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С чужд език - без бариери в Европа и света

ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИЯ
Езикова гимназия ,, Йоан Екзарх,, е
училище с богата традиция и светла
история. Зародила се в края на 1969
година, единствената френска гимназия в
Северозападна
България,
означава
престиж за целия град. Преодолявайки
конкуренцията на езиковата гимназия в
Плевен, училището дава възможност на
децата в града и региона да получат модерно и качествено обучение по френски
език, а впоследствие и по други езици.
През 1972 г. за патрон на училището е приет Анри Барбюс, краетивната
атмосфера и стремежът към прогрес се равиват изключително интензивно.
Създава се клуб ТНТМ (1973 г.), създава се Съвет по туризъм (1974 г.), излиза
първият средношколски вестник "Скакля"(1974 г.). През 1980 г. гимназията е
домакин на фестивала между френските гимназии, а през 1982 г. е асоциирана
към ЮНЕСКО. Силният интерес на учениците към чуждите езикови хоризонти
провокира обогатяването на училището с включването на нови езици към
традиционно наложилия се френски език - през 1983 г. започва обучение по
испански език, а година по-късно и по английски. Гимназията процъфтява и така
, вървейки стремглаво напред, включва към своята езикова палитра и немския
език (1993 г. ), а през 2009 г. и руски език. Гимназията традиционно отваря
широко врати и става домакин на
много посещения- 1994 година
посещение на Хелън Хаметън,
1995 година посещение на Бернар
Пайен и културното аташе на
Франция-мосю Таксие, 2003
година посещение на Симеон
Сакскобургготски.
Училището
създава неповторима атмосфера,
съчетана от традицията и
културата на чуждестранното с
модерността на времето си ,
силната
мотивация
и
непоколебимия
стремеж
за
постигане на успех.
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За създаването на облика на училището безспорно стоят и неговите
ръководители. Изключителна заслуга и основоположник на езиковото училище
е Величка Братанова- директор на гимназията от 1970 г. до 1979 г., от 1979 г. до
1982 г.- Бойко Атанасов, периодът от 1982 г. до 1990 г. е свързан с името на
Константин Манов, 1990 г. – 1998 г. – Стойна Чернева, 1998 г.- 2014 г. – Силвия
Драйчева , 2014 г.-2015 г. - Павлин Петров и от 2015 г. директор на гимназията е
Валентина Михайлова.

Наред с овладяването на езиците, възпитаниците на ЕГ получават
висококачествено обучение и по други дисциплини. Силно проявеният интерес
към учебни предмети от природния и хуманитарния цикъл става повод за
създаването на паралелки с втори профилиращ предмет история и география,
съчетан с интензивно изучаване на чужд език. Креативният устрем се изявява и
в предлагането на обучение и по езици, все по-търсени в обществото като
китайски и корейски език (2016 г.). Същевременно модерният ритъм на
училищния климат е свързан и със засилено изучаване на ИТ, в съответствие със
съвременния свят. Предимство на обучаваните в гимназията е профилираното
засилено изучаване на БЕЛ, което ги прави успеваеми на ДЗИ и конкурентни при
кандидатстване във ВУЗ.
С чужд език - без бариери в Европа и света

Учениците на гимназията имат възможност да участват в организирани
спрортни секции – волейбол, баскетбол, футбол, тенис, шах, туризъм.
Традиционно отборите на ЕГ, в така изброените спортове, печелят призови места
на областни и национални
състезания.
Професионализмът на
учителския
колектив,
съчетан с мотивацията на
учениците
и
добре
организираният училищен
живот
са
стимул
за

бъдещото развитие на гимназията
и нейния просперитет. Като една
от водещите институции в
региона, гимназията е фактор за
акумулиране и реализиране на

образователни
идеи
и
възпитателни цели, извор на
творчество и нестандартно

мислене,
актуалния
времето.

