- Г-н Директор, предстои
провеждането
на церемонията по
връчване на наградата „Ученик на
годината” за втора поредна година.
Бихте ли ни припомнили какво се
крие зад тази идея?
Това е идея, която назря в мен през миналата година и е следствие на факта, че
през последните години наши ученици са
победители в множество конкурси, състезания, олимпиади. Постигаме много успехи и именно за това смятам, че е закономерно да учредим тази награда. Номинираните и победителят ще бъдат признати
и в своето училище.
- Каква беше изминалата учебна година – какви постижени и
какви награди спечелиха нашите съученици?
- Обхващаме цялата 2011г. – доста успешна за нашата гимназия. С
най-голяма стойност за мен са участията на ученици във финалния кръг на Националната панорама на професионалното образование. специалност „Цветарство”, които също учат във висши учебни заведения. Ние сме едно от малкото училища в страната, които имаха участие в три финални състезания, като завоювахме две индивидуални първи места – на ученичката Елена
Димитрова в Националното състезание „За най-добра бизнес
идея” и ученикът Марин Какаров, който в резултат на това, че
взе първо място в направление механизация на селското стопанство съумя да стане студент без изпит в Аграрния университет.
И трето място, отборно, в състезанието за озеленяване
и аранжиране в град Варна, на момичетата от специалност „Цветарство”, които също учат във висши
учебни заведения.
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- Как бяха мотивирани учениците от Земеделска професионална гимназия
„Климент Тимирязев” да участват и да се изявяват в толкова разнообразни прояви?
- Радващо е, че през последните години не се налага да мотивираме учениците, а те
сами са си конкуренция и имат желание да участват в различни прояви, което е много
радващо.
- Във връзка с номинациите, какви ще бъдат наградите за победителите?
- Разбира се, че ще има награди, засега ги запазвам в тайна, но по традиция победителят получава
страхотна статуетка.
Ще
има и други –
парични награди, защото
номинираните
заслуж ават
това.
-А Вие имате
ли фаворит?
-Имам фаворит, но няма
как да го кажа.
Аз ще гласувам като всички вас, с право
на един глас и
няма да знам името на спечелилия, до момента, в който отворя плика. Както беше миналата година, само трима души ще са информирани за победителя – помощникдиректорите. Но аз няма да знам, а и не искам да знам, така че ще разчитам на добро
гласуване от страна на всички ученици и учители, не по симпатии, а по постижения –
различните награди, участия, призови места. Приканвам всички към разумно гласуване, за да изберем този, който най-много заслужава да е ученик на годината.
- Г-н Директор, готов ли сте да приемете едно предложение от вашите ученици
– не смятате ли, че е дошло времето да бъде приета и една колективна номинация, например за волейболния отбор или за цял клас?
- Това е една много хубава идея, но не смятам, че на този етап ще можем да я осъществим. Предложението заслужава внимание и може в края на учебната година да направим номинация за най-добър клас.
- Тъй като се намираме в навечерието на коледните и новогодишните празници,
какво ще пожелаете на учениците от нашата гимназия?
-Най-важното е да сте живи и здрави, да постигате много успехи и заедно да защитаваме авторитетното име на нашето училище.

ВИКТОРИЯ АНТАЛАВИЧЕВА –УЧЕНИК НА ГОДИНАТА 2010

Вики, какво се промени след като беше избрана за Ученик на годината?
Почувствах се приятно още в момента на награждаването, защото разбрах, че
трудът ми е забелязан и ценен. Малко време ми трябваше, за да разбера, че тази титла носи и голяма отговорност. Получаването и не би трябвало да е края на проявите
на отличения, а началото му на живот под прожекторите, защото всяка награда и задължава. Моето старание и амбиция бяха насочени точно в тази посока. Всеки път,
когато се колебаех и затруднявах, статуетката, сложена на видно място, ми даваше
кураж и ми напомняше какво се очаква от мен.
Кой от номинираните е твой фаворит ?
Всички те са изявени личности в училище. Някои от тях са мои приятели,
други добри познати и партньори. Всеки от тях е достоен да бъде в групата на номинираните, защото освен своята индивидуалност носи и много амбиция , желание за
работа.
Бояна . Няма как да не започна с нея. Познаваме се толкова отдавна, че с гордост
мога да заявя, че съм един от хората, които познават всичките и таланти, а те въобще
не са малко. Тя е много позитивна, изпълнена с желание за работа и упоритост. С
присъщия си непукизъм неведнъж ми е давала пример как да се справя или да постъпя в дадена ситуация.
Монката. Момче с такава нестихваща енергия и желание за работа, че на мен самата
ми коства усилие, за да не изоставам от темпото му. Заедно се подготвяхме за участие в Международната кръгла маса „За чисто училище” и партньорството с него ми
беше освен много приятно, но и полезно.
Кико. Неуспоримият театрален талант, който умее да се преобразява във всякакви
образи , а в началото на осми клас, когато имах нужда от подкрепа и помощ, за мен
той се преобрази в мишката, която здраво стискаше своето сиренце. Тази учебна година, опирайки се на неговите творчески заложби, разсмяхме училище и участвахме
в един нетрадиционен урок по НОКГ.
Ленчето. С нея миналата година бяхме конкуренти, но третото място не и попречи
да стане първа в страната и да докаже, че е един безкрайно позитивен човек, извор
на нестандартни идеи.
Гари. Той беше лидер на партия СЛАВА в училищния парламент. Неговото спокойствие, философски възгледи успяха да сплотят партията и да ни накарат да се
вслушаме в техния опит, възгледи и становища по дискутирани въпроси.
Разбирате, че няма как да не съм затруднена в избора. Това е въпрос, на който аз нямам еднозначен отговор.

