто посрещане. 

Той изрази възхищението си от таланта и отличното представяне на 

учениците, както и от отличното им владеене на английски език. 

 

По-късно през деня в читалище „Обединение” се състоя церемонията по 

награждаване на най-добрите ученици, взели участие в състезанието за 

превод от английски на български в рамките на Месеца на Америка. Тази 

година са  оценени  преводите на 76 ученици в оспорвана конкуренция. 

Наградите се присъждат от посолството на САЩ и до последния момент 

не са известни имената на победителите.  Състезателите са разделени в три 

възрастови групи – 10,11 и 12. клас като за всяка една от възрастовите 

групи има по един награден. Езикова гимназия „Христо Ботев“ бе 

представена повече от достойно с двама наградени ученици-Михаела 

Атанасова – 11клас и Анна Хаджиева от  12. клас. Успехите на 

възпитаниците на ЕГ „Христо Ботев” са атестация за качественото 

чуждоезиково обучение. 
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14.03.2019 

Театрали от Езиковата гимназия с отлично 

представяне на Националния фестивал на авторската 

драматургия и театър на английски език в град Враца 

 
Тази година Националния фестивал за пиеса на английски език се проведе 

на 09.03. за шести пореден път. Девет ученици от ЕГ“Христо Ботев“ 

гостуваха в гр.Враца наред с трупи от Казанлък, Добрич, Русе,Велинград, 

Смолян, Кубрат, Враца, Ловеч, София, Кюстендил,Ловеч, Плевен. Броят на 

участниците всяка изминала година става все по-голям,  участието във 

фестивала  става все по-престижно, а подготовката – все по-отговорна. 

 

Пиесата, която най-младите театрали  на Езиковата представиха,  се нарича 

„Сладко-горчива слава“ и има драматичен характер. В нея се разказва за 

живота на вокалиста на рок групата Нирвана –  Кърт Кобейн –  от 

детството до трагичния му край. Наркотиците провалят семейството и 

бляскавото му бъдеще като музикант. 

 

Идеята за темата на пиесата е на Яна Михайлова от девети клас, но всички 

останали участваха активно с идеи по време на репетициите. Освен нея 

участие взеха Онай Али, Елис Али, Теодора Митева, Габриела Тренева, 

Петя Тончева, Мария Тонева и Михаела Куцева от девети клас и 

Валентина Ананиева от десети клас. Така се роди една прекрасна пиеса  на 

социална тема. Заслугата е и на ръководителя на трупата Таня Маровска, 

учител по английски език в гимназията и на актьора и режисьор Атанас 

Атанасов. 

 

Журито на фестивала оцени по достойнство таланта на актьорите от 

всички представили се трупи. Представени бяха проблемите в обществото 

ни така, както ги виждат младите хора. И ако повече възрастни  гледат тези 

постановки лесно могат да намерят в тях отговори на въпроси, които 

отдавна търсят. 

 

Пиесата „Сладко-горчива слава“ получи плакет и  награда за най-

драматично и смело представяне на проблема с приемането на наркотици 
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от младите хора и последиците от това. И какво по-хубаво от това – 

признание за екипна, ползотворна и успешна работа. 
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20.03.2019 

Ботевци отново участници в международен проект за 

обмен – потопиха се в атмосферата на немските 

градове Берлин, Лайпциг и Дрезден. 

 
Пътуването до чужбина отдавна е традиция за учениците от Езикова 

гимназия „Христо Ботев”. Активното участие в проекти за училищни 

партньорства е част от нормалния училищен живот и за никого не е 

изненада, че редовно възпитаници от гимназията посещават свои приятели 

в чужбина. Поредното пътуване в рамките на проект за училищен обмен  

по програма Еразъм+ се осъществи в началото на месец март. Четири 

ученици и трима учители от училището бяха на гости на своите партньори 

от  Гимназия-Алберт-Швайцер в град Лимбах Оберфрона, Германия. 

 

Гостуването бе работна среща в рамките на  проект „IT and Language 

Teaching – ИТ и преподаване на чужд език“,  по който училището работи 

от началото на тази учебна година. Българските ученици осъществяват 

проекта заедно със своите приятели от Финландия, Германия и Италия и 

обменят с тях опит  и умения в  използването на новите информационни и 

интернет технологии при изучаването на чужди езици.  

 

Учителите се запознаха с организацията в немското училище и обмениха 

опит със своите колеги за обучението по чужди езици, математика, 

краезнание, изкуство, физическо възпитание и спорт. Учениците имаха 

възможност да  участват в работни ателиета на тема „ЕС и европейски 

ценности“  и да подготвят интервюта и презентации с помощта на новите 

средства за информация и комуникация.  

 

Една седмица българските ученици бяха гости в семействата на своите 

приятели в Лимбах и трябваше да преживеят заедно ежедневието на 

немските ученици. Възпитаниците на Езиковата гимназия в Кърджали 

нямаха никакви проблеми в общуването със своите връстници  и техните 

родители и учители на английски и немски език и със задоволство 

констатираха, че методите на обучение по чужди езици  в тяхното училище 

са същите като в немското. 
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Особено голям бе интересът на българските ученици при посещението на  

Берлин, Лайпциг и Дрезден  –  градове,  запазили  култура, традиции и 

наследство, свързани с историята и настоящето на Германия и Европа. Те 

бяха доволни от предоставената им възможност да преживеят на живо 

всичко, за което бяха учили в часовете по немски език и бяха слушали от 

своите преподаватели. Потопиха се в атмосферата  на тези известни 

туристически центрове, смесвайки се с посетители от цял свят. В Берлин 

групата се разходи по известната улица „Унтер ден Линден“ и посети 

емблематичните забележителности – Александерплатц, Телевизионната 

кула, Сградата на Бундестага, Бранденбургската врата, Чекпойнт Чарли, 

Мемориалът на Холокоста  и Музея Пергамон и се наслади на берлинския 

мултикултурен живот – смес от исторически събития и съвременна арт 

среда.   

 

В Лайпциг всички с интерес разгледаха  експозицията във Форума за 

съвременна история, разказваща историята на ГДР и падането на 

Берлинската стена, Томаскирхе с гроба на Йохан Себастиан Бах и Сградата 

на старото кметство. Част от туристическата обиколка в Дрезден бе 

посещението на Двореца Цвингер, Земперопер, Кройцкирхе, Фрауенкирхе, 

улицата на Шествието на Саксонските князе и Терасата на Брюл.  

Впечатляващо бе и посещението на Ландтага на Саксония, където 

участниците в проекта се срещнаха с господин Бауман-Хаске, 

представител на Социалдемократическата партия на Германия, на когото 

зададоха интересни въпроси, свързани с Европейския съюз, ролята на 

Германия в него и бъдещето на Европа. Част от незабравимото немско 

приключение бе и срещата на българските ученици с бившата 

възпитаничка на гимназията Яна-Ивана Бояджиева, която успешно 

завършва Техническия университет в Дрезден. Тя изпълни ролята на 

екскурзовод и разказа на всички за забележителностите в града. 

 

В последния ден от посещението си гостите от Финландия, България и 

Италия взеха участие в „Ден на отворените врати“ в училището домакин. 

За целта те трябваше да подготвят заедно със своите домакини 

традиционни ястия, които да представят на родителите-гости. Българските 

ученици впечатлиха всички с  приготвената от тях традиционна българска 

баница. Всички участници в пътуването – учители и ученици бяха доволни 
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от преживяното и отнесоха в домовете си скъпи спомени от посещението 

си в Германия. 
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22.03.2019 

Езиковата гимназия донесе най-много награди от 

Националния журналистически конкурс „Григор 

Попов“- Разград 

 
При изключителна конкуренция приключи седмото издание на 

националния ученически журналистически конкурс „Григор Попов“- 

Разград. Проявата е от Националния календар на МОН за 2019 година и е 

на тема „СВЕТЪТ ПОД ЛУПА“. Младите журналисти се състезаваха в три 

възрастови групи  и в две направления – публицистика и 

радиожурналистика. 

 

Възпитаници от ЕГ „Христо Ботев“ изпратиха свои материали и доказаха, 

че са отличници в най-оспорваната надпревара сред гимназистите.   В 

раздел ПУБЛИЦИСТИКА най-ценната специална награда на правнучката 

на бележития журналист Григор Попов – Теменуга Ангелова бе присъдена 

за екип при ЕГ „Христо Ботев“ град Кърджали с ръководител Надежда 

Карагьозова. 

 

Дванадесетокласникът Димитър Беловски за трета поредна година остава 

без конкуренция и отново спечели първо място за спортен коментар на 

тема: “Кой върна загубения интерес към силовите спортове” с ръководител 

Емилия Владева. В този раздел не са присъдени втора и трета награда. 

Успехът на  Димитър е безапелационен, а  любовта му към спорта  е 

неугасваща. Той с журналистически усет и талант впечатлява ежегодно 

журито и радва своите съученици и учители. 

 

Две са наградите за ЕГ „Христо Ботев“ за писане на есе. Това е сериозна 

заявка за приемственост, защото Ниляй Нургин Шериф  от девети клас 

спечели второ място с есе на тема: “Къде е истината?”, а Есра Юзджан 

Юсеин от девети клас спечели трето място с есето: “Бъдещето на 

професиите”. 
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Традиционно е участието на възпитаници на Езиковата гимназия „Христо 

Ботев“ в раздел РАДИОЖУРНАЛИСТИКА. При най-големите битката за 

челната тройка е и най-оспорвана. Равносметката е следната: Второ място 

за радиопредаване „Твоят час“ на Симона Гигова и Ралица Сидерова, 

ученички от девети клас, които представиха интересни събития от живота 

на Гимназията. Акцент в предаването беше инициативата „Голямото 

четене“, в която се включиха ученици и учители по български език и 

литература. Изключително  ценна  е  и  наградата трето място за репортаж 

на Ралица Сидерова, която представи успеха на съученичката си Айча 

Халибрям – републикански шампион по борба. 

 

Още две възпитанички на ЕГ „Христо Ботев“ спечелиха призови награди –  

за репортаж на Калина Стайкова  и за интервю на Мария Тонева, ученички 

от девети клас, но те се представиха от клуба по журналистика към ОДК – 

Кърджали. 

 

Започнахме и завършваме с най-ценното признание – специалната награда 

за екип на ЕГ „Христо Ботев“ – Кърджали. Тук е мястото да благодарим на 

хората, които са винаги до учениците и помагат успехите да се случват. 