съчетано
импулс

с
на
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БАЗА
Езикова гимназия „Йоан Екзарх“ е електронно училище. Всички класни
стаи разполагат с интернет. Училището разполага с добра база за внедряване на
ИКТ в образованието. Обзаведени са три компютърни кабинета, снабдени с
мултимедийни устройства и смарт дъски. Два кабинета, оборудвани със смарт
дъски за интерактивна работа с учениците от пети клас, както и мултимедийно
оборудване за всички кабинети (физика и астрономия, биология и ЗО и химия и
ООС) и класни стаи. Изградена е електронна система за видео наблюдение и
автоматично пожароизвестяване- за контрол на достъпа - за електронно
уведомяване, комуникация и обмен на файлове между учителите чрез използване
на Office 365 – Outlook,
One Drive, Groups.
В
гимназията
функционират
модерни кабинети по
чуждоезиково
обучение, разполага с
училищна библиотека
и читалня. За нуждите
на общоучилищните
мероприятия
има
конферентна зала, а спортните инициативи се провеждат в просторен
физкултурен салон и изградено открито игрище.

МИСИЯ И ЦЕЛИ
Учителската общност
на ЕГ „Йоан Екзарх”
осъзнава своята мисия за
създаване на възможно найдобрите
условия
за
развитие на личността на
всеки ученик, съчетана с
качествено чуждоезиково
обучение,
гражданско
образование
и
висока
екологична култура.
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ПЕГ има за цел да се запази като лидер в чуждоезиковото обучение,
притегателен образователен център в област Враца, в който се придобиват
основни трайни компетентности.
Ще поддържа високо качество на образователния процес с помощта на
високо квалифицирани педагози със съвременно мислене и успешно прилагащи
стандартите на ЗПУО.
Ще прилага различните форми на обучение, заложени в ЗПУО, с цел да
отговорим на потребностите и дадем достъп до образование
Ще продължава да изгражда и модернизира учебната и спортната база за
постигане на заложените в мисията приоритети.
Ще изработва и ще се ръководи от Етичен кодекс на училищната общност,
в създаването на който участват ПС, Обществения съвет и ученическото
самоуправление.
Ще продължава да осъществява дейности за развиване на таланти и
удовлетворяване на потребности и интереси на учениците, както и да работи по
европейски проекти, като създаде цялостна организация, в която ще бъдат
включени ученици, педагози, представители на Обществения съвет.
Ще продължава да изгражда навици за здравословен начин на живот, като
запази целодневната лекарска грижа.
Ще продължи да обогатява библиотечния фонд /с българска и
чуждестранна литература/ за да стимулира четивната култура на учениците.
Като се отчитат влиянието и значението на външните и вътрешните
фактори по отношение на възможностите за развитие на училището и
прилагайки съвременни технологии на планиране се достига до следните
ключови цели:
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ОСНОВНИ ЦЕЛИ
ФОРМИРАНЕ НА КОМУНИКАТИВНИ, КРЕАТИВНИ, КРИТИЧНО
МИСЛЕЩИ, ОТГОВОРНИ И ПЪЛНОЦЕННО ИНТЕГРИРАНИ В
ОБЩЕСТВОТО ЛИЧНОСТИ.
ФОРМИРАНЕ НА УВАЖЕНИЕ И ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ РАЗЛИЧНИТЕ
КУЛТУРИ И НАРОДИ.
ПОЛАГАНЕ НА СОЛИДНА ОСНОВА ЗА НЕПРЕКЪСНАТО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ
ЦЕЛИЯ ЖИВОТ.

