
УЧИТЕЛИ – ИНОВАТОРИ В ОБРАЗОВАНИЕТО 

 

В навечерието на Деня на народните будители – 1 ноември Регионално 

управление на образованието – Габрово награждава учители, директори, управленски и 

учителски екипи, класирани на областен кръг и предложени за участие в националния 

кръг на Първи Национален конкурс за учители „ИНОВАТОРИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“ 

За учителите, които вдъхновяват. 

Конкурсът е организиран от Министерство на образованието и науката и има за 

цел да се стимулират и подкрепят учителите, за които работата е мисия, които са 

креативни, въодушевяват младите хора за постижения, творят, създават култура за 

иновации, реализират идеи и са лидери на промяната; да се даде възможност за 

популяризиране на опита си учители и директори, които са променили чрез своята 

ежедневна работа, мислене, отношение и ценности, нагласите за учене, постиженията, 

провокирали са любознателността на своите ученици и са им създали условия за нови 

житейски и професионални перспективи.  

В категорията  „Учители и учителски екипи, които са вдъхновили за 

постижения учениците в учебната работа, включително чрез промяна на училищната 

среда“ са класирани Красимира Ангелова, старши учител по история и цивилизация, 

Национална Априловска гимназия, Габрово, и Екипът по ключови компетентности 

„Чужди езици“ в СУ „Васил Левски“, Севлиево: Айлин Байрактарова – старши учител 

по английски език, Албена Маркова – старши учител по английски език, Боряна 

Борисова – старши учител по английски език, Боянка Вълчева – главен учител по 

английски език, Даниела Христова – старши учител по английски и немски език, 

Севдалина Паришева – старши учител по английски език, Снежана Цонкова – старши 

учител по английски език, Тереза Ташкова – старши учител по английски език, 

Десислава Зурева – старши учител по немски език, Радослава Стоянова – старши 

учител по немски език, Галина Иванова – учител по руски език, Росица Станева-

Пикулеата – учител по руски език. 

Учителският екип от ПГМЕТ „Ген. И. Бъчваров“, Севлиево: Ива Рангелова – 

старши учител по английски език, Ивелина Колева – старши учител по география и 

икономика, Павлина Иванова – старши учител по история и цивилизация, Красимира 

Томева – старши учител по биология и здравно образование и химия и опазване на 

околната среда; инж. Дияна Николова, старши учител теоретично обучение в 

направление „Електротехника и енергетика“, в същата гимназия, и Нина Кънева, 

старши учител в начален етап, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, Габрово, получават 

признание в категорията „Учители и учителски екипи, които чрез дейности в 



извънучебно време и в целодневната организация на учебния ден са създали у учениците 

знания, умения и нагласи, с които са ги направили по-удовлетворени и по-успешни“. 

В категорията „Директори и управленски училищни екипи, които чрез 

организацията в училищата и управлението са създали условия за промяна в 

училищния живот и нагласите на учениците за постижения“  наградата получава 

Управленският училищен екип на ОУ „Неофит Рилски“, Габрово: Мая Стоянова 

Колева, директор и Татяна Веселинова Петрова, заместник-директор. 

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в страната 

тържественото връчване на грамотите ще се състои на по-късен етап. 

 

 