Школата на Общинско радио Кърджали, с главен редактор Мария 

Каменова и екип Илия Илиев, Павел Тенчев и Роза Димитрова, доказа за 

пореден път своя професионализъм и  отзивчивост към идеите на 

младежите и учителите. Провокациите за по-детайлно вглеждане на света 

около себе си и популяризиране на добрите новини, възпитаване в 

социална и гражданска ангажираност, отстояване на позиция и 

универсалните човешки ценности: доброта, човечност, милосърдие, 

съпричастност формират успехите ни на национално ниво. 
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22.03.2019 

Езиковата отбеляза Международния ден на 

Франкофонията – 20 март 

 
За поредна година френскоговорящата общност в гимназията празнува с 

песни, игри и почит към големите имена във френската история. Със стил 

и финес учениците от Езиковата гимназия отбелязват Международния ден 

на Франкофонията. За празника младежите, изучаващи френски език, 

подготвиха тържество, на което поканиха ръководството, учителите 

франкофони и своите съученици. Френският език е един от най-

говоримите езици в света и е преподаван в почти всички страни по света, а 

нашето училище е единственото в Кърджали, в което се изучава езикът на 

Юго. 

 

Фоайето на гимназията бе украсено с балони с цветовете на френското 

знаме – синьо, бяло, червено, а рисунки, изработени от учениците от осми 

и десети клас „разказваха“ за най-големите архитектурни 

забележителности на Франция. Началото на тържеството бе поставено от 

водещата Анелия Узунова от 9. клас. Франкофонията  започна с 

презентация на едни от най-забележителните френски личности, 

подготвена и представена от Веселина Георгиева от 11. клас. Гостите се 

насладиха и на презентация за най-красивите замъците на Лоара, 

подготвена и представена от Еда Халибрям от 9. клас, която поздрави 

присъстващите и с песента „Аз искам“ на ЗАЗ. 

 

Празникът продължи с музикалното изпълнение на ученичките от випуск 

осми клас, които изпяха песента на ЗАЗ „Каквото и да се случи“ в 

съпровод на китара. Последвалата викторина показа знанията на учениците 

от всеки клас за френската култура и език. На първо място застанаха 

възпитаниците от IX клас. 

 

Ако френският език беше кредитна карта, щеше да е MasterCard: ценна 

сама по себе си и приета навсякъде по света. 
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22.03.2019 

Баскетболистите на Езиковата – безапелационни 

победители в Областното ученическо първенство 

 
На 20.  и 21. 03.2019г. в спортната зала „Арпезос“  се проведе Областно 

ученическо първенство по баскетбол. В него взеха участие градските 

първенци от областите Момчилград, Крумовград и Кърджали. Област 

Кърджали бе представена от  отборите на Езикова гимназия „Христо 

Ботев“. Въпреки малкото участващи отбори от областта, турнирът  

премина в една спокойна и гостоприемна обстановка. 

 

На 20.03.2019 се проведоха срещите при юношите 8-10 клас. В първия мач 

домакините от Езикова гимназия „Хр. Ботев“ се изправиха срещу коравия 

отбор от Крумовград. Срещата премина изцяло в доминация на ботевци, 

при което крайният резултат беше напълно заслужен в  тяхна полза. При 

втория мач отборът на Ботев се изправи срещу гостите от Момчилград. 

Резултатът се оказа още по-внушителен и така възпитаниците от Езикова 

гимназия „Христо Ботев“ се поздравиха с две победи,  с които се класираха 

за зоналното първенство. 

 

На 21.03 се проведоха и срещите при старша възраст 11-12 клас. В тази 

възраст взеха участие само два отбора – представителите от Крумовград и 

домакините от Кърджали, представлявани отново от Езикова гимназия 

„Христо Ботев“. Срещата започна с много добра игра и от двата отбора, 

размяна на положения и съответно попадения и в двата коша. Развитието 

на двубоя подсказа, че срещата ще премине в истинска спортна битка, в 

която отборът от Крумовград превъзхождаше ръстово домакините. Играта 

под коша бе истинско изпитание за ботевци. Въпреки това те сътвориха 

истински красива игра с множество подавания, пробиви и заслони, 

благодарение на която поддържаха резултат от 2 до 3 точки разлика в 

тяхна полза. Момчетата проявиха характер и не дадоха възможност на 

противниковия отбор да разкрие изцяло потенциала си. В заключителната 

четвърта част на срещата капитанът – Ивелин Сладунов,  с помощта на 

своите съотборници,  изработи няколко възможности за стрелба от зоната 

на 3-те точки, от които се възползва максимално и така даде на своя отбор 

спокойствие до края на мача. С краен резултат 71: 62 Езиковата гимназия в 

Кърджали се класира на зоналното първенство за ученици  от 11-12 клас. 
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26.03.2019 

Ученици опознават институциите по проект на ЕГ 

„Христо Ботев” 

 
Езиковата гимназия отново изненада своите възпитаници с иновативна 

игра за ориентиране в градската среда. Състезанието   „Градско 

социализиране” се реализира  в рамките на проект „В търсене на 

значимите”, финансиран от ЦОИДУЕМ. 

 

Старта на играта даде директорът на училището и ръководител на проекта 

г-жа Чавдарова. В състезанието   участваха  21 отбора, които съответстват  

на 21 класа в училището, а участниците  са    на възраст 14-17г..В рамките 

на един ден те  трябва   да събират карти с печати от 30  различи 

институции сред които Община Кърджали, Областна 

Администрация,спортен клуб, градска библиотека,обреден дом, църква, 

джамия и др. 

 

Водещият  състезателен принцип   стимулира класовете-отбори да работят 

заедно в екип, да намерят общ език и да се обединят около една цел. Като   

доброволци   се включиха  и родители.  Практически ориентираната задача   

в реална градска среда,   посочи  на учениците къде са намират едни от 

най-важните институциите в град Кърджали като  заедно с това повиши 

доверието им към  тях и ги направи   по-близки и  разбираеми. 

 

С посещението на  местни структури     възпитаниците на ЕГ „Христо 

Ботев”  придобиха  нов поглед   в разбиранията   за същността на 

гражданското участие в   динамиката на обществения живот. 

 

Първите 12 отбора  преминават  на втори етап, който ще се състои през 

месец април  и включва  дебати по   4 важни обществени теми- 

образование, здравеопазване, кариерно ориeнтиране, права и задължения 

на гражданите в Европейския съюз. 

 

Отборът победил ще спечели образователна екскурзия до град София и 

посещение на Българския парламент. 
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29.03.2019 

 „Младежта дебатира” на немски език в ЕГ „Христо 

Ботев” 

 
Според Витгенщайн „Границите на моя език, са граници на моя свят”. Ако 

следваме максимата на австрийския философ, светогледът  на учениците 

от ЕГ „Христо  Ботев” е цяла вселена от идеи и познание, особено когато 

става въпрос да защитят и аргументират своята позиция по даден въпрос. 

Отлични умения по дебатиране показаха участниците в Международния 

проект „Младежта дебатира на немски език”. В рамките на училищния 

кръг на състезание  Актовата зала на ЕГ „Христо Ботев” се превърна в 

арена на  ожесточени дебати по темата „Трябва ли да бъде въведен час по 

политика в българските училища”. Това беше въпросът, по който спориха 

осем  участници в проекта, които бяха оценявани от компетентно жури, 

начело с Неле Кирш- доброволка по програмата   “Kulturweit”. 

 

Международният проект „Младежки дебати на немски език“ за страните от 

Централна Европа, Русия и Прибалтика и се организира  от Гьоте-

Институт, Централната служба за обучение в чужбина към Външното 

министерство на Германия и няколко фондации.  „Младежта дебатира”   не 

е просто състезание, а  форум за хората, които смятат за важно да 

представят своите идеи и мнения. Това е сцена за мислещите хора, които 

заедно искат да научат как един проблем може да бъде решен чрез обмен 

на предложения и аргументи. Състезанието насърчава проучването и 

търсенето на аргументи. По този начин човек може да се запознае с 

различни теми и гледни точки по тях. За съвременния   човек е съществено 

да може да дебатира, за да може да представя своето мнение по всяка тема. 

 

ЕГ „Христо Ботев” е единственият участник от област Кърджали в 

състезанието. След повече от час разискване по темата бяха определени и 

тримата финалисти от училищния кръг – Чаала Идриз, Антонина Моллова 

и Гизем Али от единадесети клас.Те участват в клуба по „Дебати“, 

създаден в училището с ръководител Марина Димова.Възпитаничките на 

Езиковата гимназия  продължават към Регионалния кръг през месец април 

в град Пловдив, където ще се съревновават с най-добрите дебатанти от 

страната. 
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01.04.2019 

Езиковата посрещна и посланика на Германия 

 
Посещение на негово Превъзходителство господин Херберт Залбер в ЕГ 

„Христо Ботев“ Кърджали 

 

На 29.03.2019 година Езиковата гимназия бе посетена от  Негово 

превъзходителство господин Херберт Cалбер – извънреден и пълномощен 

посланик на Федерална Република Германия. Той пристигна в Кърджали, 

заедно с господин Себастиан Клеве, ръководител на отдел „Култура и 

медии“  и пожела да се срещне с учениците, изучаващи немски език, 

техните учители и ръководството на училището. Поводът бе провеждащата 

се в град Кърджали  28. Конференция на сдружението на учителите по 

немски език в България, на която гимназията е съорганизатор. 

 

Езикова гимназия „Христо Ботев“  е прозорецът на град Кърджали към 

Европа. Вече десетилетия наред нейните възпитаници се обучават по 

европейски стандарти и изучават с желание и мотивация чужди езици. 

Затова неслучайно всяко едно посещение на посланик на Европейска 

държава в нашия град е свързано със среща с ученици и учители от 

училището. Още в двора на гимназията посланикът бе приветстван 

традиционно с гвардейски шпалир,  фанфарна музика и посрещнат с хляб и 

сол по български обичай. 

 

След това в актовата зала  гостите бяха  приветствани от госпожа Йорданка 

Чавдарова, която изрази своята благодарност към немската държава за 

възможностите, които немски образователни институции предоставят на 

ученици и учители, за да бъдат всички те мотивирани,  с желание да 

овладяват и разпространяват немския език. Изявени ученици от всички 

паралелки, изучаващи езика на Гьоте и Шилер представиха в презентация  

възможностите, които училището им предоставя и успехите и 

постиженията на възпитаниците на училището в различни олимпиади, 

състезания и конкурси.  Немски езикови дипломи, DAAD стипендии за 

обучение в Германия, PAD стипендии за пътуване в Германия, работа  в 

международни проекти с немски партньори, стипендии за дуално 

обучение, олимпиада на МОН, състезания на Клетт и Гьоте институт, 
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фестивал на немския театър – многоброен и дълъг бе списъкът от 

постижения представен пред гостите. 