За постигане на поставените цели се стремим към:
 Усъвършенстване и повишаване квалификацията на учителите.
 Стимулиране и развитие на интересите и творческите заложби на
учениците.
 Превенция и противодействие на противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните ученици.
 Привличане на учителите и учениците в управлението на училището.
 Отимизиране на план-приема на ученици.
 Усъвършенстване на системата за оценка и контрол на качеството на
образователния процес.
 Усъвършенстване на вътрешната нормативна уредба.
 Повишаване ролята на училищното настоятелство в управлението на
училището.
 Разработване на проекти и участие в европейски и национални програми
за развитие на образованието.
 Привличане на родителите в подкрепа на училището.
 Подобряване и модернизиране на материалната база на училището.
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ПРИЕМ
В гимназията са създадени отлични условия за обучение на учениците. Те
изучават четири от основните европейски езици - английски, немски, френски
и испански. С оглед на обществените интереси ЕГ предлага прием със следните
профили:
След завършен VII клас
ПРОФИЛ
„ЧУЖДОЕЗИКОВ”
Английски език / Немски
език / БЕЛ /*
1 паралелкa - 26 ученици
Английски език / Испански
език / БЕЛ /*
1 паралелкa - 26 ученици
/* ТРЕТИ ЧУЖД ЕЗИК по избор: Китайски, Корейски, Френски, Руски,
Испански или Немски език/
След завършен IV клас обучение по специален учебен план с ДВА чужди езика
Iви чужд език
Английски език
IIри чужд език по избор:
Немски език
Френски език
Испански език
Руски език
2 паралелки по 26 ученици

С чужд език - без бариери в Европа и света

ДЕЙНОСТИ И ПРИОРИТЕТИ
Дейностите и приоритетите на ЕГ са съобразени с интересите на ученика и
нуждите на обществото. Гимназията се опира на гъвкава и мотивирана система
от механизми, които осигуряват ползотворен и продуктивен климат за работа.
Дейностите са диференцирани в три категории – дейности, насочени към
учениците, към родителите и към учителите.
Повишаване качеството на образованието чрез въвеждане на
информационните технологии в преподаването на различните учебни предмети
и чрез участието на учителите в квалификационните структури на училищно,
общинско, регионално и национално ниво както и чрез използването на Интернет
в работата на учителите и на Интернет свързаност на училището.
Разноообразяване живота на учениците в училище чрез включването им в
различни проекти и извънучилищни дейности по предмета, стимулиране и
мотивация за участия в състезания, олимпиади и национални конкурси.
Търсене на възможности за популяризиране на постиженията на учениците
и учителите в пресата и в училищния сайт.
Повишаване на доверието към учителската общност чрез повече
прозрачност за извършеното в гимназията.
Подобряване на дисциплината в училище чрез мотивиране на учениците за
учене посредством спазване на изискванията за ред, законност и на нормативната
уредба в образованието и чрез прилагането на училищния правилник.
Изграждане на ефективна и обективна система за вътрешно оценяване на
качеството на обучение чрез надеждни механизми за измерване на резултатите в
образователния процес и стимулиране на учителския труд на училищно ниво в
условията на делегираните бюджети.
ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
Осигуряване на равен достъп до качествено образование чрез използване
на ИТ от учителите в преподаването по различните учебни предмети и
прилагането на интерактивните методи на преподаване.
Акцентиране върху подготовката по БЕЛ и чуждоезиковото обучение.
Подготовка на педагогическия колектив за създаването на ефективна
система на вътрешно оценяване и стимулиране на педагозите.
Повишаване на доверието към учителската общност чрез въвеждане в
работата с родителите и обществеността критериите за прозрачност на всички
нива.
Диалог между учителите и родителите.
Създаване на условия за максимално участие в квалификационните форми
към РИО на МОН и другите квалификационни институции.
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ПРОЕКТИ
Възпитаниците на ЕГ имат възможност за изява в различни езвропейски
проекти, национални програми и общински форуми.
A PEN - PAL LETTER EXCHANGE
Учениците от гимназията участват от ноември 2015 година в проекта „A
pen-pal letter exchange“, чрез който си кореспондират с ученици от 11 клас в Ню
Йорк по отдавна забравения начин – писмо на лист хартия. С помощта на
Монтана Роджърс – пом. учител по програма Фулбрайт и Албена Томова, учител
по английски език, учениците описват различни аспекти от националната си
култура и всекидневните си занимания. Това позволява на учениците да
усъвършенстват езиковите си умения и да опознават връстниците си от другата
страна на света.
УЧИЛИЩЕТО – ЗОНА ЗА ФИЛАНТРОПИЯ
През март 2015 г. стартира фаза 2 на проекта
и Езикова гимназия е едно от 10-те училища,
включени в проекта на Национален алианс за
работа с доброволци (НАРД). Целта на проекта е да
насърчи доброволческите нагласи сред младите
хора, както и мотивиране на училищните
ръководства да развиват филантропията у своите възпитаници чрез
реализирането на благотворителни дейности – доброволчество, дарителство,
помощ и др. като най-ефективните форми на дългосрочна ангажираност за
решаване на належащи обществени проблеми.

