
ХУМАНИТАРНИ
НАУКИ,ИЗКУСТВА И
СПОРТ



▪ В ПЪРВА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ СЕРИОЗНО Е ЗАСТЪПЕНО 
ОБУЧЕНИЕТО ПО „ФИЛОСОФСКИ ЦИКЪЛ ,“ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ”, 
“ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА”, “МУЗИКА” И “СПОРТ”



ФИЛОСОФСКИ ЦИКЪЛ



Мариана Данчева-гл.учител и преподавател по философия

„Работя като учител по философия в Първа английска езикова 

гимназия от тридесет и шест години. Целият ми професионален и 

житейски опит показва изключителната значимост на знанието в 

живота на всеки човек. Посвещението на каузата да си носител и 

разпространител на знание по необходимост го превръща в 

доминираща ценност и цел на съзнателния ми живот. Нещата 

стават още по-сериозни в тази посока като се вземе предвид 

изключително взискателната и високо мотивирана аудитория, пред 

която заставам всеки ден.Смятам, че самоусъвършенстването е 

единственият път за поддържането на високо ниво на 

професионализъм, чрез който се постигат оптимални резултати в 

учебно - възпитателния процес,  печели се уважението на учениците 

и се защитава престижа на училището”.                                ►►►



Учениците от Първа АЕГ се класират на челните места на 
олимпиадата по философия

“Високата мотивация и любов към работата дават своите 

резултати,които са обвързани с историята на Националната 

олимпиада по философия, която е на 32 години.Ученици на 

Първа АЕГ са участвали на Национален етап 18 пъти/ в 

повечето случаи са били повече от един/, а от 2012 г. насам 

това се случва всяка година, което е резултат от 

допълнителните часове по философия през Програмата на 

МОН”Подготовка на талантливи ученици за участие в 

олимиади и състезания”. Най-големите им успехи са свързани с 

участието на част от тях в Международния етап на 

Олимпиадата през 2000г в Берлин, Германия /Огнян Касабов и 

Борис Попиванов, които печелят златен и бронзов медал /, 2012г 

в Осло, Норвегия / Стоян Тончев / и 2017г в Амстердам, 

Холандия/ Неда Иванова/,2018г в Черна гора,/Йордан 

Кюркчийски/.”



История и цивилизация

“Учим се от 

миналото, създаваме 

нашето бъдеще.”



Петър Василев –преподавател по история и цивилизации

“Аз съм от тези учители, които свързват професионалната си 

кариера и житейски път с едно училище. Повече от тридесет 

години преподавам история в горните класове на Първа 

английска езикова гимназия. Атмосферата на класните стаи и 

работата с млади хора определят ритъма на моето 

ежедневие.

Познанието за миналото се утвърждава като една от най-

добрите традиции в българското образование след 

Освобождението, а преподаването на българска история се 

налага като националноформиращ предмет. За мен това е 

принцип от който се ръководя в учебно-възпитателния процес 

независимо от промените в учебните програми. ”►►►►



“Стремя се да превърна класната стая в храм на знанието и да предразположа 
учениците да се потопят в атмосферата на отдавна отминали събития. Убеден съм, 
че това е моят скромен принос за бъдещето на нацията.

Всичко това става възможно благодарение на условията в нашата гимназия, както и на 
различните програми на МОН, ориентирани към учениците с изявен интерес към 
историята. Успешното представяне на учениците ни на олимпиадите по история 
/включително на национално ниво/, както и на конкурсния изпит по история в 
Софийския университет „Св. Климент Охридски“ са най-убедителният аргумент за 
авторитета на училището и възможностите, които то предоставя.

Горд съм с постиженията на моите ученици и особено на тези, които се реализират 
като преподаватели /включително в Софийския университет/. Така се потвърждава 
известната максима, че учениците надминават своите учители и се осигурява така 
необходимата духовна приемственост между поколенията в едно общество.”



ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА



Първа английска езикова гимназия в София е
приключение

Дарина Пачова –преподавател по 
география и икономика в Първа АЕГ

“Имам удоволствието да съм част от Първа английска езикова 

гимназия – първо бях приета като ученичка, след това проведох 
педагогическия си стаж там, от една година съм преподавател. 
1 АЕГ е място за придобиване на нови знания и усъвършенстване на 
умения, място за срещи и създаване на приятелства, трамплин за 
интересни проекти и успешни сътрудничества.
Това училище е не просто място, където преподават английски език. 
Това е гимназия, в която учениците изучават различни предмети на 
английски, което допълнително обогатява и учениците, и техните 
учители. 1 АЕГ е училище, в което потенциалът на всеки ученик се 
разкрива в зависимост от индивидуалните възможности. ” ►►►



“Най-впечатляващото в Първа английска езикова гимназия е 
разнообразието от клубове и извънкласни дейности. Всеки 
ученик, пожелал да развие своите заложби или да придобие нови 
познания в определена сфера, има тази възможност – наука, 
изкуство, музика, социални науки, туризъм, информационни 
технологии, танци и др. – палитрата е толкова пъстра, 
колкото и самите участници. За учениците това е възможност 
да бъдат с онези свои връстници, с които имат сходни интереси. 
За преподавателите това е начин за общуване с учениците 
извън класната стая и шанс за съпреживяване на 
творчеството.”

