
- Господин Коцев, 
учим в училище със 
забележителна ис-
тория. Съвсем скоро 
отбелязахме 175-го-
дишнината от съз-
даването му. Какво 
означава за Вас да 
сте директор на та-
кова училище?

- За мен това е сбъдната мечта и отговорност. Старая се всеки ден, 
който идва, да е с по-добри резултати от предходния. Съзнавам, 
че тези, които са работили преди нас, чиито портрети виждаме по 
коридорите, са направили много за нашето училище и това задъл-
жава. 

- На какво се дължи авторитетът на СОУ „Христо Ботев” днес, 
когато конкуренцията с другите учебни заведения е толкова 
силна?

- Както казваме ние – учителите 
- дължи се на РПУ – ред, правила 
и учене.

- Как изглежда училището 
във Вашите представи след 5 
години? Какво ще се модерни-
зира в него?

- Много е хубаво да се модерни-
зира нашето училище. Бих искал 
да имате светли, уютни и топли 
стаи. Затова през годините беше 
сменена дограмата, ремонтира 
се парното. Искам да имате ху-
бав вътрешен двор със стъклен 
покрив, както ни обещаха преди 
време политиците. Модернизаци-
ята включва повече компютърни 
кабинети, оборудвани с по-висок 
клас компютри. Но тя не е свърза-
на само с подобряване на матери-
алната база. Трудно е да правиш 
промени в образованието, ако не 
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Може ли училището да бъде привлекателно за 
младите хора? Може, ако създава условия те да се 
развиват и да мечтаят. За сбъдването на една мечта 
на няколко седмокласници помогна клуб „Млад жур-
налист”, родил се по проект „Успех” в юбилейната за 
СОУ „Христо Ботев” 2013 година. Водени от жела-

нието да научим 
повече за същ-
ността и ролята 
на една от най-
и н т е р е с н и т е 
професии, ние 
– членовете на 
клуба – напра-
вихме първите 
си малки крачки 
по големия път 
в света на меди-

ите. Под ръководството на Татяна Митева – препо-
давател по български език и литература - изучихме 
основни журналистически жанрове, написахме пър-
вите си текстове, срещнахме се с водещи журналисти 
от русенски медии и се почувствахме още по-завла-
дени от магията на четвъртата власт. Разбрахме кол-
ко отговорна, важна и вдъхновяваща е работата на 
журналиста. Решихме да издадем вестник – първата 
ни крачка в едно творческо начинание, започнало с 
много любов в клуб „Млад журналист”.

УЧЕНИЧЕСКИ
ГЛАС иЗданиЕ на Клуб 

“Млад журналист”

Интервю с директора 
на СОУ „Христо Ботев” – Русе

Теодор Коцев

(Следва на стр. 2)
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получиш подкрепа отвътре. В тази тромава 
консервативна система модернизацията 
е въпрос на време, на промяна в учебни-
те планове и програми, на квалификация 
на учителите. За едно училище модерни-
зацията не е най-важното. Преди време 
имаше инициатива да се дават звезди на 
училищата,както на хотелите. По-добре е 
звезди да греят в очите на учениците, ко-
гато гледат своите преподаватели. Иначе 
какво значение има дали от първи, пети или 
седми клас ползваш таблет, ако не позна-
ваш учителя си, защото нямаш пряк досег с 
него?! Значи модернизацията трябва да е в 
помощ на учителя, за да прави атрактивни 
уроци, но преподаването, домашните уп-
ражнения, непосредственият контакт с уче-
ника не могат да бъдат изместени. 

- Ще бъде ли по-добре за учениците 
по-активното навлизане на електронно-
то обучение в нашето училище?

- Не, няма да бъде! Въвеждането на електро-
нен дневник, електронен бележник, електрон-
на материална книга няма да замени нуждата 
от човешкия фактор в образованието и възпи-
танието на детето. Какъв е смисълът да изпра-
щаме информация за оценките на ученика на 
родителите му, които са в чужбина, а той да е 

тук сам, оставен на грижите на баба и дядо. 
Те имат други задължения. Детето трябва да 
израства в семейна среда, да се социализира и 
после вече технологиите да подпомагат обуче-
нието му, защото не могат да заместят човеш-
ката грижа за неговото развитие.