DEAR Student: образование за устойчиво
човешко развитие
е европейски проект, реализиращ се в шест страни
(България, Хърватия, Италия, Португалия,
Румъния и Испания) и фокусиращ се по-специално върху дейности с ученици и
учители от начални и средни училища. Проектът цели разработването на теми oт
образованието за развитие, насочено към младите поколения, и особено
включването им във формалното образование за насърчаване на критичното
съзнание на младите хора, така че те по-добре да разбират основните
предизвикателства на бъдещето за процесите на устойчивото човешко развитие.

Проект на Висшия съдебен съвет ( 2016/ 2017):
Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на
комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната
система“.
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Учениците от 11А клас вземат участие в горепосочения проект, като
получават възможността да се внедрят в реални ситуации, в сферата на съдебната
система.Под формата на лекция и интерактивни игри възпитаниците на
гимназията се докосват до специфични казуси, взети от реалния съдебен живот.
Въплъщавайки се в ролята на адвокат, съдия и прокурор, ученикът се потапя в
природата на правния специалист и придобива друг поглед, натурален и усетен,
за правната система.

„I HAVE A DREAM“
„Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на
комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната
система“ „ИМАМ ЕДНА МЕЧТА“ 2016-2018
Стартира
новият
проект на ПЕГ по програма
Erasmus+ „I HAVE A
DREAM“.
Проектът
е
проект
отворен
за
новаторство.
Той
е
вдъхновен
от
великите
постижения на хора, които са
се борили за човешки права и свободи, и по – специално Нелсън Мандела,
Мартин Лутър Кинг и Мевляна. Целта на проекта е да представи тези прочути
мислители като модели за подражание от младото поколение, да накара младите
хора да се замислят за света и да ги научи, че хората не бива да бъдат отхвърляни
от обществото поради раса, цвят на кожата, пол, религия и политически
възгледи.
Ученици и учители от България, Румъния, Германия, Латвия и Турция ще
вземат участие в проекта. Когато се срещнат с хора от различни страни и научат
за тяхната култура, традиции и вярвания, учениците ще разберат, че те могат да
превърнат света в едно по–добро място като забравят за предразсъдъците и бъдат
по-толерантни.

ENGLISH & SCIENCE CONQUER THE NEW SPACES
дейност „Двустранни училищни партньорства“
секторна програма „Коменски”
Партньори: Istituto Istruzione Superiore Don
Milani, Gragnano (NAPLES), Италия
Цели и задачи: Чрез изучаване на различни
хуманитарни дисциплини на английски език,
възнамеряваме да завладеем нови пространства в
епохата на Знанието използвайки експериментално
една от най-гъвкавите и полезни образователни
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методологии CLIL - интегрирано
изучаване на учебно съдържание
и чужд език. Като се има предвид
специфичния характер на нашите
училища ние сме избрали да
въведем това обучение в
класната стая. В практиката ще
намерим най-добрия модел на
развитие на CLIL, подходящ за
нашите училища. Тъй като сме на
първия етап на CLIL, ние ще
започнем с няколко пилотни
урока. Когато нашата увереност нарасне и когато разгледаните въпроси се
изяснят, тогава ние ще сме по-добре подготвени, за да изследваме
несъответствието между нашите виждания и идеали и реалността в класната
стая.
Резултати:
1. Създадена е страница на проекта в TwinSpace;
2. Създадени десетки видеоклипове, презентации, постери и макети;
3. Проведен е Фестивал на науката
4. Проведени са 10 открити урока по модела CLIL
5. Отпечатан е българо-италиано-английски разговорник „Handbook of
Survival“;
6. 26 ученици и учители са преминали курс по италиански език
7. Подобряване на уменията за работа с ИТ технологии и представянето на
информацията и дейностите в интерактивни варианти;
8. Изграждане на умения за работа в екип, уважение и личностно развитие.
Страницата на Проекта в TwinSpace е отличена с Европейски знак за
качество (http://new-twinspace.etwinning.net/web/guest/).