 

Посланик Салбер бе силно заинтригуван от многообразието от изяви, 

свързани с родния му език,  както и впечатлен от многобройните отличия и 

награди, спечелени от учениците. Той изказа своето задоволство от 

високото ниво на владеене на езика, представено му в изказванията на 

учениците и благодари на учителите  и ръководството на училището за 

полаганите от тях усилия за подпомагане на българските младежи при 

усвояването на немския език, както и за неговото  разпространение. „ 

Младите хора са бъдещето на Обединена Европа и виждайки вас и вашите 

постижения, аз съм сигурен, че във ваше лице виждам как този проект ще 

продължи да се развива и съществува успешно“. 

 

След посещението в Езиковата гимназия господин Салбер откри 28-та 

конференцията на Сдружението на учителите по немски език, която 

успешно се проведе в дните от 29.  до 31. март в Езикова гимназия „Христо 

Ботев“ и в която се включиха близо 150 учители по немски език от цялата 

страна. Всички те бяха впечатлени от отличната организация  и 

гостоприемството на организаторите от кърджалийската 

 Езикова гимназия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

10.04.2019 

Англоговорещите от ЕГ „Христо Ботев“ в ТОП-10 

 
С двама финалисти Езиковата гимназия „Христо Ботев“ се нарежда сред 

десетте най-добри училища  на Националната олимпиада по английски 

език за 2019 година 

 

В разгара на пролетта пристигна новината за поредната  порция успехи на 

възпитаници от Езиковата гимназия в Кърджали. Изключително радостно е 

съобщението за  победата на Националната олимпиада по английски език, 

която се проведе в град Хасково в края на месец март. Имената на двете 

финалистки от ЕГ „Христо Ботев“ са Селин  Осман, ученичка  от 8 клас  и  

Селин  Мехмед от 10 клас. 

 

Момичетата от Кърджали се пребориха в  сериозна конкуренция от  

състезатели от цялата страна и със своите отлични резултати те достойно 

се наредиха в челната десетка. Осмокласничката Селин Осман е с 87 точки 

и се нарежда на 9 място от общо 56 финалисти, а десетокласничката Селин 

Мехмед постига резултат от 79.5 точки, които я класират на  6 място от 

общо 19  конкуренти. 

 

Тук е мястото да поздравим момичетата с постижението и да отдадем 

почит и уважение на труда на техните учители – Златка Тодорова и 

Снежана Христова. Победният ход на ботевци продължава, защото до края 

на учебната година предстоят още много национални състезания и 

конкурси, от които очакваме продължение на рубриката „Добрата новина“ 

с адрес: ЕГ „Христо Ботев“-Кърджали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

12.04.2019 

Отлични постижения на математиците лингвисти на 

Езиковата гимназия 

 
За поредна година ученици от ЕГ „Христо Ботев“, гр. Кърджали, се 

представиха отлично на Националната олимпиада по математическа 

лингвистика, която се  проведе от 05.04. до 07.04.2019г. в гр. Хасково с 

общо 109 участници от VIII-XII клас, разпределени в три възрастови 

групи. 

 

Финалисти са Павел Светозаров Сарлов  от 12 клас, класиран на 8 място с 

83,5 точки и оценка Отличен 5,50  и Берна Метин Ахад от 11 клас със 71 

точки, което се нарежда на една много добра позиция в нейната група. 

Успехът на учениците е резултат на усилената им  подготовка в часовете 

по Национална програма „Ученически олимпиади и състезания”, модул 

„Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в 

ученическите олимпиади” с ръководител Маргарита Стамова. 

 

Участниците в Националната олимпиада се състезават в два кръга – 

индивидуално и отборно. В индивидуалното състезание те решават тема от 

три задачи. Във втория кръг според указанията на Националната комисия, 

се съставят отбори от по 3 или 4 души, които работят съвместно върху 

една тема. Решаването на задача по математическа лингвистика изисква да 

се разчитат или разшифроват  текстове  на малко познати езици, с помощта 

на знанията за езиците като цяло, чрез прилагане на  математически 

методи, интуиция, въображение и логика. Успехът на Павел и Берна 

доказва,  че когато решаването на задачи  доставя удоволствие, тогава 

идват и успехите. 
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16.04.2019 

 „Час по Конституция“ в ЕГ „Христо Ботев“- 

гр.Кърджали 

 
В деня на юриста, 16 април,  в Актовата зала  на Езикова гимназия „Христо 

Ботев“ се проведе  „Час по Конституция“. Инициативата е на председателя 

на Народното събрание Цвета Караянчева и се осъществява със 

съдействието на Министерството на образованието. Целта на урока е да 

запознае учениците с  историческите факти, съпътстващи работата на 

Учредителното събрание и изготвянето на първия български основен 

закон. Специалният час  бе  и в рамките на програма на Висшия съдебен 

съвет на Република България и Районна прокуратура – Кърджали 

 

„Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени 

съдилища и прокуратури“ и бе открит от Директора на училището г-жа  

Йорданка Чавдарова, а гости на училището бяха окръжният  прокурор 

Желязко Стефанов и прокурор Веско Ириков. 

 

Темите  на разговора с учениците от випуск  X  клас бяха  насочени към 

историческата роля на Търновската конституция,  както  и към основните 

теории на правото, управлението и разделението на властите. Юристите 

запознаха учениците и с    новите промени в Наказателния кодекс в частта 

за домашното насилие и правата на децата. 

 

Прокурор Ириков разказа  интересни факти от приемането на Търновската 

конституция преди 140 години. Първоначално отношенията между хората 

са се регулирали с норми на морала, обичая, религиозни норми. Тези 

норми са се прилагали с остатъчна задължителна строгост, така че не е 

била необходима появата на друг правен регулатор. Едва по-късно  след 

Освобождението на България   се появяват първите правни норми, а 

Конституцията от 1879 година е основният и най-важен закон на младата 

свободна държава. 

 

Областният прокурор Желязко Стефанов  разказа на гимназистите за 

трудностите в юридическата работа и наблегна, че за да бъдеш добър 

юрист са нужни не само знания, а и висок морал и етичност.  Интерес сред 

младите предизвикаха  споделените случаи от  неговата прокурорска 
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практика  и разказът му, как законът намира своето отражение в човешките 

съдби. 

 

„Урок по Конституция“ се проведе и във всички  останали класове в ЕГ 

„Христо Ботев“ – гр.Кърджали.  В час на класа пред всички ученици от 

VIII  до XII клас бе представена  презентация за създаването и приемането 

на Търновската конституция като основен закон на България след 

Освобождението. Като приема своя Конституция и дава началото на 

политически и парламентарен живот в страната, България заявява на света, 

че вече е самостоятелна и независима и от този момент нататък сама ще 

чертае съдбините си. Учениците се запознаха с основните норми, заложени 

в този първи акт на държавност и правов ред, към които всеки един 

българин трябва да се отнася с уважение, почит и гордост. 
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19.04.2019 

Централна България избра победител на дебатите по немски 

език и това е Чаала Идриз от ЕГ „Христо Ботев”- 

гр.Кърджали 

 

На 18. април в град Пловдив се проведе Регионалното състезание по 

дебати на немски език, част от международния проект „Jugend debattiert 

international”. В него  право на участие имат само  училища, които работят 

по програмата за придобиване на немска езикова диплома, което гарантира 

високото ниво на езикова компетентност на учениците – дебатьори. 

Основна задача на проекта е учениците да се научат да изразяват своето 

мнение и становище компетентно и убедително на чужд език. Предмет на 

състезанието е дебатирането на немски език по теми от областта на 

училищното ежедневие, гражданските и човешките права, историята  и 

културата на Европа. 

 

Българо-немският културен център в Пловдив бе сцената за изява на 

учениците от най-силните езикови гимназии  от  Кърджали, Стара Загора и 

Пловдив. Градът край Арда бе представен  от  три ученички    от  ЕГ 

„Христо Ботев”,  победители в училищния кръг на състезанието. 

 

С безупречна аргументация и  богата езикова култура Чаала  Идриз и  

Гизем Али от 11 клас достигнаха до финалите, като трябваше да 

аргументират позицията си по темата „Трябва ли дизеловите коли да бъдат 

забранени в България ?”. Спецификата на темата изискваше познания  в  

много и най-различни области от обществения живот, познаване на 

законовите  уредби по проблема,  позицията на природозащитните 

организации, много знания по странознание на Германия. 

 

Журито бе водено от   Йорг Каснер, консултант към Немската служба за 

академичен обмен и  Ингрид Вендлер – регионален методист, които  имаха  

трудна  задача да определят двамата  най-добри дебатьори в  Централна 

България, които ще вземат участие  през май в  тренировъчен лагер по 

дебати на немски език  в град София. 

 

За гордост на Езиковата гимназия  победител стана Чаала Идриз, която 

получи отлична обратна връзка от  г-жа Вендлер и висока оценка за 
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аргументацията и погледа й  по важни и актуални теми и  изброяването на 

различните аспекти на проблема. 

 

В подготовката на  учениците от кърджалийската гимназия  за 

състезанието се включиха  доброволката от Германия  по програма 

„Kulturweit” Неле Кирш, ръководителят на клуб “Дебати” в училището 

Марина Димова и учителката по немски език Нигяр Наим. 
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24.04.2019  

Лазарки от езикова гимназия поддържат жива 

традицията 
 

„Лаленце се люлее на зелено ливаде. 

 

Не е било лаленце, а е било детенце.“ 

 

Така с песни и танци осъмна квартал „Байкал“ на един от най- хубавите 

български празници – Лазаровден. 

 

Ученици от  10-ти клас в ЕГ „Христо Ботев” гр. Кърджали се включиха  в 

инициативата на ЮНЕСКО под наслов „ С добро по Великден“. 

Кампанията е с цел събиране на средства за децата с увреден слух и 

зрение, за да се изготвят специални помагала и учебници. Освен това 

идеята е и да се възродят и българските обичаи. След като учениците 

разбраха за проекта на ЮНЕСКО, те  не само решиха да участват, а и да 

възстановят една прекрасна традиция, забравена от по-старите и непозната 

за младите – лазаруване. По стар български обичай момичетата се събраха 

и сплетоха венци и кошници от върбови клонки, така както повелява 

традицията. Подготовката за празника беше изпълнена с много усмивки и 

звънки смехове. Пробуди се интерес и у учениците, които не бяха пряко 

ангажирани. Рано сутринта на Лазаровден, облечени с народни носии, с 

кошници и върбови клонки в ръка, момичетата тръгнаха из квартала. 

Радостта в очите на хората беше голяма. Тя показваше, че все още доброто 

съществува, че има надежда обичаите да се възродят. 

 

Момичетата пееха и наричаха в къщите да има само здраве и щастие. 

