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Румяна ЕМАНУИЛИДУ 
Снимка: 
Борислав ПЕНКОВ

- Г-жо Георгиева, има 
ли нови или отменени 
специалности за новата 
учебна година?

- През новата учебна го-
дина в гимназия „Г. С. Ра-
ковски” няма да има нови 
профили, приехме отново 3 
паралелки с усилено изуча-
ване на френски език, три 
класа с интензивно изуча-
ване на испански и една с 
интензивно изучаване на 
италиански език.

Всички наши класове 
учат английски език от 
осми до дванадесети клас, 
а тази година за първи 
път въвеждаме като трети 
профилиращ предмет тре-
ти чужд език в дванадесе-
ти клас.

Според желанията си, 
учениците са разделени 
в групи по ЗИП и ще изу-
чават по четири часа сед-
мично съответно френски, 
испански или италиански 
като трети чужд език. Пред-
лагаме този подход, имай-

ки предвид профила на на-
шата гимназия – трите ези-
ка, които се изучават като 
първи чужд език, са от едно 
езиково семейство, това на 
романските езици. Счита-
ме, че трябва да дадем въз-
можност на нашите учени-
ци  да усвоят основите на 
поне още един романски 
език, тъй като училището 
има възможност за това - 
квалифицирани препода-
ватели, методическа и ма-
териална помощ от Френ-
ския и Испанския културен 
институт, участие в евро-
пейски образователни про-
екти, партньорства.

С изучаването на трети 
чужд език  ще бъдем адек-
ватни и на приоритетите 
на Европейската общност  
за разнообразие в изуча-
ването на чужди езици  и 
многоезичие. Нашият де-
виз е: „Колкото повече ези-
ци знаеш, толкова живота 
живееш”.

- Как протече новият 
прием, колко нови учени-
ци има и колко са всички 
възпитаници към момен-
та на ГРЕ?

- Нямахме проблем с при-
емането на нови ученици, 
напротив - извън  учили-
щето останаха деца, които  
имаха силно желание /по 
думи на техните родители/

да се запишат при нас, но  
по различни причини - ос-
новно недостатъчен бал на 
националното външно оце-
няване, не можаха да вля-
зат в гимназията.

В момента  в осми клас 
имаме седем класа по 26 
ученици, общият брой на 
учениците в училището е 
915.

Приемът в нашата гимна-
зия е добър и не ни създа-
ва проблем. От тази годи-
на обаче ние сме изправе-
ни пред едно явление, кое-
то истински ни притеснява 
- големият брой на напусна-
ли ученици след осми клас. 
Петнадесет ученика са за-
минали със семействата си 
в чужбина.

Винаги е имало ученици, 
които  се местят от едно 
училище в друго, но толко-
ва голям брой  наблюдава-
ме за първи път. Сериоз-

но сме притеснени, защо-
то броят на заминаващите 
е в пъти по-голям от този на 
учениците, които се връщат 
от чужбина.

- Какъв е средният ус-
пех от приемните изпи-
ти? Има ли снижаване на 
критериите за прием?

- Аз не бих казала, че 
критериите за прием в на-
шата гимназия са заниже-
ни - както всяка година в 
езиковите  гимназии балът 
е висок.

- Какви проекти са ре-
ализирани в училище-
то през последните го-
дини?

- Една изключително по-
лезна практика, която ре-
ализираме от 2000 годи-
на до сега, без прекъсва-
не, са нашите европейски 
проекти.

Нашата гимназия е учи-
лището с най-голям брой 
проекти по програма „Ко-

менски”, три пъти през по-
следните десет години  сме 
получавали сертификат за 
качество на  проектите ни, 
оценени сме с различни от-
личия от Европейската ко-
мисия  и посолствата на 
страните, чиито езици се 
изучават в училище.

Освен по европейски 
програми, ние работим и 
по много национални про-
грами – „Успех”, „С грижа 
за всеки ученик” и други. 
Заради профила на учили-
щето и благодарение на  от-
личните ни връзки с Френ-
ски културен институт и Об-
разователния отдел към по-
солството на Кралство Ис-
пания, колегите  по неези-
кови дисциплини  -история, 
география, физика, химия 
и т.н, участват  в проекти, 
свързани с разработване  
на методически  и дидак-
тически материали по тези 
дисциплини на френски и 
испански език. Често те ра-

ботят  в смесени групи с ко-
леги от  гимназии и универ-
ситети в тези страни - факт, 
който изисква много  уси-
лия  и допълнителна ква-
лификация.