"WALK AND LEARN" LOCAL PATHS“
дейност „Многостранни училищни партньорства“
секторна програма „Коменски”
Партньори: Чехия
(OstravaPoruba); Испания (Prats de Lluçanès);
Турция (Bayburt); Кипър (Lamissol);
Италия (Canicattì); Литва (Varėnos
"Ąžuolo" gimnazija, Varėna); Естония
(KOHTLA-JÄRVE);
Унгария
(Budapest); Румъния (Vaslui).
Цели и задачи: Създаване на
местни или регионални пътеки,
минаващи през места с природни,
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културни или исторически
забележителности ще бъдат
описани на уебсайта на
проекта. Всяко училище от
страните-партньори създава
материали,
свързани
с
историческа, културна или
природна забележителност.
По време на мобилностите ще
се даде възможност на
гостите
да
минат
по
създадените
пътеки.
Материалите
може
да
отразяват историческо събитие, традиционна музика, местни изкуства, занаяти и
обичаи, местната растителност или животински свят, известна историческа
личност или регионалната кухня. В рамките на проекта учениците ще получат
знания и ще оценят своето историческо и културно наследство, а така също и
историята и културата на страните партньори. Той е уникална комбинация от
разнообразни аспекти като теоретична и сериозна езикова подготовка,
проучване, наблюдение, разходка, преживяване и заключително обобщение на
всеки от партньорите за създаване на общ маршрут - Пътеводител.
Резултати:
1. Създаден уебсайт: http://projectcomenius.com/;
2. Създадени десетки видеоклипове и презентации;
3. Отпечатан Пътеводител включващ всички местни пътеки;
4. Повишен интерес към чуждоезиковото обучение, както и желанието за
изучаване на регионалната история и местните забележителности;
5. Подобряване на уменията за работа с ИТ технологии и представянето на
информацията и дейностите в интерактивни варианти;
6. Изграждане на умения за работа в екип, уважение и личностно развитие.
Проектът е отличен като
добра практика от Центъра за
развитие на човешките ресурси и
е включен в Компедиум
„Коменски“ 2012 на страница 24

(http://old.hrdc.bg/fce/001/0125/files/Compendium_Comenius_2012.pdf)
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"IS THERE ANYONE HEARING ME?!"
дейност „Многостранни училищни партньорства“
секторна програма „Коменски”
Партньори: Турция (Каръккале); Испания (Алковер); Румъния (Крайова),
Гърция (Волос), Полша (Старе Курово).
Цели и задачи: Неоспорим
факт е, че единственото място, на
което можем да живеем е Земята,
а хората изчерпват с бясна
скорост природните ú ресурси.
Земята се нуждае от помощ и
нашето
партньорство
ще
отговори на нейния повик.
Благодарение
на
нашето
партньорство, ние ще можем да
достигнем до много хора от
различни култури, от различни
държави от различен социален
статус, с единственото желание
да насочим вниманието им към тежките екологични проблеми. За постигане на
целите на проекта ние ще използваме активно методите
на решаване на проблемни ситуации и обучение по образователните дисциплини
с акцент върху екологията. Бъдещето на нашата планета е естествено важно за
всеки млад и добре образован човек. Ако успеем да включим този интерес от
ранна възраст в бъдещите дейности на порасналите деца, ще сме сигурни, че ще
живеем в по-добра природна среда.
Резултати:
1. Създаден блог на проекта:
http://environmentcomenius.blogspot.com/;
2. Създадени десетки
видеоклипове и
презентации на екологична
тема;
3. Отпечатани брошури с
ученически творби на
екологична тема;
4. Повишен интерес към
чуждоезиковото обучение,
както и по-отговорно
отношение към околната
среда;
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5. Подобряване на уменията за работа с ИТ технологии и представянето на
информацията и дейностите в интерактивни варианти;
6. Изграждане на умения за работа в екип, уважение и личностно развитие.
юни 2011