БОЯНА ГОЦЕВА 11 “Б”
Разкажи ни подробно за своето участие …
През последната година участвах в доста
конкурси, всеки един със своите емоции и
преживявания, но този от който останах
най-доволна беше конкурсът за реферати
във Варна, не само защото спечелихме първо място, но и защото работих в екип, което
винаги ми е доставяло по- голямо удоволствие. =)
Каква беше твоята реакция, когато разбра, че си номинирана?
Честно да си призная бях доста изненадана,
мисля че има много други ученици, които го
заслужават, но щом все пак някой е преценил, че трябва да съм номинирана, значи
сигурно има защо.
Интересуват ни факти, свързани с твоята
подготовка, източници на помощ.
Моята подготовка си беше съвсем нормална
– стоене в училище, докато се мръкне и безсънни нощи, но всяко нещо си заслужаваше.
Благодарна съм на учителите, които постоянно ми помагаха, не само като учители, но и като приятели.
Мотиви за проява.
С всички тези участия, добих умения в най-различни сфери. Основният мотив,
за да се опитам навсякъде, беше да разбера в какво точно съм най-добра и да се
развивам в тази насока... и мисля, че го постигнах.
Ползата за самия теб.
Всички тези прояви събудиха в мен качества, които не предполагах, че притежавам. Никога не сам мислила, че няма да спя нощем, за да работя по дадена презентация или да пиша есе. Но си мисля, че всичко това си заслужаваше на 100%!
Любопитни случки, приятелства, запознанства покрай проявите
Най- любопитната случка е може би тази, че когато се явих на състезание, организирано от Американското посолство за стипендии в Америка, се загубих в
София. Отне ми около половин час, за да стигна до залата, но все пак не закъснях, може би, защото тръгнах по-рано, което доказва, че късметът се усмихва на
подготвените =).
Какво обичаш да правиш в свободното си време?
Хаха ,свободно време – не ми се случва често, но когато го имам обичам да го
прекарвам със семейството си, да чета книги, да излизам с приятели.
Каква музика слушаш?
Алтернативният рок е музика, която винаги ще ме влече, но слушам всичко,
което ми харесва.
Твоите интереси са в областта на.
Психологията, философията, музиката, киното, животните.
Каква е твоята мечта?
Моята мечта.. хубаво звучи. Мечтата ми е да се развия професионално в кариера, която не ми носи само доходи, но и удоволствие и да посетя най-красивите
места в света. =)

ГАВРИЛ ТАГАРЕВ 12 “Б”
Разкажи ни подробно за своето
участие …
Стремя се да участвам в повече проекти, конкурси и дейности, които са ми интересни, в които мога да науча нещо ново
или да работя в екип с други ученици. Тази
година ще запомня най-вече националния
конкурс „За хляба наш“, където нашият
екип спечели първо място. С моите съученици Александър и Димитър наистина положихме много труд, както при изготвянето на проекта, така и към представянето му
пред комисия в Благоевград. Също така
спечелих и поощрителна стипендия в конкурса „1000 стипендии”. На конкурса се
явих с тема биология.

Каква беше твоята реакция, когато разбра, че си номиниран?
Наистина се зарадвах, когато разбрах,
че съм номиниран, защото тя е нещо, което показва, че си оценен.

Интересуват ни факти, свързани с твоята подготовка, източници на помощ.
Цялата подготовка получавам в училище, в часовете, както от учителите, така и от съучениците ми, посещавам консултации по биология, в които се готвя за предстоящите ДЗИ и без
които не бих спечелил в „1000 стипендии“.