Окичваха портите и се веселяха, а и както  повелява традицията се люлееха 

и огласяха дворовете с лазарски песни. „Беше магично. Чувстовото, че 

правиш добро и носиш радост е неповторимо. Щом госпожата предложи, 

веднага се включих. Знаех, че е добра идея. Момента, в който облякохме 

носиите, усмивките не слезнаха от лицата ни. Надявам се това да се 

превърне в традиция на езиковата гимназия.“- казва едно от момичетата. 

Хората стават по-добри, но нека Великден не бъде просто празник. Нека 

той е в сърцата и живее в нас през цялата година. Нека чудесата станат 

част от нас. 
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25.04.2019 

Ботевци с френска диплома 

 
Възпитаниците на ЕГ „Христо Ботев“ от девети, десети и единадесети клас 

достойно представиха гимназията на изпит по френски „DELF B1“, провел 

се на 23-24  февруари в Стара Загора. Те донесоха много радост и 

положителни емоции за своите преподаватели по френски език. Еда 

Халибрям, Матея Илиева, Джейлян Джафер, Селин Халибрям, Дженгиз 

Аянов, Ивет Милкова и Фикрет Сюлейман вече притежават френска 

диплома, която е вход за много университети във Франция и страните, в 

които езикът на Волтер е официален. 

 

Изпитът се провежда всяка година в 150 страни в цял свят. „DELF B1“ се 

състои от две части – писмен и устен. Знанията на учениците се оценяват 

по различни критерии – умения в слушане, четене и създаване на писмен 

текст от минимум 160 думи по дадена тема или проблем. На устния изпит 

учениците се представят пред двучленна комисия и трябва спонтанно да 

реагират на зададената им абсолютно непозната тема. 

 

„Френският език е много хубав и труден език. Тези дипломи ще Ви 

отворят много врати в университетите и в професионалната Ви 

реализация“ – така госпожа Чавдарова поздрави изявените франкофони, 

които, развълнувани, споделиха, че са много щастливи от постигнатите 

резултати и смело гледат към покоряването на следващото ниво. 

 

За пореден път ботевци демонстрираха стабилната си подготовка и умения 

по чужд език, които са ключ към успешна бъдеща реализация. 
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08.05.2019 

Ученици от 10Н3 гостуваха на общинско радио 

„Кърджали“ 

 
Във връзка с иновативната седмица в ЕГ „Христо Ботев“, ученици от 10Н3 

– Симона, Миглена и Йоана, гостуваха в общинското радио. Там те бяха 

интервюирани от г-н Павел Тенчев и разказаха повече за своите дейности. 

Споделиха своите възгледи и обсъдиха целта на проекта. 
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08.05.2019 

Театралното студио при Езикова гимназия „Христо 

Ботев“ отново с награди от престижен театрален 

фестивал 

 
От 3 до 6 май в Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ –  

Велико Търново,   се проведе поредното XIV издание на Националния 

фестивал  за детско-юношеско театрално творчество „Малкият принц“, 

едно от най-големите събития на детско-юношеската театрална сцена в 

България. Над 390 млади артисти от 26 детски и юношески формации от 

цяла България –Кърджали, Велинград, Пазарджик, Стара Загора, Варна, 

София, Нови пазар, Разград, Кюстендил и други, взеха участие в 

театралния фестивал, чието заглавие е символ на непреходното детство, 

криещо се  във всеки един от нас. Представители на нашия град бяха 

учениците от Театрално студио на Езикова гимназия „Христо Ботев“ с 

ръководители Калина Ирикева  и Атанас Атанасов, актьор и режисьор в  

Театрално- музикален център- Кърджали. 

 

Младите актьори представиха на сцената своята постановка по пиесата на 

Иво Брешан „Представлението на „Хамлет“ в село Долно Туткаво“  и 

оставиха без дъх многобройната публика,  дошла да се наслади на 

невероятната игра на талантливите ученици от езиковата гимназия. На 

събрание на местния народен фронт в село Долно Туткаво се приема 

решението да бъде поставена пиесата „Хамлет“ от У. Шекспир. Даскалът 

има за задача да преправи Шекспировия текст на прост разбираем език. С 

много хумор и талантлива актьорска игра пред публиката оживя сблъсъкът 

на два свята, на различни интелекти и на различни културни ценности. 

 

Учениците-актьори очароваха с невероятната си игра зрителите в залата, 

които не пестяха своите бурни овации и аплодисменти по време на 

спектакъла и след това.  Представителите на авторитетното  жури, 

председателствано от известния български актьор, театрален режисьор и 

телевизионен водещ Николай Априлов, заедно с актьорите Веселин 

Калановски и Стефка Златкова,  също не спестиха емоциите си и се 

просълзиха,  останали безмълвни пред таланта на всеки един от учениците. 
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Те бяха особено впечатлени от създадената от тях под изключителното 

ръководство на режисьора пиеса с невероятна сценография. 

 

В края на четиридневното пренасяне в света на магията на театъра дойде и 

голямото признание за дебюта на участниците от Театралното студио на 

Гимназията – връчването на Голямата награда на Община Велико Търново. 

А играта на един от най – атрактивните млади актьори от състава – Слави 

Мандажиев, бе по достойнство оценена с приз за „Най- ярко актьорско 

присъствие на името на Симеон Иванов“  за  превъплъщението му в ролята 

на Пърлето –  председател на селския кооператив. Пожеланието, което 

журито отправи към талантливите ботевци, бе да не спират да изявяват 

своя талант и в бъдеще, съветвайки ги да се занимават с театър  и  

професионално, незабравяйки  невероятните си  преживявания  като 

членове на Театралното студио на Езикова гимназия „Христо Ботев“. 
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09.05.2019 

 „Четящите лисици“ на Езиковата отново с елитна 

награда на национално ниво 

 
Предизвикателството да четеш книги на чужд език 

 „Книгите – това са приятели. Безстрастни, но верни 

 

В забързания динамичен делник, във време на постоянно развиващи се 

технологии, все по-рядко посягаме към книгата. Не на това мнение са 

обаче членовете на читателския клуб „Lesefüchse International” към ЕГ 

„Христо Ботев” с ръководител Галина Недялкова, които, обединени от 

любовта към четенето, продължиха традицията и отново са част от 

семейството на „четящите лисици”. В рамките на Международния проект 

„Lesefüchse International” ученици от различни държави четат съвременни 

произведения на немски език и дискутират върху поставените проблеми. 

Тази година младите читатели работиха по следните предварително 

избрани книги – „Der Drohnenpilot” (Thorsten Nesch), „In einem fremden 

Wald“ ( Doris Dörrie), „Vierzehn” (Tamara Bach) и „Cache” (Marlene Röder), 

потапяйки се в света на героите, свят, изпълнен с приключения, 

препятствия и неочаквани обрати, пъстър като самия живот. В 

подготовката на учениците тази година с голямо усърдие се включи и 

доброволката от Германия по програма „Kulturweit” Неле Кирш. 

 

По регламент всяко училище избира победител, който участва в 

Националния кръг на литературното състезание. Назире Юзеир от 11 клас 

спечели първо място на училищния кръг. На 03.май в гр. Пловдив се 

проведе дългоочакваният финал, на който премериха сили 9 ученици от 

София, Ловеч, Кърджали, Хасково, Монтана, Пловдив и Велико Търново.  

Участниците в дискусията обсъждаха актуални за съвремието ни проблеми 

– междуличностните взаимоотношения, надеждите, мечтите и вътрешните 

страхове, любовта, приятелството и търсенето на собствена идентичност. 

 

Кърджалийската езикова гимназия бе представена от Назире Юзеир, която  

в надпревара с други представители на езикови гимназии от цяла България 

завоюва второ място на състезанието. Тя показа отлично познаване на 

литературните произведения, убедителна аргументация, високо ниво на 

владеене на езика, умение да участва в дискусия и да изрази личната си 
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позиция. Непосредствено след финала тя сподели следното: „Книгите за 

мен са прозорец към света и начин за по-добро изучаване на даден език. 

Заради това бях заинтригувана от проекта „Lesefüchse International“. 

Моментът, когато обявиха, че аз съм на второ място, беше незабравим и аз 

се почувствах горда, че постигнах такъв резултат. Проектът „Lesefüchse 

International“ разпали страстта ми към книгите още повече.” 

 

Мероприятието се превърна в истински празник на книгата на немски език. 

Участници, ръководители и публика бяха изключително развълнувани от 

срещата с Марлене Рьодер, авторката на романа „Cache”, специален гост 

на събитието. На бурни аплодисменти се радваха младите актьори от ЕГ 

„Христо Ботев”  Габриела Дамянова, Симеон Моллов и Стоил Сюлюкчиев, 

които получиха покана от организаторите и представиха сцена от романа 

„Cache”. Учениците имаха възможност да задават въпроси, да споделят 

мнение и да получат автограф от писателката. Цялото събитие се превърна 

в незабравимо преживяване. 

 

Пожелаваме на Назире и другите „четящи лисици” от клуб „Lesefüchse 

International” да запазят вътрешния пламък, вдъхновението и желанието да 

пътешестват в света на книгите. 
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14.05.2019 

Театралното студио на немски език на Езиковата с 

награда за най-оригинално представление на 

национален театрален фестивал 

 
От 09. до 11.май в град Пазарджик за седми пореден път се състоя 

националният фестивал на училищния театър на немски език „Завесата се 

вдига за немски  език“, на който ботевци  за пореден път се изявиха на 

сцена при изключително голяма конкуренция – 12 театрални групи от 

елитни гимназии от цялата страна.  

 

Престижното събитие бе организирано от Министерството на 

образованието, Посолството на Федерална република Германия, Гьоте 

институт – България и фондация Ханс Зайдел. Театралите бяха оценявани 

от компетентно и сериозно жури – Анна Арсениева – главен експерт по 

немски език в МОН, Розалин Шмих – Посолство на Федерална република 

Германия, Вибке Байхе – фондация  „Ханс Зайдел” и Забине Брахман-Босе 

– Гьоте институт. Кърджалийските ученици спечелиха наградата за най-

оригинално представление и обраха овациите на публика и жури. 

 

Темата на тазгодишния фестивал беше „Мисли и действай зелено“, 

свързана с проблемите за опазване на околната среда,  накара всички да се 

замислят какво се случва с нашата планета. Всички бяха акцентирали 

върху важните проблеми като прекалената употреба на пластмаса, 

неразумното използване на енергийните ресурси, замърсяването на 

околната среда. Въпреки предизвикателството, продиктувано от избора на 

доста трудна за интерпретация тема,  младите таланти на Езиковата 

представиха  с много хумор, ирония и отлична актьорска интерпретация 

пиесата „Малко природа или големият хит-парад на околната среда“ от 

немския автор Екхард Люк. 

