
Интервю с г-жа Златка Велкова 
  

1. Предсавете се с няколко думи 

    - Златка Велкова, учител по немски език. 

2. От колко време сте учител в Гимназията? 

    - От 20 години 

3. Ако сега имате възможност да избирате професията си, какво бихте избрали? 

    - Моята любима специалност е психология и част от трудовия ми стаж е бил в тази 

област. От университета, разбира се, имам педагогическа правоспособност по руски, 

немски език и психология. Смятам, че в учителската професия  психологията заема 

основно място. Важно е учителят да разбира учениците и да се стреми да отговаря на 

техните потребности и възможности. Винаги съм обичала да работя с млади хора и за- 

това, ако трябва да избирам отново, бих избрала същата професия. 

4. Какво според Вас означава „добър учител” за ученика? 

   - Учениците смятат, според мен, че добрият учител трябва да ги разбира, да ги уважава, 

да им помага, когато срещат трудности с учебния материал, и разбира се, да им пише 

добри оценки 

5. Какво мислите за първенеца на випуск 2013, гордеете ли се, че е от вашия клас? 

   - Моника Лазова от 12б клас, която беше определена за първенец на випуска, е едно 

много амбициозно момиче в най–положителния смисъл на тази дума. Тя е много 

трудолюбива, много упорита, разбира се, много умна. За мен беше удоволствие да работя 

5 години с нея. Надявам се, че ще постигне големи успехи и ще реализира своите 

възможности. 

6. Как бихте описали гимназията ни? 

   - Въпреки че не съм родом от Благоевград, смятам, че нашата гимназия наистина е 

духовният  символ на този град. Горда съм, че работя в училище с толкова дълга история, 

и смятам, че нашата гимназия е пример за добра работна атмосфера, за добри отношения 

между учители и ученици и за много добра основа за подготовка на младите хора за 

бъдещия им живот. 

7. Какво е Вашето послание за учителите и учениците като цяло? 

    - Взаимно уважение, зачитане правата и достойнството на другия, независимо учител 

или ученик, учителите трябва да обичат децата и тогава техният труд дава своите добри 

плодове. 

  

Милена Герова, Ха 