- Сградата на училището ни е прекрас-
на, паметник на културата, но състояни-
ето й в момента не е добро. Какво ще се 
прави в тази посока? 

- За да не е добро състоянието на сградата, 
това означава, че през последните трийсет 
години е правено много малко за поддържа-
нето й. Финансирането на ремонтите е труд-
но, не можем да го правим само от делегира-
ния бюджет на училището, който осигурява 
заплатите на учителите, разходите за парно, 
ток, вода и всичко необходимо за пълно-
ценното протичане на учебния процес. За да 
реализираме мащабния проект за ремонта 
на вътрешния двор, е нужна подкрепата на 
общината, на кмета, необходими са много 

средства, които няма как да се отделят от на-
шия бюджет. При големите ремонти трябва 
да помага обществото. 

- Какво мислите за днешните ученици? 
Споделяте ли мнението, че те са все по-
недисциплинирани и по-немотивирани?

- Днешните ученици не са по-лоши, но об-
ществото, в което живеят, не им дава нужното 
внимание. Децата са такива, каквито обще-
ството ги направи, защото училището е негова 
функция. Ако обществото е богато и подреде-
но, ще има ред и в образованието. Децата се 
формират най-напред в семейството, после 
този процес продължава в училище. Когато те 
усвоят правилата на обществото и живеят по 
тях, стават добри граждани. Училището подпо-
мага израстването на младите хора. Учителят 
се е посветил на своите ученици, загърбвайки 
често собствените си деца. Но началото на фор-
мирането на младия човек е в семейството и е 
важна неговата подкрепа през цялото време 
на израстването му. 

Съвременните ученици са и по-свободни 
и много информирани. Те имат големи въз-
можности за избор и е важно какъв избор 
правят. От информацията, която ги залива, 
какво отговаря на възпитанието, на разбира-
нията и на характера им. Свободата на избора 
е принцип на демокрацията, но тя означава и 
по-големи отговорности, зачитане на прави-
лата от всички. Това отношение се формира в 
семейството и после в училището. 

- Как училището може да противо-
действа на насилието, да попречи на 
подрастващите да посягат към нарко-
тиците, алкохола и цигарите?

- Без родителите и без обществото учи-
лището е безсилно да се справи с това. Ние, 
учителите, сме неотлъчно с вас, докато сте 
на училище. Но какво се случва с учениците, 
след като приключат часовете? Улицата също 
възпитава. Ако на този триъгълник, чиито 
катети образно представят семейството и 
училището, единият катет – образованието – 
се събори, пада и другият. Обществото тряб-
ва да има отношение към подрастващите, 
да не подминава младежите, като ги види с 
алкохол и цигари, да спазва правилата, които 
създава. В трудната възраст между 13 и 18 
години често възникват конфликти между 
родители и деца, изострят се проблемите с 
израстването. В този процес е важна съв-
местната работа между трите фактора – се-
мейство, училище, общество.

- Какво мислите за учителите в нашето 
училище?

- Учителският колектив на СОУ „Христо 
Ботев” е високо квалифициран. Благодарен 
съм на колегите, които ме приеха преди 14 
години. Много съм се учил от тях. Те са про-
фесионалисти. Имат високи изисквания и 
постижения в обучението, всеотдайни и из-

(От стр. 1) 

(Следва на стр. 3)
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ученици и учениците по Ваше време? 

- Сегашните ученици поемат много по-го-
лям обем информация, има проблем с моти-
вацията им и за разлика от преди броят им 
намалява. 

- За какво мечтаете? 
- В професионален план мечтая нашето учи-

лище да заема подобаващото първо място 
като Първа гимназия и в основата на това да 
са успехите на учениците ни. И когато един 
ден напусна този пост, да оставя училището 
на много добро ниво с отличен педагогически 
колектив, който да работи за младите хора.

- Господин Коцев, благодаря Ви за спо-
делените мисли.