 

Представлението бе едно кабаретно ревю на тема „Околна среда  или  как 

се отнасяме към  разрушаването на основните фундаменти на нашия 

живот“.  Публиката на фестивала  преживя едно телевизионно предаване с 

различни елементи – малко шоу, малко съвети за живота, малко говорене, 

музика, театър, училище, литература, малко минало и много настояще. 
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Ботевци успяха да покажат по оригинален начин незаинтересоваността на 

обществото и как повечето хора не зачитат, колко важно е участието им в 

мисията  за спасяването на нашата планета. На сцената се изявиха  Слави 

Мандажиев, Георги Събев и Васил Петковски от 12 клас, Едже Бекир, 

Любов Стойчева, Мелиса Хайдарова, Антония Моллова от  11 клас, Айлин 

Бекман, Божидара Атанасова от 10 клас, Борислав Енчев и Хелин Ремзи от 

9 клас. Учениците са участници в „Театрално студио на немски език” и 

през тази учебна година работят по програма „Занимания по интереси“ под 

ръководството на Радка Попгеоргиева.  

 

Както самото участие във фестивала, така и спечелената наградата са 

доказателство за труда на всички участници в групата през годината. 

Самата постановка, поднесена с много талант и  умело подбрани  музика, 

театрални средства и ефекти успя да впечатли всички. Актьорите на 

езиковата показаха отлично владеене на езика на Гьоте и Шилер, много 

добра актьорска игра и необичаен и различен поглед към актуалната тема. 

 

Публиката от Кърджали ще има възможност да гледа пиесата на 31 май на 

сцената на Музикално-драматичен театър „Димитър Димов“  по повод 

патронния празник на Езикова гимназия „Христо Ботев“. Тогава ще се 

състои и  станалият вече традиционен театрален маратон с пиеси на 

различни езици. 
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14.05.2019 

Здраве да е! Иновативната седмица в Езиковата 

гимназия „Христо Ботев”- град Кърджали – тържество 

на здравето, интелекта и креативността 

 
Здраве да е! 

 

  Иновативната седмица в Езиковата гимназия „Христо Ботев”- град 

Кърджали – тържество на здравето, интелекта и креативността 

 

От учебната 2017-2018 година Езиковата гимназия „Христо Ботев” е част 

от семейството на иновативните училища в България. За втора поредна 

година учениците още от месец ноември се подготвят по определена 

актуална тема, която предварително е обсъдена. Всяка паралелка  се 

оформя като творческа лаборатория с ръководител класния ръководител и  

с участие на учител консултант. 

 

Тази година темата  е „Здравето – универсална човешка ценност”. 

Учениците от VІІІ, ІХ, Х и ХІ клас  предварително се запознаха с 

критериите за оценяване на тяхната дейност с акцент върху научност, 

познавателност, атрактивност, оригиналност, владеене на нормите на 

езика,  изграждане на интердисциплинарни връзки и умения  за публична 

реч.  През иновативната седмица / 07. 05-10.05/ в творческите лаборатории 

учениците работиха ентусиазирано, подкрепяни и от своите родители, и от 

обществени организации, и от институции. Те проведоха срещи и 

интервюта , пътуваха из региона, трупаха знания по темата, спортуваха, 

извършваха разнообразни и полезни дейности. Усещаше се желанието им 

да научат повече, да направят повече, да  трупат практически опит, да 

творят… 

 

В продължение на два дена Актовата зала на Гимназията беше препълнена 

от ученици, учители и родители. Жури от единадесет човека – учители, 

ученици, представител на РУО, лекар от РЗИ оценяваше разнообразните 

презентации и дейностите по поставената тема. Атмосферата беше 

наситена с емоции, залата се изпълни със слово, музика, танци, 

въздействащи презентации., вълнуващи видеофилми. Интерес 



87 

 

предизвикаха скечовете, авторските музикални и литературни творби, 

представените диаграми, лабораторните експерименти, брошурите  със  

здравни съвети и кулинарни рецепти, изработените изделия.   Водопад от 

идеи! Креативност!  Интелект! Младежки ентусиазъм! Отговорност! 

 

„Въпреки че бяха излъчени победители от всеки випуск, които ще бъдат 

наградени с образователни екскурзии, в иновативната седмица победители 

сте всички. Гордея се с вас!”  –  с тези вълнуващи думи  директорът на 

Езиковата гимназия и председател на журито – г- жа Чавдарова, обяви 

финала на иновативната седмица. 
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14.05.2019 

Ботевци – най-добрите по оказване на първа помощ 

 
На 14. май 2019г. в сградата на ОДК – Кърджали се проведе Областно 

състезание на Ученическите екипи по оказване на първа помощ (УЕПП). 

Ученическият екип по първа помощ на Езикова гимназия „Христо Ботев”, 

гр. Кърджали заслужено спечели първо място в надпреварата. Екипът бе 

сформиран от осмокласничките Илияна Трингова –  ръководител, Джису 

Лий, Теолина Величкова и Теодора Бояджиева. 

 

В състезанието участваха единадесет ученически екипи от областта, като 

демонстрираха умения за оказване на първа помощ. Ученическите екипи 

се състезаваха в три пункта – теоретичен тест, ситуации на инцидент, в 

която отборите екипно трябва да приложат на практика знанията и 

уменията си по оказване на първа долекарска помощ и животоспасяващо 

мерки – сърдечен масаж. Състезателната първа помощ тества уменията на 

подрастващите да се справят с кризисни състояния и да помагат на 

пострадали в зависимост от спецификата и степента на нараняванията. 

Оценяваха се и качества като бързина, екипност, съобразителност. 

 

Ботевци ще представляват област Кърджали на Националното състезание 

на Ученическите екипи по оказване на първа помощ, което ще се проведе в 

Долни Лозен, София в началото на месец юни. 
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15.05.2019 

Конкурс по изразително четене на немски език 

 
Книгата представлява една голяма и безкрайна история. Тя е неизчерпаем 

източник на духовна енергия. Когато четем, душата ни сякаш литва и 

подобно на птица  кръжим в различните светове. В наши дни изучаването 

на чужд език вече не е каприз или някаква екстра – това е задължителна 

необходимост. А чрез четенето на чужд език ни се повдига настроението и 

ставаме все по-активни във всяка сфера на живота. „Bulgarien liest vor” се 

казва състезанието, което се провежда по инициатива на Консултантския 

Отдел по немски език и в него участват ученици от осми клас от всички 

езикови гимназии от страната, които работят по програмата за 

придобиване на Немска езикова диплома. Целта е учениците, изучаващи 

немски език да бъдат мотивирани за четене на книги. 

 

Тази година младите читатели четоха откъси от младежкия немски роман 

“Like me” на Томас Файбел. На 25.04.2019г. в ЕГ „Христо Ботев” се 

проведе училищният кръг на състезанието по изразително четене на 

немски език с ръководител Несрин Салиф. Комисия в състав, заедно с Неле 

Кирш – доброволка по програмата „Kulturweit”, присъди първото място 

като училищен победител на Зехра Юсеин, която беше и една от 

победителите в класния кръг. На 09.05.2019г. в гр.Русе се проведе 

регионалният кръг на състезанието, на което премериха сили 10 ученици 

от Добрич, Силистра, Варна, Шумен, Бургас, Хасково, Кърджали, Габрово 

и Русе. Журито, съставено от преподаватели – немци оцени всеки един от 

участниците по точно регламентирани критерии като произношение, 

темпо, сила на гласа, логическо ударение, подходяща за героите и сюжета 

интонация и контакт с публиката.  

 

Кърджалийската езикова бе представена достойно от Зехра Юсеин, която 

впечатли журито с блестящото, изразително и артистично четене. По 

нейно мнение „състезанието е изключително полезно за развитието на 

езика, мисълта и креативността, а езиковата надпревара вдъхновява 

емоции и мотивира, защото дава възможността да се почувства магията на 

словото“. 
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16.05.2019 

Езиковата гимназия „Христо Ботев“ с лауреат от 

национален литературен конкурс 

 
Ниляй Шериф  спечели сърцата на журито и пребори конкуренцията с 

първо място за есе , посветено на Христо Ботев 

 

Интересът към литературата се възпитава на три места. В семейството, в 

училище и в библиотеката. Виртуалността днес е само още една 

възможност, с която младите хора биха били по-четящи и търсещи 

информация. „Който владее информацията и умее да борави със словото, 

един ден ще владее света“. И в реда на тези мисли не е нескромно да 

отбележим, че в Езиковата гимназия „Христо Ботев“- Кърджали  се 

обучават, възпитават и насърчават бъдещите лидери – успешни  и 

образовани млади хора. Поредното доказателство са наградите от 

Националния литературен конкурс „Живеем в земята на Ботев“. 

 

В тазгодишното издание на конкурса, който е от Националния календар за 

състезания и конкурси на МОН, се включиха 140 ученици от различни 

области на страната, разпределени по възраст и категория. За есе във 

възрастовата група (4 – 8 клас) участваха 29 творби, в същата категория (9 

– 12 клас) – 50 есета. Младите поети представиха (4 – 8 клас) – 44 

поетични откровения, а (9 – 12 клас) -37 стихотворения. Жури в състав: 

журналистът Марин Ботунски, който е главен редактор на алманах 

„Околчица“, поетесата Яна Кременска – заместник главен редактор на 

алманах „Околчица“ и Соня Дамянова – старши експерт по български език 

и литература в РУО на МОН – Враца определи и най-добрите творци за 

2019 година. 

 

Ниляй Шериф, ученичка от девети клас тази година прибави още една 

награда към поредицата от отличия към своята литературна биография. За 

нея  и за госпожа Надежда Карагьозова, учител по български език и 

литература, тази учебна година е изключително успешна най-вече с 

първото място за есе от Националния литературен конкурс „Живеем в 

земята на Ботев“. Ниляй спечели второ място за есе в Национален 

журналистически конкурс „Григор Попов“ – Разград, поощрителна награда 

за разказ  на Националния литературен конкурс „Петя Дубарова“ – Бургас, 
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поощрителна награда за разказ в 21. Национален фестивал на детската 

книга – Сливен, поощрителна награда  за разказ в Националния конкурс „И 

децата покоряват светове – покажи, че можеш“ .Тя е сред финалистите на 

състезанията по български език и литература „Стъпала на знанието“ и 

„Любословие“ и достойно се представи на областния кръг на олимпиадата 

по български език и литература. 

 

Добрата новина от Националния литературен конкурс „Живеем в земята на 

Ботев“ е и за Никол Славова от девети клас, която  тази година  е отличена 

с поощрителна награда за есе, заедно със свои връстници от Благоевград, 

Украйна, Варна, Пловдив, Хасково, Враца и Тутракан. Те се нареждат с 

няколко точки разлика след челната тройка. Никол беше миналогодишният 

лауреат при по-малките творци от четвърти до осми клас и спечели първо 

място за оригиналното си есе. 