МИСИЯ СТРАСБУРГ
„Съществува ли
понятие евродепутат за
един ден и могат ли
петнадесетгодишни
тийнейджъри да възхитят
такава институция каквато
е един парламент, та дори и
той да е европейският?
Оказва се - да и това
потвърдиха 24 ученика от

Езикова гимназия „Йоан Екзарх“ във
Враца, които на 10 юни седнаха в
пленарната зала в Страсбург и уверено и
смело демонстрираха своята позиция по
важни за Европа въпроси.“

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „С
ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК“
Модул „Осигуряване на обучението на
талантливи ученици за участие в
ученически олимпиади”
Националната програма „С грижа за всеки ученик“ е насочена към
повишаване качеството на образователния процес чрез диференцирана грижа
към личностното развитие на деца и учениците според индивидуалните им
образователните им потребности. Всеки ученик придобива знания, умения и
компетентности с различна скорост и по различен начин в зависимост от
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индивидуалните му възможности и интереси. За осигуряването на оптималното
му развитие е необходимо да се отчита динамиката в развитието на
способностите за изучаване на отделните учебни предмети и на тази основа да се
поставят допълнителни цели на обучение и развитие, свързани с коригиране на
пропуски в знанията или с компенсиране на недостига от учебно време за
развитие на талантите.
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „НА УЧИЛИЩЕ БЕЗ ОТСЪСТВИЯ”,
Mярка „Без свободен час”
Осигуряването на „несвободни” часове, е всъщност създаване на условия
за непропуснато учебно съдържание и възможности за достатъчно учебно време
за усвояването и осмислянето му. Целите на програмата са намаляване броя на
свободните часове, като предпоставка за постигане на по-високо качество на
образованието, намаляване дела на отсъствията чрез коректното им отразяване в
училищната документация, предприемане на реални и ефективни училищни
мерки за мотивиране на учениците, за редовно посещаване и активна работа по
време на учебния час и за привличане на родителите им като партньори в
училищния живот. Тази програма е свързана с необходимостта от засилване на
механизмите за отчетност, наблюдение и контрол по отношение на регистриране
на отсъствията на учениците.
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И НАЦИОНАЛНА
ПРОГРАМА „СИСТЕМА ЗА НАЦИОНАЛНО СТАНДАРТИЗИРАНО
ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ”
Въвеждането на информационни и комуникационни технологии в
училищата на Република България е качествен скок в традиционните
образователни методики и катализатор на реформата в образователния процес.
Националната програма „ИКТ в училище”, която бележи своята трета година, е
продължение на Националната стратегия за въвеждане на информационните и
комуникационни технологии в българските училища (2005-2007) и развива
нейните постижения, а спечеленият от МОМН по линия на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” проект „ИКТ в образованието” осигурява
необходимите средства за завършване на модернизацията и допълване на
липсващите компоненти от националното финансиране. Предвид общото
икономическо развитие на страната и световната финансова криза запазването
на нивото на определени параметри е основен постулат при изпълнение на
програмата.
Тя дава достъп на българските училища посредством контролния център
до Паневропейската образователна и изследователска мрежа GÉANT, както и до
българското и международното интернет пространство. Осигурява опорна
комуникационна свързаност на регионалните вълзи на образователната мрежа и