Мотиви за проява
Понякога самата дейност просто ти е интересна, понякога искаш да разбереш на какво ниво са възможностите ти, а понякога просто се стремиш да спечелиш и това ти дава възможност да научиш много нови неща.

Ползата за самия теб.
Ако имаме предвид полза на другите от самия мен.. надявам се, че съм помогнал на хората, с които сме работили заедно да научат нещо ново, което може да им бъде полезно, че съм
показал на някого как хората могат да се учат от самия него, а понякога просто съм развеселил
някого, докато сме участвали или работили заедно.

Любопитни случки, приятелства, запознанства покрай проявите
Успях да се запозная и сприятеля с много хора,докато участвах в проекти . Сигурно има
стотици истории, свързани с тези хора и случки с тях. Никога няма да забравя „Училищен парламент“, където бях председател и от който имам много хубави спомени.

Какво обичаш да правиш в свободното си време?
В свободното си време обичам да играя волейбол, да слушам музика, да гледам филми и
да се забавлявам с приятели.

Каква музика слушаш?
Слушам почти всякаква музика, зависи от настроението ми.

Твоите интереси са в областта на................
Биология, фиолософия, харесвам спорта като цяло, но най-вече волейбол и понякога политика.

Каква е твоята мечта?
Старая се да си създавам повече цели и по-малко мечти, но нещо, за което мечтая е един
ден не само да се чувстам удоволетворен от това, което правя но и да знам, че с работата си
или чрез това което върша, помагам на други хора да се чувстват по-добре. Искам да се развия
в област и професия, която да е в полза на околните, а не само да си изкарвам прехраната с
нея.

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА 12 “А”
Разкажи ни подробно за своето участие :
Г-жа Коюмджиева ми каза за националното състезание за „Най-добра бизнес идея” и аз реших да участвам. Моята идея бе изработката на еко бижута, направих комплект обици,гривна и
колие от орехи и канап. Идеята се хареса на журито и бях на 10 място от 20 класирани от цяла
България за финалния кръг.През месец април се проведе панорама на професионалното образование- гр. Варна. Тук бяхме разделени на екипи като всеки екип трябваше да представи своето
решение на даден казус. Падна ни се следната тема: „В България има 30 000 дк необработваема
площ. Вие като млад предприемач какво бихте направили, за ползотворното използване на тази
земя?” Идеята на нашия екип бе да се направи мрежа от производители, които да се обединят в
сдружение, да внасят в него членски внос , и с този ресурс да се наемат хора, които да кандидатстват по европейските проекти и така да подпомогне развитието на малките земеделски стопанства с европейски средства. Защитихме много добре своята идея и журито ни присъди 1 място.

Каква беше твоята реакция, когато разбра, че си номиниран?
Естествено, бях безкрайно щастлива, че точно моят отбор се класира на първо място.

Интересуват ни факти, свързани с твоята подготовка, източници на помощ.
Ние предварително не знаехме казуса, той бе изненада за всички, за това разчитах на придобитите ми в училище знания и умения- по икономика,по счетоводство,по аграрно право, маркетинг, мениджмънт, ИТ.

Мотиви за проява.
Приемам всяка една моя проява като изпитание, което ме мотивира и провокира, да преборя
конкурентите си, а всяка спечелена битка ми носи удовлетворение от положения труд.

Ползата за самия теб.
Всяко участие ме зарежда с много хъс и положителна енергия, които ми дават силата да продължа да се занимавам с нещата, които харесвам.

Любопитни случки, приятелства, запознанства покрай проявите.
Все още с усмивка и горчив привкус си спомням за първото си икономическо състезание
„Skills and work”, организирано от Junior Achievement през 2008 година. След като изпратих моя
бизнес идея, успешно преминах първата селекция и бях сред избраните 20 участници за националния кръг.Формираните екипи на случаен принцип, новите контакти , новите идеи , новата
организация запалиха състезателя в мен. Досега с публиката, възможността да покажеш себе си
и наученото ме мотивираха и аз отдадох себе си на икономиката. Не бях класирана, ,защото
емоцията в мен надделя, липсваше ми рутината, но това ме мотивира да се доразвивам и усъвършенствам и следващият път да бъда сред първите.

Какво обичаш да правиш в свободното си време?
Най –приятно ми е да релаксирам, разхождайки се в парка, може би, защото напоследък не
ми остава много време за това. Обичам също така да рисувам и да се срещам с приятелите ми.

Каква музика слушаш?
Зависи от настроението ми, нямам точно определен стил.

Твоите интереси са в областта на.
Икономиката

Каква е твоята мечта?
Мечтата ми е да обиколя света,с
хора ,които споделят моите интереси и
начин на мислене, да науча колкото се
може повече за начина на живот и културата на другите народи, за да избера
най-доброто и да го приложа в България.