 

Двете момичета доказват, че който владее силата на словото, покорява 

национални върхове. Днес те озаряват  света със своя талант и креативност 

и насърчавани от своите учители издигат престижа на Езиковата гимназия 

„Христо Ботев“. 
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19.05.2019 

 „ЗВЕЗДИТЕ“ НА ЕГ „ХРИСТО БОТЕВ“ 

 
Учениците и учителите от ЕГ „Христо Ботев“, гр. Кърджали за поредна 

година избраха „Личност на годината“. 

 

 Събитието „Личност на годината“ стана традиция в елитното училище 

Езикова гимназия „Христо Ботев“ – град Кържали. 

 

Изявените ученици се състезаваха в следните категории: „Интелект на 

годината“, „Талант на годината“, „Спортист на годината“ и „Социално 

ангажирана личност на годината“. Само за учениците от випуск осми  клас 

имаше категория „Най-голям брой отлични оценки“. За абитуриентите от 

Випуск 2019 имаше специална категория – „Цялостен принос“. Сред 

номинираните бяха десетки ученици, доказали се в различни състезателни 

формати, допринесли за издигане престижа на гимназията. 

 

Церемонията по награждаване се проведе на 16 май 2019г. в кино „Роял“, 

гр. Кърджали. Залата на киното се препълни с  учители и ученици от 

гимназията. 

 

Осмокласниците с най – голям брой отлични оценки през учебната 

2018/2019г. са:  в профил английски език – ученичката Селин Осман, в 

профил немски език – Нурджан Ибрямова и в профил френски език – 

ученичката Симона Грънчарова. Малките „звезди“ получиха грамоти от 

госпожа Радка Попгеоргиева – заместник – директор в гимназията. 

 

Категория „Интелект“ спечели Борислав Енчев от девети клас – ученик с 

много постижения б от участие в състезания и олимпиади в различни 

области – български език, чужди езици, математика,природни науки, 

театър . 

 

Категория „Спортист“ с най-много гласове спечели непобедимият Ергюнал 

Сабри от 11 клас европейски шампион по бокс за юноши и републикански 

шампион за мъже. 
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Категория „Талант“ спечели лъчезарната ученичка Александра  Русева от 9 

клас, участничка в много концерти и театрални предстваления. 

 

Категория „Социално ангажирана личност“ спечели Мария Тонева от 9 

клас. 

 

Категория „Цялостен принос“ спечели доказалият се в много концерти, 

театрални представления, състезания и конкурси в различни области 

абитуриент Георги Събев. 

 

Абитуриентът Слави Мандажиев бе удостоен с награда за „Цялостен 

принос за издигане на изкуството в гимназията“. 

 

Спечелилите ученици получиха плакети от директора на гимназията 

госпожа Йорданка Чавдарова. 

 

Вечерта премина с музикалните изпълнения на учениците Ради Митрев, 

Еврим Юзеир, Микаела Чаушева, Берна Ахад, Йоана Георгиева, Айсун 

Бекир, Селин Радованова и Росица Петрова. А в основата на цялата 

организация бе Ученическият съвет на ЕГ „Христо Ботев“, гр. Кърджали. 

Христо Момчев получи благодарности от ръководството и бурни 

аплодисменти от публиката като най-активен при организирането на 

събитието „Личност на годината“. 

 

В края на събитието „звездите“, спечелили номинациите, се снимаха за 

спомен в обща снимка с ръководството на гимназията. Събитието премина 

с много настроение и положителни емоции. 
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21.05.2019 

 

Нови 53 перли в DSD- короната на ЕГ „Христо Ботев“ 

 
С две пълни стипендии от Немската служба за академичен обмен и 

немски дипломи преди българските, абитуриентите от Езиковата 

гимназия гледат устремено към бъдещето 

 

На 15.05.2019година, за пореден 16-ти път в хотел Кърджали се проведе 

тържествено връчване на Немските езикови дипломи на Постоянната 

комисия на  министрите на образованието и културата на Федерална 

Република Германия  за абитуриентите ЕГ „Христо Ботев“. Събитието бе 

повод за гордост не само  за героите на вечерта – учениците, но и  за 

техните родители, баби и дядовци, братя, сестри и приятели. Начало на 

трогателното тържество даде г-жа Чавдарова като благодари на всички, 

които правят възможна тази толкова престижна диплома. С голямо 

вълнение тя сподели, че за втора поредна година са одобрени и двете 

кандидатури за пълна стипендия на Немската служба за академичен обмен 

и тазгодишните стипендианти са Лия Стамболиева и Гизем Сюлейман. В 

словото си тя не пропусна да спомене и най-добре представилите се 

ученици на  DSD-изпита- Лия Стамболиева, Гизем Сюлейман, Георги 

Събев, Енис Мустафа и Добрина Радева и подчерта, че зад тези успехи 

стои трудът на всички учители по немски език. 

 

Важността на немския език и  дипломата бе изтъкната от г-жа Вендлер- 

представител на немската страна. Тя благодари за успешното 

сътрудничество с Гимназията и пожела много успехи на учениците и 

техните преподаватели. След приветствията на г-жа Костова- представител 

на РУО- Кърджали и г-жа Тихомирова-заместник  кмет на община 

Кърджали, които пожелаха много бъдещи успехи на младежите от 

немскоговорещата общност в Гимназията, настъпи и дългоочакваният 

момент –  връчването на самите дипломи на абитуриентите, извървели 

дългия път до този щастлив момент, насърчавани от своите DSD-

преподаватели Галина Недялкова и Нигяр Наим. С едно много 

емоционално слово абитуриентката Лия Стамболиева  трогна всички в 

залата и припомни най-впечатляващите моменти от престоя им в 

Гимназията. От името на родителите  г-жа Събева- майка на Георги Събев 
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благодари на ръководството и учителите по немски език и пожела много 

успехи на учениците 

 

За доброто настроение се погрижиха възпитаниците на училището, които с 

музикалния си талант и изпълнения, под ръководството на учителя по 

музика Любен Полихронов, създадоха неповторима атмосфера на 

празника. На коктейла развълнуваните младежи и техните родители 

изказваха благодарност към всички учители по немски език и към 

ръководството на Гимназията за възможността да се обучават по 

Програмата за придобиване на немски езикови дипломи, с които пред 

младежите се отварят възможностите за обучение в престижни европейски 

университети. С последните акорди на тържествената майска вечер, 

посветена на немските езикови дипломи, младежите отправят взор към  

Държавни зрелостни изпити и към тържествата, отбелязващи смяната на 

ученическия чин със студентските банки. 

 

Успех по пътя към познанието! 
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24.05.2019 

Силен випуск изпрати Езиковата гимназия, очаква 

още амбициозни последователи 

 
Силен випуск от  абитуриенти изпрати тази година на 24 май Езиковата 

гимназия”Христо Ботев” в Кърджали. Той прослави Кърджали не само в 

страната но и по света. От ръководството се надяват идващите след тях да 

продължат традицията и да бъдат гордост на града. 

 

Общо 181 зрелостници от седем паралелки по английски,немски и френски 

език се дипломират тази година. Те изразиха благодарност към своите 

преподаватели, че давайки им познания по чужди езици им отварят 

вратите към  света. 

 

Директорът на гимназията Йорданка Чавдарова посочи,че 24 май,Денят на 

българската просвета и култура и на славянската писменост е празник на 

духовността и интелекта.Тя благодари на преподавателите,като 

подчерта,че учител е нещо благородно. Учител е нещо благородно,което 

изисква непрестанно самоусъвършенстване,подчерта Чавдарова. Тя 

подчерта че Випуск 2019 г. е прославил Кърджали и България. Изрази 

надежда примерът да бъде последван. Вие имате закалката да побеждавате 

, обърна се тя  към абитуриентите и ги призова да следват мечтите си за да 

успеят. 

 

56 зрелостници бяха отличени със статуетки и грамоти от ръководството 

на гимназията. Първа бе наградена Лия Стамболиева. Адв.Георги Георгиев 

връчи плакети и парични стипендии от 500 лв.на трима изявени 

абитуриенти. Парични награди имаше и от Пневматика-Серта и други 

фирми. 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

24.05.2019 

Ротари клуб Кърджали награди 7 изявени ученици за 

24 май 2019 г. 

 
По традиция Ротари клуб Кърджали награди с парични награди и грамоти 

изявени ученици от общината за Деня на българската просвета и култура  и 

славянската писменост. За първи път техният брой бе седем. 

Ръководството на клуба и неговите членове бяха затруднени при 

номинациите на изявените млади кърджалийци. 

 

След единодушно гласуване бяха предложени Гюзем Гюрчай Сюлейман, 

Магдалена Миланова Лилова, Севда Севил Расим, Антоанета Юлиянова 

Димитрова, Ани Ташева Стоянова, Николай Емилов Аргатов и Гюллю 

Ерхан Есад. 

 

Гюзем Гюрчай Сюлейман е абитуриентка от Езикова гимназия „Христо 

Ботев”. Вече пет години тя участва неизменно във всички състезания  и 

конкурси по немски език и редовно печели призови места на национално и 

международно ниво. Успехите и през годините са многобройни. Печели  

трето място на регионален кръг в Южна България  на състезание по дебати 

на немски език. Печели международно състезание и стипендия за 

едноседмично пребиваване в Германия. 
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24.05.2019 

Голямото семейство на носителите на „Стипендия 

Кърджали“ се увеличи с още трима 

 
Към голямото семейство на носителите на „Стипендия Кърджали” днес се 

присъединиха още трима зрелостници, заслужили със своите постижения 

отличието.  Това са Краси Розалинов Хаджиев – ученик от XII клас на СУ 

„Отец Паисий”, Александра Орлинова Заимова – ученичка от XII клас на 

СУ „П.Р. Славейков” и Лия Делчева Стамболиева – ученичка от XII клас 

на ЕГ „Христо Ботев”. 

 

Тримата получиха своето публично признание на днешното тържество по 

случай Деня на българската просвета и култура и на славянската 

писменост, а наградите -статуетка и грамота, им връчи кметът на община 

Кърджали инж.Хасан Азис. 

 

Кърджали се гордее със своите 32-ма носители на стипендия „Кърджали“, 

единствена по рода си награда в национален мащаб . Вече тринадесет 

поредни години общинското ръководство подпомага нашите най-изявени, 

с най-високи постижения на национални и международни конкурси и 

олимпиади абитуриенти с едногодишна стипендия в размер на една 

минимална работна заплата месечно. 