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увеличаване капацитета на мрежата посредством технологична модернизация на
съществуващи оптични линии, изградени със средства на държавния бюджет.
Допълва материално-техническата база на училищата със специализиран
комуникационен хардуер. - Осигурява компютърна и периферна техника за
награди за постижения на изявени ученици и учители в сферата на ИКТ.
"МЕНИДЖЪР ЗА ЕДИН ДЕН"
25 март 2015 г.
Ученици от Езикова гимназия взеха участие в инициативата "Мениджър за
един ден" на Junior Achievement Bulgaria
Марияна Георгиева от 12а
клас
беше
избрана
за
МИНИСТЪР
НА
ЕНЕРГЕТИКАТА за един ден.
Пред предизвикателството
да бъде изпълнителен директор
на АЕЦ Козлодуй се изправи
Велислав Ценов от 10а клас. В
АЕЦ бяха временно назначени
на ръководни позиции още:
Деница Каменова от 12а
като
главен
инженер
на
Електропроизводство;
Лидия Левашка от 11а като ръководител на управление “Правно”;
Вероника Вълкова 12в като ръководител-управление “Търговско”.
В креслото на Областния управител за един ден седна Габриела Нинова от
12в клас. В работата на Областна администрация за един ден се включи и
Димитър Каменов от 10а клас
12 март 2014 г.
Христиана Давидова от 12а
клас беше избрана за областен
управител за един ден. Активно в
дейността на областната управа се
включи и Таня Рашкова от 12а клас
като заместник областен управител.
Пред предизвикателството да
бъде
заместник
изпълнителен
директор на АЕЦ Козлодуй се
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изправи Димитър Каменов от 9а клас. В АЕЦ бяха временно назначени на
ръководни позиции още:
Карина Смирнова 12д – директор на дирекция “Безопасност и качество”;
Станислава Борисова 12а – ръководител-управление “Сигурност”;
Александър Топалов 12д – ръководител-управление “Инвестиции”
В директорското кресло в ХОЛСИМ - България седнаха за един ден
Николай Малинов от 12а клас и Моника Валериева 12а клас
8.11.2011г.
Ученици от 11 и 12 клас под ръководството на Надя Николова взеха
участие в Младежки парламентарен дебат /между отбори от 11 елитни езикови
държавни и частни гимназии в страната/, който се проведе в Пленарна зала на
Народното
събрание.
Журито
включваше
политици, учени от
БАН, представители на
PlasticsEurope
и
Българска Aсоциация
Полимери.
След
достойното и успешно
представяне на отбора
на ЕГ Тина Петрова от
11в клас бе класирана за
националния
отбор,
който ще представя
България на финала в гр.
Рим, Италия.
https://onedrive.live.com/?cid=752BC701DE2CFEE5&id=752BC701DE2CFEE5%214826
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ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ГИМНАЗИЯТА
Колективът на ЕГ „Йоан Екзарх” се състои от директор, помощникдиректор, учители и педагогически съветник. Голяма част от учителите
повишават квалификацията си в различни квалификационни форми: семинари,
обучения, придобиване на професионално квалификационни степени.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ДИРЕКТОР
ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА
телефон: 0879 029 600
е-mail: eg-vratza@eg-vratza.org
mihaylova@eg-vratza.org
ПОМОЩНИК ДИРЕКТОР УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
СИМЕОНКА БОРИСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА
телефон: (092) 621 578
е-mail: eg-vratza@eg-vratza.org
borislavova.s@eg-vratza.org
ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК
ВАЛЯ АНТОНОВА
телефон: 0886 885 573
е-mail: eg-vratza@eg-vratza.org
antonova.v@eg-vratza.org
КАСИЕР
МИМИ МИХАЙЛОВА
Телефон: 0879029621
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УЧИТЕЛИ

