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Подготовката за новата учебна година започна на 1 септември. През настоящата 

учебна година в гимназията бяха приети 53 ученици, разпределени в две паралелки – 

Хуманитарни науки и Екскурзовод. 

 Преподавателският състав наброява 12 ученици.  

 През месец септември бяха наградени учениците участвали в националния конкурс 

,,От Медвенските пасища до председателството на Народното събрание” посветен на 

живота и делото на Захарий Стоянов. Своето есе прочете победителката в конкурса Мария 

Черкезова от 11а клас. След нея своите награди получиха Александра Тодорова и Габриела 

Ненчева от 11а клас, Дейвид Дечев и Валентин Минчев от 10а клас, Даяна Желева от 9а 

клас и Полина Попова от 8а клас. 

 През тази година в гимназията работи доброволката от Китай Ли Юнхан. 

 На 22 септември представителна група ученици от клуб ,,Памет” продължиха 

традицията в Деня на независимостта да полагат цветя на признателност пред паметника на 

Шести артилерийски полк. 

 Ученици от ПХТГ ,,Дамян Дамянов” избрали да учат професията 

,,Екскурзовод”отбелязаха Световния ден на туризма като бъдещ свой национален празник. 

Във виртуална екскурзия из Сливен те показаха емблематични листа от града. 

 На 13 октомври в гимназията гостува театър ,,Цвете”, който представи постановката 

,,Цветни сенки”. 

 На 19 октомври пред ученици от клуб ,,Памет” бе отбелязана  150 години от 

рождението на Щилияна Панова – видна съгражданка и самарянка, достойна да се нарече 

сливенската Майка Тереза. 

 През месец ноември младите театрали от гимназията участваха в творческия лагер в 

Чепеларе по програма ,,Индивидуалното осъзнаване на правата на човека – да опитаме чрез 

изкуство” 

 През  тази учебна година във връзка с ковид епидемията обучението се проведе чрез 

редуване на присъствени занятия и от разстояние в електронна среда. 

 По повод празника на гимназията в условията на неприсъствено обучение в 

електронна среда всички ученици имаха специален час на класа, посветен на живота и 

творчеството на Дамян Дамянов, а група учители поднесоха цветя пред паметната му плоча 

на площад ,,Васил Левски”.Бяха обявени и резултатите от конкурсите: 1 Литературен 

конкурс за ученици на тема ,,Човешко наше щастие, какво си?”.  2. Литературен конкурс за 

учители на тема ,,Когато си най-тъжен, най-злочест…”. 3. Ученически конкурс за рисунка, 

графика, колаж и постер. 4.Ученически конкурс за видеоклип на тема ,,Поезията на Дамян 

Дамянов. 5. Рецитаторски конкурс ,,Магията на Дамяновото слово”. 



 На 18 февруари бе отбелязана годишнината от обесването на В.Левски. В този ден, 

като знак на почит и признателност ученици от клуб ,,Памет” поднесоха цветя пред 

паметника му в Сливен. 

 На 11 март, ученици от клуб ,,Памет” при ПХГ ,,Дамян Дамянов” поднесоха цветя 

пред паметника на артилеристите, загинали аз родината. 

 През месец април във виртуалната Панорама на образованието гимназията представи 

приема си за новата учебна година с паралелки по профилите ,,Хуманитарни науки” и 

,,Екскурзовод”. 

На 14 май ПХГ ,,Дамян Дамянов” тържествено изпрати абитуриентите от Випуск 2021. 

Тържеството започна с номинации на ученици и учители. С грамоти и награди бяха 

отличени първенците по отделните предмети и в извънкласните дейности. 

 В навечерието на 24 май най-младият учител в гимназията Габриел Пърев инициира 

създаването на нейна алумна общност. 

 Доброволката учителка от Китайската народна република Ли Юнхан приключи 

едногодишният си мандат в гимназията с превода на осемнадесет от най-добрите 

стихотворения на Дамян Дамянов на китайски език и чрез дигиталната технология Book 

Creator ги издаде в електронна книга. 

 От 01 до 04 юни група от шестима осмокласници и двама учители от гимназията взе 

участие в мобилност по Националната програма ,,Иновации в действие”, като партньор на 

ПХГ ,,Св.св. Кирил и Методий” гр.Казанлък. 

 В горещите летни дни на юли и август трима дългогодишни членове на колектива 

добиха право на пенсиониране – Жельо Радев – директор на училището, Дочка Петрова – 

старши учител по български език и литература и Добринка Тодорова – домакин. За нов 

директор бе избрана г-жа Дияна Костадинова. 
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