Тук бих искала да споме-
на, че гимназия „Г. С. Ра-
ковски” получи през месец 
юли  Сертификат за качест-
во  на преподаването на 
френски език и на неези-
кови дисциплини на френ-
ски език „LABEL  FRANCE”. 
Този сертификат се при-
съжда от  френското ми-
нистерство на външните ра-
боти  и от Министерството 
на образованието на Фран-
ция  само на училища, ко-
ито след двугодишен одит 
са доказали качествено 
преподаване  на френски 
език и неезикови дисципли-
ни на френски. Този серти-
фикат дава големи предим-
ства на учениците в лабе-
лизираните училища - по-
лесен прием във френски 

ВУЗ, възможности за учас-
тие в проекти, добавка към 
дипломата за средно обра-
зование.

- Какви успехи имат ва-
шите възпитаници и учи-
лището като учебна ин-
ституция?

- Нашите  ученици  участ-
ват във всички национални 
състезания  и олимпиади, 
в международни конкурси, 
театрални фестивали и мно-
го артистични  дейности.

За учителите през след-
ващите две години има-
ме одобрен проект по най-
новата програма на Евро-
пейската комисия Еразъм, 
в рамките на който 20 пре-
подаватели, педагогиче-
ски съветник, администра-
тивен персонал и члено-
вете на ръководството ще 
участват в различни квали-
фикационни курсове в чуж-
бина. Доволни сме, защо-
то от 215 подадени канди-
датури в България са одо-
брени 15, а от тях на деве-
то място е класиран наши-
ят проект.

Аз съм убедена, че ква-
лификацията на преподава-
телите е един от основните 
фактори за добро образо-
вание на учениците.

- Кога ще бъде готова 
спортната зала в двора 
на гимназията и как ще 
се ползва тя?

- Новата спортна зала  
безспорно ще бъде голя-
ма придобивка не само за 
нашите две училища - ГРЕ 
и ПМГ, а и за спорта в це-
лия град. Ежедневно раз-
говаряме със заместник-
кметицата г-жа Йорданка 
Ананиева и със специали-
стите в Община Бургас за  
уточняване на подробно-
стите по експлоатацията 
на сградата.

- След свързването на 
Гимназията за романски 
езици и Математическа-
та гимназия със сграда-
та на бившия интернат в 
един общ кампус, вие ще 
разполагате с една наис-
тина елитна база. Как ще 
се отрази това на учеб-
ното заведение, според 
вас?

- Относно възможност-
ите за ползване на сгра-
дата на бившия интернат 

от нашите две училища - 
би било много полезно за 
нас да имаме самостоя-
телни пространства в тази 
сграда. Досега на две сме-
ни учим повече от 2000 уче-
ници, като особено сме за-
труднени от  едновремен-
ното ползване на класни-
те стаи от малките учени-
ци на ПМГ  и учениците в 
гимназиалната степен. С 
разширяване на сградата 
се надяваме, че това за-
труднение ще бъде прео-
доляно.

- Има ли униформа в 
гимназията или друго 
обозначение за нейни-
те възпитаници? Има ли 
училищни състави?

- Нямаме униформа, дър-
жим на приличния външен 
вид на учениците. Имаме 
хор, вокална група, три 
театрални групи - на бъл-
гарски, френски и испан-
ски език.

- Колко от завършили-
те продължават висше-
то си образование и как 
се реализират? По ка-
къв повод се завръщат 
в училището?

- Голяма част от наши-
те ученици завършват ви-
сшето си образование в 
страната  и в чужбина. 
Имат различна реализа-
ция, много от тях поддър-
жат връзка с нас след за-
вършване на образовани-
ето си. Голяма част от пре-
подавателите  по френски 
и испански  в  гимназията 
са  наши бивши ученици. 
Това, че са учили при нас, 
много им помага в профе-
сионалната реализация.

- Какво искате да ка-
жете на педагозите и на 
възпитаниците на учи-
лището по повод пър-
вия учебен ден и нова-
та учебна година?

- Пожелавам на учите-
лите – най-важните хора 
в образователния процес, 
да са здрави и да продъл-
жават да работят с енту-
сиазъм. На учениците – 
да бъдат по-съсредоточе-
ни в учението, защото Ев-
ропа се развива с бързи 
темпове и трябва да бъ-
дем адекватни на това, ко-
ето се иска от нас.

На всички пожелавам 
успешна учебна година. 
Много бих искала да поже-
лая и по-добро финансира-
не на българското образо-
вание, което съм сигурна, 
че ще бъде предпоставка 
и за по-добър образовате-
лен процес.
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Събеседник

Оценени сме с различни отличия 
от Европейската комисия  и 

посолствата на страните, чиито 
езици се изучават в училище

Радостина Георгиева – директор 
на ГРЕ „Г. С. Раковски”:

С изучаване на 
трети чужд език ставаме 
адекватни на приоритетите 
на европейската общност