КИРИЛ НИКОЛОВ 11 “Б”

Разкажи ни подробно за своето участие
Най-интересното и най-запомнящо беше
участието ми
в театралната трупа
„Тийнкомеди”.
Каква беше твоята реакция, когато
разбра, че си номиниран?
Изненадан, защото има ученици, които са
спечелили много конкурси , докато аз не мога да се похваля с нещо подобно, но емоцията
определено е приятна.
Интересуват ни факти, свързани с твоята подготовка, източници на помощ.
През цялата учебна 2010/2011 се подготвяхме упорито с репетиции, за да представим
най-доброто от нас и надяваме се, че се получи.
Мотиви за проява.
Театралното изкуство е сферата, в която
съм се насочил и не мисля че има НЯЩО,
което може да ме откаже.
Ползата за самия теб.
Направи ме по-уверен и по-отговорен. Даде ми нужното самочувствие, за да не се
притеснявам пред по-голяма публика .
Любопитни случки, приятелства, запознанства покрай проявите.
Емоциите бяха прекалено много, за да се опишат, бих казал, че нямаше добри или
лоши случки, а всичко е едно запомнящо се преживяване.
Какво обичаш да правиш в свободното си време?
Да спортувам с приятели и да творя музика, която моите съученици не разбират.
Каква музика слушаш?
УАУ. Не бих казал, че има нещо което слушам постоянно, но предпочитам старите
рок парчета.
Твоите интереси са в областта на ...
Моите интереси са в областта на музиката, спорта и киното.
Каква е твоята мечта?
Все още я търся. =)

СИМЕОН ЗДРАВЧЕВ 11 “А”
Разкажи ни подробно за своето участие
Взех участие в няколко конкурса, но може би найинтересни за мен бяха: Състезанието за реферати във
Варна, защото темата беше много близка до моите
интереси. Работих заедно с Бояна, положихме много
труд, изживяхме много емоции и като награда за
това взехме Първо място!
Също така много приятели намерих чрез участието
си в състезанието „Иновационен лагер”.
Изключително радостен бях, когато спечелих стипендия от проекта „1000 стипендии”, защото това
беше едно огромно признание за мен.

Каква беше твоята реакция, когато разбра, че си номиниран?
На първо място бях притеснен. Дори исках това да
не се случва с мен, но все пак си признавам, че съм
поласкан, защото съм наясно, че в училището има
много ученици, които заслужават това признание.

Интересуват ни факти, свързани с твоята
подготовка, източници на помощ.
Към всяко състезание подхождах с желание и интерес, защото, когато харесваш нещо и то е близо до
теб, най-лесно можеш да покажеш потенциала и знанията, които притежаваш. Но всичко, което постигнах се дължи на труд и подкрепата, указана ми от
близки и учители.

Мотиви за проява.
Да изкажа своето мнение и гледна точка, да намеря приятели и да открия едно ново изживяване,
защото всяка една проява ми донесе изключително много емоции и опит, който ще бъде безценен за
мен в бъдеще.

Ползата за самия теб.
Ползата е огромна, защото именно проявите ми дават самоувереността, качествата и знанията,
нужни ми за кандидастване, както в университет, така и за работа. Оформям себе си като една
истинска и просперираща личност и това на този етап е най-важното за мен.

Любопитни случки, приятелства, запознанства покрай проявите.
О, те са наистина много, благодарение на проявите, вече имам приятели от цялата страна, та дори
и от Европа. Имах удоволствието да се запозная с известни личности, като например Мария Неделчева, както и с множество наглед съвсем обикновени хора, които превърнах в свои най-добри приятели.

Какво обичаш да правиш в свободното си време?
Едва ли е тайна за някого, че мое хоби е киното и именно то запълва моето свободно време, разбира се, при възможност никога не отказвам събирания и излизания с приятели, а когато обсъждаме
филми или пък ходим на кино е възможно най-добрият вариант за запълване на свободното време.

Каква музика слушаш?
Предимно рок, а понякога и метъл. Но се старая да не се ограничавам само със стиловете, които
са ми любимите , затова много често слушам и поп, като цяло всичко, което има приятно звучене и
предизвиква емоция.

Твоите интереси са в областта на...
Моите интереси са в областта икономиката, киното, литературата и философията.

Каква е твоята мечта?
Доста ми е трудно да определя, пък и мечта звучи много далечно за мен, затова ще споделя своята цел. Тя е изключително банална и проста. Искам единствено щастие и с радост мога да се похваля, че го намерих, защото имам невероятни приятели, предоставено ми е поле за изява, получавам добро образование, даващо ми стабилна основа за в бъдеще и се чувствам щастлив. Какво
повече да искам ?
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