Интервюто взе
Валерия Раднева - VIIб клас 

ПАТРОНЕН ПРАЗНИК
ключително отговорни са в работата си. За 
тези 14 години като директор на училището 
съм назначавал младите колеги, избирайки 
един между 61 кандидати. Защото не всеки 
може да бъде учител в СОУ „Христо Ботев”. 
Много колеги са завършили това училище. 
После са следвали в университети и отново 
са се върнали тук, за да преподават. Това е 
Първа гимназия! Това е семейно училище. 
И сега, когато в СОУ „Христо Ботев” идват 
майки, за да записват децата си, на гърба 
на молбата си отбелязват, че са учили тук 
и искат и детето им да учи тук. Досега 13 
800 ученици са завършили горния курс на 
нашето училище. А първият гимназиален 
випуск преди 130 години е включвал само 
7 гимназисти. 

- Кое е най-трудното в учителската про-
фесия?

- Най-трудното е да можеш да намираш 
баланса. Работата в училище ме среща с раз-
лични характери, с различни съдби, с различ-
ни виждания. Аз също съм учител, но съм се 
заел с административна работа. Трудното е, 
когато не намирам разбиране сред ученици, 
учители и родители. Затова се стремя винаги 
да търся баланса и щом го намеря, макар че 
денят ми е бил 12 часа, се прибирам у дома 
удовлетворен. Когато ме уволниха, минах 
през много трудни моменти, но спечелих 
делото и се върнах, защото обичам работата 
си, обичам децата, обичам СОУ „Христо Бо-
тев”. Обучението, което се предлага тук, е на 
много добро ниво и това се знае в града и в 
областта. 

- Каква е разликата между днешните 

(От стр. 2) 

На 28.02.2014 година в аулата 
на СОУ „Христо Ботев” с вълну-
ващо тържество бе отбелязан па-
тронният празник на училището. 
На него присъстваха ученици, ро-
дители, учители, бивши възпита-

ници, много гости. След завладя-
ващите слова на преподавателите 
Иво Братанов и Лидия Ангелова, 
посветени на патрона и на Осво-
бождението на България, деца от 
I-ви до XI-ти клас представиха 

интересна и разнообразна про-
грама. Публиката бе впечатлена 
от изпълненията на вокалната 
група с ръководител Михаела Бо-
яджиева и тамбурашкия оркес-
тър с диригент Наталия Констан-
тинова. Тържеството завърши с 
награждаването на първенците 
от конкурса по изобразително из-
куство, посветен на националния 
празник на България. 

Вероника Маринова – VIIб клас
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Клубът ни посети редакциите на русенските 
ежедневници „Утро” и „Бряг”. Журналистката 
от вестник „Утро” Нели Пигулева ни предста-
ви тънкостите на работата в печатната медия. 
Напрежение, тичане по събития, задълбочено 
проучване на информацията във връзка с по-
ставената тема, инициативност и нестандартно 
мислене – всичко това е нужно, за да се получи 
интересен материал. Видяхме как се подготвя 
броят, как изглеждат страниците му на ком-
пютъра, преди да бъде отпечатан. Във вестник 
„Бряг” заместник главният редактор Емил Ян-
чев говори за качествата, които трябва да при-
тежава добрият журналист, за проблемите, с 
които се сблъсква той в работата си, за ролята 
на журналистиката в обществения живот, за 
това, кое прави ежедневника интересен и ну-
жен на читателите. 

Меринай Шефкъ - VIIа клас

На 6.02.2014 година ние, членовете на клуб 
„Млад журналист”, посетихме Общинско радио 
Русе. Журналистката Галя Савова ни запоз-
на с особеностите на работата в радиото. 
Разбрахме колко голяма е отговорността на 
радиоводещия да информира слушателите 
за събитията в региона и страната, да съ-
четава умело в предаванията си текст, му-
зика, глас, за да бъде добър комуникатор. 
Убедихме се и колко е важно за журналис-
тическата професия доброто владеене на 
родния език. Научихме повече за програ-
мата на Общинското радио. 