►►►



1 АЕГ не е просто училище. Обучението и работата в Първа
английска езикова гимназия са урок по приятелство

“Всеки желаещ да изяви творческия си потенциал получава тази възможност 
– състезания, олимпиади, проекти, срещи с обществени личности и изявени 
специалисти и практици. Благотворителните събития са част от календара 
на 1 АЕГ през цялата година, кулминацията е Коледният благотворителен 
концерт. 

Лично преживявам разликата между това да си ученик, стажант и 
преподател в едно и също училище. Предизвикателството е право 
пропорционално на полученото удовлетворение от работата. Изучаването 
на география не е свързано само с наизустяването на факти и имена –
основното е създаването на междупредметни връзки и изграждането на 
системно мислене. Никоя наука не съществува сама за себе си, така както и 
човекът не живее изолиран от околните. Всеки един от нас е от значение за 
устойчивия живот на планетата. Осъзнаването на този факт изисква избор 
на източници, подбор на информация, работа с таблици, графики и бази 
данни. Това са част от ключовите умения, които учениците придобиват и 
развиват. ”



МУЗИКА



Донка Николаева –преподавател по музика и р-л на вокална
група при Първа АЕГ

«Часовете по музика в Първа английска са забавно и вълнуващо 

преживяване.

Докосваш се до шедьоврите на българската и световна музикална 

съкровищница,удивляваш се на въздействието им ,разсъждаваш върху 

структурата и съдържанието им. Изпълняваш евъргрийни от 

репертоара на български и световни музикални звезди и не се 

притесняваш за оценката ,защото тя е винаги “отличен”. И разбира 

се,ще посетиш много концерти,мюзикъли и опери и ще се научиш как да 

се облечеш и как да се държиш на тези събития. Ако те влече 

сцената,се включваш в духовия оркестър,вокалната група,мажоретния 

състав,народните танци,рок-групата и мн.др. В края на 12клас ще се 

почувстваш напълно заситен от качествената духовна храна,която си 

получил в Първа английска.»



Вокалната група на Първа АЕГ на XV Фестивал за млади
изпълнители, гр. Панагюрище 2019г.



Участие и награда на фестивала „EVERGREEN FEST”, София
2019.



ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ



▪ Първа АЕГ, която дава изключителни възможности за разгръщане  на 
творческия и спортния  потенциал .

▪ Преподавателите прилагат  оригинални подходи  при  изграждане на позитивно 
отношение към активния начин на живот и спорта.

▪ Редовно биват организирани състезания между сформирани отбори  между 
учениците от Първа АЕГ  и други гимназии от София и страната.

▪ Първа АЕГ активно се включва и проекти на ПИСТ , насочени към извънкласни 
и извънучилищни дейности в областта на физическото възпитание, спорта и 
здравословен начин на живот за деца и ученици детски градини и училища –
„Спорт в училище” /за училища/, „Движение и здраве” /за детски градини/ в 
подкрепа на „София - Европейска столица на спорта – 2018 година”



Бивши и настоящи възпитаници в надпревара за купата на
Първа АЕГ, 2018



Христо Христо –преподавател по физическа култура и спорт

Завършил е Национална спортна академия „ Васил Левски“ през 2016 г. -

специалност “ учител по физическо възпитание и спорт” и втора 

специалност – “треньор по волейбол”. 

Магистър по спортна журналистика през 2017. Действащ състезател и 

треньор. 



“Започнах работа в Първа английска езикова гимназия през 
2016, веднага след завършването си. За тези четири години, 
училището е в постоянен прогрес. През 2019 беше напълно 
завършен новият корпус към училището, резултатът – два 
чисто нови мултифункционални салона и зала за танци. С тези 
придобивки и оборудването към тях, училището стана едно 
от най-модернизираните в столицата. Учениците се 
подготвят в прекрасни условия за училищни състезания по 
волейбол, баскетбол, футбол, танци, акробатика и много 
други. 

Елате  в Първа АЕГ и заедно  да спечелим медалите !!!”