 

И тримата нови носители на стипендията имат множество отличия и 

завоювани първи места в областни, национални и международни 

състезания и олимпиади през годините и са предварително приети във 

висшите учебни заведения. 

 

От завоювани призови места Краси Хаджиев е приет за студент във всички 

специалности с химия в Софийския университет, Пловдивския 

университет, ХТМУ. Александра Заимова е приета за студент във 

Философските факултети на СУ „Климент Охридски”, ПУ „Паисий 

Хилендарски”, ВТУ „Св. Св. Килрил и Методий”. 

 

Лия Стамболиева е приета за студент в СУ „Климент Охридски” – 

специалност Немска филология.И тримата носители на стипендията имаха 
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възможност да благодарят за високо признание, което получиха и обещаха 

с гордост да носят името на Кърджали. 
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03.06.2019 

Уникална литография, предавана от поколение на 

поколение получи Езиковата гимназия по повод 2. 

Юни 

 
В навечерието на 2. юни, във връзка с отбелязване Деня на Ботев и 

загиналите за свободата на България,  Езикова гимназия „ Христо Ботев“ 

получи  от  родолюбиво българско семейство дарение – картина. 

Литографията, рисувана през 1917 година от художника Христо 

Казанджиев, изобразява завладяването на парахода „Радецки“ от Христо 

Ботев през 1876 година. Предавана от поколение на поколение и отлично 

съхранена, тя бе дарена на Гимназията, за да продължи да живее и пази 

историческата памет за подвига на  Христо Ботев и неговата чета. 

Безсмъртните му послания и до днес са зов за свобода и справедливост, 

независимост и солидарност. 

 

За Ботевите потомци, е чест и привилегия да споделят и следват 

демократичните ценности и хуманни идеали на поета революционер. Живи 

са социалната чувствителност, непримиримостта и националната гордост, 

завещани от него. Младото ни поколение, с вяра и надежда за добро, взема 

от огъня на Ботев, за да го носи в сърцето си с високо вдигнато чело 

навсякъде по света. 
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03.06.2019 

Христо Ботев – символ на възвишена любов, сила и 

родолюбие за своите потомци 

 
Словото на великите личности ехти високо и прескача границите на своето 

време, буди човечеството с истини, създадени със сърцето. С огъня на 

думите си  Христо Ботев запалва клада, на която с възторг и преклонение 

пред род и Родина, той положи младия си живот. Безсмъртните му 

послания и до днес са зов за свобода и справедливост, независимост и 

солидарност. 

 

За нас, Ботевите потомци, е чест и привилегия да споделяме и следваме 

демократичните ценности и хуманни идеали на поета революционер. Живи 

са социалната чувствителност, непримиримостта и националната гордост, 

завещани от него. Младото ни поколение, с вяра и надежда за добро, взема 

от огъня на Ботев, за да го носи в сърцето си с високо вдигнато чело 

навсякъде по света. 

 

В навечерието на 2. юни учениците и учителите от Езиковата гимназия        

„ Христо Ботев“ отбелязаха своя патронен празник и отдадоха заслужена 

почит на загиналите за свободата на България знайни и незнайни  

родолюбци. С тържествен марш фанфарният оркестър откри тържеството 

пред паметника на Гения. Гвардейският отряд поднесе венец в знак на 

признателност. Ученици от 8. клас възхвалиха чрез изящното слово на 

поета самопожертвователното му дело, вградило в българската 

историческа памет и култура високи ценности и духовност. Госпожа Диана 

Георгиев, учител по история и цивилизация в Гимназията, изнесе 

тържествено слово, в което отбеляза, че пророческите му идеи са в 

основата на отстояване на националния ни интерес, защитават ценностите 

на европейското и световното развитие. Ниляй Шериф от девети клас 

прочете част от своето есе, отличено с първо място на Националния 

конкурс „Живеем в земята на Ботев“. Директорът на Гимназията, госпожа 

Йорданка Чавдарова, поздрави присъстващите и представи дарената на 

училището над стогодишна картина, изобразяваща паметния момент, в 

който Ботев и неговата чета пристигат на родна земя с кораба „Радецки“. 
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Тържеството продължи с „Ден на отворените врати“ на  участниците по 

програма „Занимания по интереси“. Те представиха своите умения в 

областта на занаятчийството, изобразителното и театралното изкуство, 

математиката, новите технологии и приложението им в живота. 

Интересите на ботевци са насочени и към спорт, фотография, здравословно 

хранене. 
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05.06.2019 

 „Боряна“ на Йовков оживя на сцената на Езиковата 

гимназия 

 
Незабравим спектакъл, посветен на своето училище, подготвиха учениците 

от Езиковата гимназия. Те показаха, че са талантливи не само в 

изучаването на езици и наука, но имат усет и  отношение към изкуството. 

Един спектакъл за ГРЕХА и неговото възпроизводство! За 

ВЪЗМЕЗДИЕТО! За трудния път от ИЗКУПЛЕНИЕТО до 

ОПРОЩЕНИЕТО! За това КАК живее човек? Кое го прави ДОБЪР? Кое – 

ЗЪЛ? Кое ни разделя и изправя един срещу друг? Кое ни пречи да се 

гледаме в очите? Защо не можем да живеем нормално, простичко, без 

омраза – с ЛЮБОВ? Защо не можем да се преборим с лакомията си за 

ПАРИ и ВЛАСТ и още, и още, и още … Опитваме се да намерим отговор – 

можем ли да събудим ДОБРОТАТА у себе си? Как ??? 

 

Въпроси, въпроси, въпроси… На тях отговориха възпитаниците от 

„Театрално студио“ с ръководител Калина Ирикева и клуб „Театър“ с 

ръководител Атанас Атанасов. 

 

Невероятните интерпретации и актьорски превъплъщения на младите 

таланти  на Езиковата завладяха сърцата на публиката, която ги дари с 

нестихващи аплодисменти и превърна събитието в незабравим театрален 

празник. 
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05.06.2019 

Театрален маратон 2019 

 
Според професор Иван Шишманов „един народ има нужда от 

облагородяващото въздействие на сцената. Актьорите са не само жреци на 

изкуството, но и  обществени възпитатели. Великолепната сграда не е още 

театър. Тя ще стане такава, когато бъде одухотворена от играта на 

актьора.“ – с тези думи бе открит тазгодишния театрален маратон на ЕГ 

„Христо Ботев“. На сцената на театъра в Кърджали оживяха героите, 

пресъздадени в  три пиеси – дело на две театрални студия на български 

език, театрално студио на немски език и театрално студио на английски 

език. Всички те през тази учебна година работиха  по програма „Занимания 

по интереси“, финансирана от МОН. 

 

Пиесата „Сладко-горчива слава“, получила плакет и  награда за най-

драматично и смело представяне на  проблема с приемането на наркотици 

от младите хора и последиците от това на Националния фестивал на 

театъра и драмата на английски език в град Враца, разказа за живота на 

вокалиста на рок групата „Нирвана“ –  Кърт Кобейн –  от детството до 

трагичния му край. Наркотиците провалят семейството и бляскавото му 

бъдеще като музикант. Идеята за темата на пиесата е на Яна Михайлова от 

девети клас. Заслугата е и на ръководителя на трупата Таня Маровска, 

учител по английски език в гимназията и на актьора и режисьор Атанас 

Атанасов. Отговор на въпросите има ли цена славата, щастливи ли са 

успелите и доволни ли са от живота, който водят се опитаха да дадат на 

сцената със своята игра Яна Михайлова,  Онай Али, Валентина Ананиева, 

Елис Али, Габриела Тренева, Петя Тончева, Мария Тонева. 

 

За седми път ботевци се представиха на театралния фестивал „Завесата се 

вдига за немски език”, организиран от Гьоте институт – България, МОН, 

фондация Ханс Зайдел и спечелиха наградата за най-оригинално 

представление и обраха овациите на публика и жури в град Пазарджик. 

Темата на тазгодишния фестивал „Мисли и действай зелено“ бе свързана с 

проблемите за опазване на околната среда. Младите таланти на Езиковата 

представиха  с много хумор, ирония и отлична актьорска интерпретация 

пиесата „Малко природа или големият хит-парад на околната среда“ от 

немския автор Екхард Люк. Ръководител на немската театрална група е 
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Радка Попгеоргиева. Представлението бе едно кабаретно ревю на тема 

„Околна среда  или  как се отнасяме към  разрушаването на основните 

фундаменти на нашия живот“. Едно телевизионно предаване с различни 

елементи – малко шоу, малко съвети за живота, малко говорене, музика, 

театър, училище, литература, малко минало и много настояще представиха 

актьорите Слави Мандажиев, Георги Събев и Васил Петковски, Любов 

Стойчева, Мелиса Хайдарова, Антония Моллова, Чаала Идриз, Айлин 

Бекман, Божидара Атанасова, Борислав Енчев, Хелин Ремзи със 

специалното участие на Неле Кирш, доброволец по програма 

„Културвайт“. 

 

Талантливите актьори от „Театрално студио“ с ръководител Калина 

Ирикева и клуб „Театър“ с ръководител Атанас Атанасов представиха  

пиесата „Боряна“ от Йордан Йовков. Един спектакъл за ГРЕХА и неговото 

възпроизводство! За ВЪЗМЕЗДИЕТО! За трудния път от 

ИЗКУПЛЕНИЕТО до ОПРОЩЕНИЕТО! За това КАК живее човек? Кое го 

прави ДОБЪР? Кое – ЗЪЛ? Кое ни разделя и изправя един срещу друг? Кое 

ни пречи да се гледаме в очите? Защо не можем да живеем нормално, 

простичко, без омраза – с ЛЮБОВ? Защо не можем да се преборим с 

лакомията си за ПАРИ и ВЛАСТ и още, и още, и още … Опитваме се да 

намерим отговор – можем ли да събудим ДОБРОТАТА у себе си? Как ??? 

Въпроси, въпроси, въпроси… В деня, когато Гимназията чества своя 

патронен празник актьорите Ема Кръпова, Дениз Мустафа, Емилиян Боев, 

Ефе Юсеин, Явор Дуков, Даная Римпопова, Мила Авренлиева, Ивайло 

Иванов,  Ралица Сидерова, Слави Мандажиев, Георги Събев,  Мария 

Ангелова, Джису Лий, Илияна Трингова,  Ивана Колева, Теодора 

Янгьозова, Симона Гигова, Калина Стайкова, Ачеля Ниязи, Александра 

Русева, Даниела Михова, Теодора Димитрова, Росица Кючукова, Василена 

Георгиева и Виктория Бъчварова, впечатлиха присъстващите  с 

талантливата си игра и с модерната сценография и хореография на 

режисьора Атанас Атанасов. 