Вероника Маринова – VII б клас

М Е Д И И Т Е  О Т Б Л И З О
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бяха впечатлени от организацията на работа, 
модерното оборудване, разнообразната из-
дателска и печатарска дейност на фирмата, в 
която се печатат рекламни материали, учебни 
помагала, книги, вестници. Управителят на 
печатницата Светлозар Гиндянов разказа за 
етапите, през които минава отпечатването на 
различните материали. За всички беше много 
интересно да видят как става това. 

Калина Николова – VIIа клас

Какви са тънкостите в работата на телеви-
зионния журналист? Как се прави телевизионно 
предаване? Отговори на тези и други въпроси 
намерихме, когато посетихме студиото на БНТ2 
в Русе. Научихме повече за особеностите на те-
левизионния репортаж, за етапите на неговото 
създаване, за заснемането на емисия новини и 
техническото обезпечаване на едно предаване. 
За кратко застанахме пред камерата и почув-
ствахме вълнението на хората, които правят те-
левизионните предавания. 

Ралица Тодорова – VIIа клас

Клуб „Млад журналист” посети печатница 
„Авангард принт”, където се отпечатват изда-

нията на 
СОУ „Хрис-
то Ботев” 
„Училищен 
вестник” и 
а лм а нах ът 
„ И з в о р ”. 
Б ъ д е щ и т е 
журналисти 
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Седми клас. Намирам се почти по среда-
та на обучението си. Това ми дава повод да 
погледна назад и да направя равносметка 
на изминалото до момента.

Училището ми даде добра основа от зна-
ния, без които не мога да продължа по-на-
татък. То надгради това, което получих от 
родителите си. Сблъсках се с присъщи на 
човека добри и лоши качества. Научих се 
да общувам с различни характери. Срещ-
нах връстници, с които имам общи инте-
реси.

Училището ми помогна да планирам 
времето си, да нося отговорност, да прие-
мам последиците от действията си, да фан-
тазирам, да съм прецизен, да размишлявам, 
да тълкувам, да открия интересите си, да 
придобия нови умения. Вероятно колкото 
повече опит натрупвам, толкова нови неща 
ще допълвам към този списък.

Учителите оставиха впечатление у мен, 
че се стремяха по всякакъв начин да ни 

обогатяват. Дока-
то ни въвеждаха 
в новите понятия, 
с натрупания си 
житейски и про-
фесионален опит 
те споделяха мис- 
ли, с които да ни 
подготвят за това, 
което ни пред-
стои. Да, може би 
намаляваха мину-
тите за изпитване 
( за наша радост в 
онзи момент), но 
съм сигурен, че 
след време, дале-
че от училището, 

забравил много от изучаваната теория, ще 
дойде момент, в който точно техните думи 
ще се откроят в съзнанието ми и тогава ще 
са ми полезни. Затова аз съм им благодарен 
сега, че отделяха тези минутки.

В СОУ „Христо Ботев“ не само се научих 
да чета и пиша, но и получих възможност 
благодарение на различни кръжочни фор-
ми да изпробвам умения в много области, 
за да открия себе си.

Първоначално се докоснах до чуднова-
тите и уникални тамбури на тамбурашкия 
оркестър в нашето училище. Аз, който дори 
още не познавах нотите, вече свирех в ор-
кестър и то на сцена! Всъщност, първата ми 
изява беше на патронния празник на учили-
щето ни - едно неповторимо събитие.

Благодарение на СОУ „Христо Ботев“ 
имах изключителния шанс да участвам в 
детския пленер в архитектурно-историче-
ския резерват Боженци. Начинание, което 
ме предразположи да открия нова способ-

УЧИЛИЩЕТО
К а К в о  м и  д а д е  С о У  „ Х р и С т о  Б о т е в “
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ност у себе си.

Попаднах и 
в клуб „Физика 
и астрономия“ 
в нашето 175- 
годишно учи-
лище, който 
освен че обо-
гати познава-
телните ми ин-
тереси, отвори 
нови врати за 
мен. Участвах 
в множество 
олимпиади и 
благодарение на успешните ми класирания 
бях включен в групи с практикуми по ас-
трономия и астронавтика. Така че и летях, 
и наблюдавах Космоса. Невероятно! Не, 
вероятно! 