ДИРЕКТОР
ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА – mihaylova@eg-vratza.org
Помощник директор учебна дейност
СИМЕОНКА БОРИСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА – borislavova.s@eg-vratza.org
Педагогически съветник
Денислав Иванов Георгиев – georgiev.d@eg-vratza.org
Ръководител на направление ИКТ
Димитринка Антонова Георгиева – georgieva.d@eg-vratza.org
Български език и литература
Косьо Николаев Костадинов – kostadinov.k@eg-vratza.org
Милка Димитрова Маркова – markova.m@eg-vratza.org
Малина Чавдарова Тончева – toncheva.m@eg-vratza.org
Йоанна Георгиева Димитрова – dimitrova.j@eg-vratza.org
Гергана Таскова Георгиева – taskova.g@eg-vratza.org
Френски език
Валерия Любомирова Славкова – slavkova.v@eg-vratza.org
Испански език
Катя Илиева Георгиева – georgieva.k@eg-vratza.org
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Английски език
Таня Денова Илиева – denova.t@eg-vratza.org
Албена Харитонова Томова – tomova.a@eg-vratza.org
Невелина Първанова Пекьова – parvanova.n@eg-vratza.org
Даниела Борисова Ангелова – angelova.d@eg-vratza.org
Маргета Иванова Маринова – marinova.m@eg-vratza.org
Андреяна Илиева – ilieva.a@eg-vratza.org
Анита Якимова – yakimova.a@eg-vratza.org
Немски език
Велислава Нечева – necheva.v@eg-vratza.org
Руски език
Елица Цветанова Кънчева – kyncheva.e@eg-vratza.org
Математика
Галя Кирилова Йорданова – jordanova.g@eg-vratza.org
Нели Димитрова Симеонова – dimitrova.n@eg-vratza.org
Бойка Любомирова Филипова – liubomirova.b@eg-vratza.org
Любка Димитрова Тодорова – todorova.l@eg-vratza.org
Информатика и информационни технологии
Димитринка Антонова Георгиева – georgieva.d@eg-vratza.org
Диана Иванова Гергова – gergova.d@eg-vratza.org
Николай Димитров Керефейски – kerefejski.n@eg-vratza.org
История и цивилизация
Евелина Иванова Илчовска – ilchovska.e@eg-vratza.org
Елизабета Красимирова Димитрова – dimitrova.e@eg-vratza.org
География и икономика
Бисер Цветанов Благоев – blagoev.b@eg-vratza.org
Маргарита Осенска – osenska.m@eg-vratza.org
Биология и здравно образование
Даниела Славева Николова – nikolova.daniela@eg-vratza.org
Сашка Илиева Младенова – mladenova.s@eg-vratza.org
Физика и астрономия
Татяна Владимирова – vladimirova.t@eg-vratza.org
Химия и опазване на околната среда
Надя Любенова Николова – nikolova.n@eg-vratza.org
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Философия и психология
Диана Петкова-Конецовска – konecovska.d@eg-vratza.org
Изобразително изкуство
Мариета Иванова – ivanova.m@eg-vratza.org
Музика
Ели Петрова – petrova.e@eg-vratza.org
Физическо възпитание и спорт
Лидия Монова Вълкова – vylkova.l@eg-vratza.org
Тоня Кръстева Петрова – petrova.t@eg-vratza.org
Росица Иванова Димитрова – dimitrova.r@eg-vratza.org
Учители в ЦО
Мария Лазарова – lazarova.m@eg-vratza.org
Милена Николаева Гьошкова – gioshkova.m@eg-vratza.org
УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ
Училището има изградени традиции в ученическото самоуправление.
Ученическият съвет съществува от 15 години и развива активна дейност по
отношение на: - ежемесечни оперативни заседания - отбелязване на 9 май – Ден
на ученическото управление - отбелязване на важни дати и събития.
Ученическият съвет се състои от председател и членове - координаторите на
всеки един клас от училището.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО
Училищното настоятелство е независимо, самоуправляващо доброволно
сдружение с нестопанска цел, създадено за подобряване и усъвършенстване
учебно-възпитателния процес и подобряване на материалната база.
Негови цели са:
Да обединява усилията на училищното ръководство, родителската и друга
общественост с тези на държавни и общински органи и организации, физически
и юридически лица за перспективно развитие на училището.
Да подпомага учебно-възпитателния процес, стопанското и материално
осигуряване на училището.
Да подпомага училищното ръководство за развиване на творческите
способности и повишаване на квалификацията на учителеския колектив.
Да помага и развива връзките на училището с други учебни заведения,
фирми, научни, културни и просветни институции.
За постигането на своите цели училищното настоятелство има
представителни, контролни и консултански функции при осъществяване на
дейността си.
С чужд език - без бариери в Европа и света

КОНТАКТИ
адрес:
ул. Цар Обединител №9
3000, ВРАЦА
телефони:
ДИРЕКТОР: 0879 029 600
ПДУД: 092 621578
КАНЦЕЛАРИЯ: 0886 885 573
е-mail: eg-vratza@eg-vratza.org
подаване на документи: office@eg-vratza.org
мнения и предложения: info@eg-vratza.org

С чужд език - без бариери в Европа и света