 

Невероятните интерпретации и актьорски превъплъщения на младите 

таланти  на Езиковата завладяха сърцата на публиката, която ги дари с 

нестихващи аплодисменти и превърна събитието в незабравим театрален 

празник. 
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11.06.2019 

Ботевци спечелиха сребърен медал на XXX 

национално състезание на ученическите екипи по 

първа помощ 

 
На 08.06.2019г. в Националния учебен център на БЧК в с. Лозен се проведе 

XXX национално състезание на ученическите екипи по първа помощ. В 

надпреварата  взеха участие отборите, заели първо място в областните 

състезания по първа помощ. Област Кърджали бе достойно представенa от 

ученическия екип по първа помощ на Езикова гимназия „Христо Ботев“. 

Екипът бе сформиран от осмокласничките: Илияна Трингова – лидер, 

Теодора Бояджиева, Джису Лий и Теолина Величкова. 

 

Над 100 ученици на възраст 12 – 14г. показаха уменията си за оказване на 

първа долекарска помощ при пътнотранспортни произшествия, битови и 

спортни инциденти, природни бедствия и други кризисни ситуации. 

Имаше и забавни задачи, изискващи бързина, екипност, съобразителност 

като нареждане на пъзел, ориентиране на незрящи и т.н. Състезанието се 

състоеше от 26 пункта, като девет от тях бяха дейности за оказване на 

първа долекарска помощ, девет пункта – червенокръстка дейност и 8 

почивки. В ситуационните задачи участваха много статисти в ролята на 

условно пострадали, както и дегизатори, комендатура, съдии. По време на 

състезанието  ученическите екипи бяха придружавани от коменданти и 

придружителите им от училищата. Главен съдия на съдийската колегия бе 

д-р Благомир Здравков – лекар към Клиника по детска анестезиология и 

интензивно лечение и специализант по Спешна медицина, УМБАЛСМ 

„Пирогов“. В събитието присъстваха представители на ръководството на 

БЧК и БМЧК и партньорски организации и институции. Присъстваха 

Деница Баръмова – директор на  Дирекция „БМЧК“, Станимир Бояджиев – 

председател на „БМЧК“, Васил Гурев – основател на Университетския 

аварийно-спасителен отряд и клуба на пътешественика. 

 

Ученическият екип по първа помощ на Езикова гимназия „Христо Ботев“ с 

голямо желание и ентусиазъм показа резултатите от усилената подготовка 
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и се класираха на второ място. Отборът бе подготвен от младежи – 

доброволци от БЧК – Кърджали с подкрепата на училищното ръководство. 
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14.06.2019 

Ученици от ЕГ „Христо Ботев“- гр.Кърджали се 

включиха в Международната кампанията срещу 

експлоатацията на детски труд 

 
На 12 юни отбелязваме Световния ден срещу детския труд. По данни на 

Международната организация на труда, 152 милиона деца по света 

работят, вместо да ходят на училище.Най-голяма част от тях са заети в 

селското стопанство. Затова и тазгодишното мото на кампанията е „Децата 

не трябва да работят на полето, а за мечтите си“. 

 

По този повод учениците от екип „Професии“, по проект „В търсене на 

значимите“, финансиран от ЦОИДУЕМ проведоха информационна 

кампания сред своите връстници в ЕГ „Христо Ботев“-гр.Кърджали.В 

рамките на  своята дейност те   изготвиха табла и  презентации за първото 

работно място, топ професии и университетите в България и света, 

акцентираха върху нуждата от продължаващо образование и личностно 

развитие.  

 

Участниците в екипа организираха  обучения за своите връстници относно    

условията за наемане на работа на лица, не навършили 18 години, 

механизмите за справяне с некоректни работодатели и представяне на 

отговорните институции. Освен   раздаването на традиционните 

информативни флаери младежите проучиха възможностите за заетост по 

време на летния сезон и проведоха интервюта с представители на 

Ученическия  съвет, свързани с  мечтаната професионална реализация. 

 

Чрез своята инициатива  екипът изпълни своята   задача  да информира   

училищната общност за опасността от нерегламентирано използване на 

детския труд, рисковете, които крият некоректни договори, работодатели и 

подвеждащи обяви. 

 

На учениците им предстои   лятна  изследователска академия в град 

Бургас, където ще се запознаят с професиите, свързани с морския и 

въздушен транспорт. 
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20.06.2019 

Зрелостниците от Випуск 2019 на Езиковата гимназия 

– първи в област Кърджали според резултатите от 

матурите 

 
Вълненията покрай абитуриентските балове и матурите вече отминаха, а с 

тях дойде и краят на училищния живот за дванадесетокласниците от 

Езикова гимназия „Христо Ботев”. Преди да се сбогуват окончателно със 

своето училище и да направят първата крачка по същинския си житейски 

път, на абитуриентите им предстоеше един от най-дългоочакваните 

моменти – получаването на дипломите, знаков момент за всеки млад човек. 

 

На 18. 06. 2019 година пред сградата на театъра в центъра на град 

Кърджали се състоя  тържествената церемония по връчването на 

дипломите на 181 зрелостници от Гимназията. Пред всеки от тях стои един 

нов път, по който  ще поемат, водени от желанието да знаят и да умеят 

повече. 

 

Преди да започне тържеството, бившите вече дванадесетокласници бяха 

посрещнати от своите класни  ръководители  на фона на приятната музика, 

изпълнена от три от най-изявените цигуларки в града на Орфей. Госпожа 

Чавдарова, директор на Езикова гимназия „Христо Ботев“, откри 

церемонията със слово по повод вълнуващия за младите хора момент. Тя с 

гордост отбеляза, че възпитаниците на гимназията са   постигнали много 

добър резултат на държавните зрелостни изпити по български език и 

литература и по предмета, избран като втори от тях. 

 

В края директорът заяви, че за всички, защитили достойно името на 

гимназията,  предстои много важен избор – къде да продължат  

образованието си. Тъй като животът е поредица от избори, важното е да 

изберат това, което наистина има смисъл за тях, защото понякога се оказва, 

че само отличната диплома не е гаранция за пълноценната реализация в 

истинския живот. Затова им пожела да запазят най-скъпите човешки 

ценности – добродетел и безкористност, достойнство и упоритост, разум и 
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благородство, да намерят своето щастие, да постигнат успехи и никога да 

не забравят училището, което са завършили. 
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21.06.2019 

 

„Мисия спорт“ – превенция на хазартните игри 

 
 „Подобно на алкохола и наркотиците хазартът води до пристрастяване и 

зависимостта към него е призната за  заболяване. Зависимият се стреми да 

възвърне загубеното и претърпява огромни финансови загуби“, коментира 

Николай Неделчев, инспектор в ГДБОП, пред аудитория от ученици и 

учители от Езиковата гимназия „Христо Ботев“ . Неделчев бе лектор на 

Кръгла маса, организирана от Сдружение „Омега“  по проекта „Мисия 

спорт“, в която фокусът на дискусията бе върху превенцията на хазартните 

игри.  

 

 „И това лято ще спортуваме, ще се обучаваме и ще се забавляваме заедно, 

за да се предпазим от капаните на зависимостите“, представи целите на 

проекта неговият ръководител Веселина Юрукова. Предстои да бъдат 

организирани турнири по футбол и баскетбол,  изнесени обучения, игри на 

открито и други инициативи, които да запълнят по здравословен и 

пълноценен начин свободното време на подрастващите и да насърчат 

доброволчеството. Проектът „Мисия СПОРТ“ е част от Национална 

програмата за изпълнение на младежки дейности на ММС и ще се 

реализира до месец октомври. 

 

Последва раздаването на дипломите заедно с диск, запазил като спомен два 

от най- значимите моменти за всеки абитуриент – изпращането на випуска 

и бала. В края на тържеството небето на град Кърджали бе осветено  от 

заря,  очаровала присъстващите. Като бъдещи студенти, днешните 

зрелостници от Езикова гимназия „Христо Ботев“ поемат по своя път в 

живота с уверени стъпки от придобитите разнообразни и качествени 

знания и умения. Във всеки е заложена частица за собствено развитие, 

която трябва  да открие и успее умело да използва. 
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25.06.2019 

Езикова гимназия „Христо Ботев” е националният 

посланик на здравето за 2019 г. 

 
Възпитаниците на ЕГ  „Христо Ботев”  бяха отличени  с две купи за първо 

място в Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”. На 

официална церемония в  столицата   Кирил Ананиев, министър на 

здравеопазването лично отличи с 1-во място проекта „Здравословно 

хранене и физическа активност”  с ръководител Диана Георгиева.     

Фаворитът на   МОН  също  бе проект на   Езиковата гимназия в Кърджали  

-„АЗ-активни и здрави”  с ръководител Марина Димова, награден с 1 място  

от  Министерството.  

 

Конкурсът  бе организиран за единадесета поредна година от 

Министерството на здравеопазването с партньорството на Министерството 

на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта, 

Министерството на културата, Министерство на околната среда и водите, 

както и със съдействието на Представителството на Европейската комисия 

в България. В конкуренция с още 46 училища от цялата страна, в две 

тематични области: „Ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с 

алкохол“ и „Здравословно хранене и физическа активност“ Езиковата 

гимназия в Кърджали  бе единственото училище с две награди. 

 

В сферата на образованието рядко има възможности за кандидатстване с 

проектни предложения, чиято насоченост е конкретизирана в   подкрепа на 

здравословния начин на живот на младите хора, с цел превенция на 

поведенческите рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното 

хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и 

тютюнопушенето.   В тази връзка националният  конкурс  „Посланици на 

здравето” е уникален  по своята същност, акцентира върху възможностите 

на младите хора да бъдат по-активни и то в област, различна от 

традиционната образователна насоченост. 

 

След проведената иновативна седмица на тема „Здравето – универсална 

човешка ценност”  и националните признания, Езиковата гимназия в гр. 

Кърджали се превръща категорично  в „Дом на здравето”, където казват 

СТОП на всичко, което би се отразило негативно на статистиката за 
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здравето.  „Предизвикателствата, пред които се изправяме, са да накараме 

всички останали да разберат смисъла и важността  от ползотворното 

съчетаване на училище, здравословното хранене, спорт и социална 

активност,  да привлечем повече доброволци в  нашият проект и да 

популяризираме идеята сред  по-малките ученици, близки и приятели.” – 

споделят учениците от Гимназията, работили върху разработването на 

номинираните проекти. Участниците в конкурса освен с купи и грамоти се 

завърнаха в родния си град с редица издания на спортна и здравна 

тематика, както и спортни принадлежности от Министерството на 

младежта и спорта, с  които да  промотират идеите за здравословен живот 

сред своите съученици. 
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