Не може и без красивата математика. 
Училището ми даде шанс да премеря сили 
с други мои връстници в тази област, вклю-
чително и извън страната ни. Интересно 

предизвика-
телство!

Експери-
ментирах и в 
клуб „Млад 
журналист“, 
защото оби-
чам да зада-
вам въпроси, 
да дебати-
рам, да раз-
с ъ ж д а в а м , 
да научавам 
л ю б оп и т н и 
факти. Клу-

бът ми даде възможност да дискутирам с 
мои връстници по теми, които ни вълнуват. 
А освен това за пръв път влязох в различни 
медии, в истинско издателство и печатница, 
където се появяват нашите всекидневници, 
книги, учебни помагала.

Да, училището ми помогна да открия 
това, което ме вълнува най-много в мо-
мента и което ще продължа да усъвър-
шенствам.

Благодарен съм на всички учители от 
СОУ „Христо Ботев“, които повярваха в 
мен, непрекъснато ме насърчаваха и ми 
помагаха чрез съвет, книга или полезна 
информация. Благодарен съм и за това, 
на което ме научиха – знания, упоритост, 
трудолюбие, увереност, воля и мотивация 
за успех, за да мога да се изявявам и да по-
беждавам. 

Училището е мястото, където за първи 
път се сблъсках с междуличностните отно-
шения, а това е стъпка, която всеки трябва 
да направи. 

Надявам се един ден всичко, което пре-
живях в моето училище, да ми помогне 
по-лесно да се адаптирам в нова среда, да 
имам в живота ясни цели, които да след-
вам, и да мога с гордост да предам житей-
ския си опит.

Владимир Николов – VII в клас
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В края на учебната година след успешно поло-
жените изпити всички седмокласници са изпра-
вени пред важен избор – къде ще продължат сво-
ето образование. За да разберем какво мислят за 
своето бъдеще, се обърнахме към наши съученици 
с въпросите –

в Кое УЧиЛиЩе иСКате
да КаНдидатС твате
и ЗаЩо С те иЗБраЛи 

тоЧНо НеГо.
Ето някои от отговорите: 
- Ще остана в СОУ „Христо Ботев”, защото подго-

товката е сериозна и харесвам обучението, което се 
предлага в профилираните паралелки. Тук учителите 
са много добри.

- Искам да кандидатствам в СОУ „Христо Ботев”, 
защото мисля, че тук ще получа много добро образо-
вание и ще завърша с висока диплома. 

- Все още се колебая между Математическа гим-
назия, Английска гимназия и СОУ „Христо Ботев”. 
Харесват ми профилите и в трите училища.

- Мисля да кандидатствам в СОУ „Христо Ботев” в 
Вестника подготВи 

клуб “Млад журналист”
 В състаВ:

Валерия раднева, 
Вероника Маринова,
 Владимир николов, 

Меринай Шефкъ, 
калина николова,

 ралица тодорова от VII клас 
и преподавателят по български 

език и литература 
татяна Митева

паралелката със засилено изучава-
не на информационни технологии 
и география. Обичам математиката 
и географията. Очаквам да получа 
много добра подготовка, за да про-
дължа висшето си образование. 

- Искам да кандидатствам 
в Английската гимназия или в 
СОУЕЕ, защото ми харесва да 
уча чужди езици.

- Ще остана в СОУ „Христо 
Ботев”, защото тук е единствена-
та хуманитарна паралелка в на-
шия град. 

- Ще кандидатствам в СОУ 
„Христо Ботев” в природомате-
матическата паралелка, защото 
искам да се подготвя добре по хи-
мия и биология.

- Искам да уча в Професионал-
ната гимназия по дървообработва-
не в паралелката по интериорен ди-
зайн. Аз съм човек на изкуството.

Анкетата направи Ралица 
Тодорова – VIIа клас

ИЗБОРЪТ


