
Първа английска езикова гимназия

    Български език и                           
литература



Литературата е онзи разказ за света и човека, 
който може и да го има в историята, 

философията, физиката или биологията, но е 
разказ, който ни казва истини за нас самите, 

които не можем да открием другаде.



Първа АЕГ- пространство на културни изяви
•• Творчески срещи с известни съвременни поети,писатели и драматурзиТворчески срещи с известни съвременни поети,писатели и драматурзи
•• Ежегоден конкурс за есе в 12. клас в памет на Бонка Бъчварова-Ежегоден конкурс за есе в 12. клас в памет на Бонка Бъчварова-

дългогодишен директор на гимназиятадългогодишен директор на гимназията
•• Срещи и дебати с историци  по случай 3 март Срещи и дебати с историци  по случай 3 март 
•• „Гимназията среща Академията“- срещи на учениците с учени „Гимназията среща Академията“- срещи на учениците с учени 

хуманитаристи от СУ „Св. Климент Охридски“, БАН хуманитаристи от СУ „Св. Климент Охридски“, БАН 
•• Клуб по “Творческо писане”Клуб по “Творческо писане”
••  Подготовка и провеждане на традиционния Коледен благотворителен  Подготовка и провеждане на традиционния Коледен благотворителен 

концерт на Първа АЕГконцерт на Първа АЕГ
•• Празник, посветен  на  Деня на майчиния езикПразник, посветен  на  Деня на майчиния език
••  Честване на Деня на европейските езици Честване на Деня на европейските езици



Успехите на нашите ученици

• Лауреати на национален и областен кръг в 
олимпиадата по БЕЛ

• Грамоти и отличия от участие в литературни конкурси
• В първата десетка по резултати от ДЗИ
• Участия в програми и проекти на МОН за ученици с 

литературни интереси



„Гимназията среща Академията“- срещи на учениците с учени хуманитаристи от СУ „Св. Климент 
Охридски“, БАН 



ВестникЪТ на Първа АЕГ „Зелен домат“

• 23 години вестникът е един от символите на свободното слово в 
гимназията 

• Поле за изява на литературен и журналистически талант
• От него тръгват изявени  писатели и журналисти



           Нашите преподаватели
        Опит, иновативност, мотивираност

• Те съчетават в учебния 
процес традициите в 
обучението с 
последните тенденции в 
литературната наука 

• Базови учители на 
СУ”Св. Климент 
Охридски” : гл.учител 
Евелина Средкова и 
ст.учител Елисавета 
Плоскова

• Проверители на ДЗИ и НВО: Евелина 
Средкова , Румяна Даскалова и 
Антоанета Иванова

• Успешна подготовка на ученици по  
програми на МОН,творчески проекти 
с ръководители Е. Средкова, 
Р.Даскалова,Св.Праматарова , 
В.Георгиев и П.Павлов

• Клуб “Творческо писане “ с 
ръководител Р. Даскалова



Евелина Средкова-гл.учител по БЕЛ
Какви са предимствата на обучението по БЕЛ в 1АЕГ?

 

“Утвърдени предимства са задаването и отстояването на високите 
критерии за обучение, прецизирането на детайлите в работата 
по роден език и литература, открояване на проблемната граница 
между 5 и 6 при оценката на знанията и уменията на учениците.

   Чрез акцентите в уроците и работещите методически решения се 
формира уважение към науката и знанието като ценност в 
нашето противоречиво съвремие.”

    



Защо седмокласниците трябва да изберат 
1АЕГ?

“Житейска истина е, че силните умове се 
движат в една и съща орбита. Ако 1АЕГ е такава 
орбита, то влизайки в нея, бъдещите 
осмокласници ще се съизмерват с други 
любознателни, амбициозни и с критично мислене 
перспективни млади хора. В тази орбита ще се 
научат да бъдат конкурентноспособни, силни, 
уверени в знанията си и в своя предстоящ 
житейски успех.”



Нашето разбиране за обучението по БЕЛ

•• Съчетаване на модерност и традиция с поглед към Съчетаване на модерност и традиция с поглед към 
предизвикателствата на предизвикателствата на съвременния святсъвременния свят

•• Пряка връзка между езиковото и литературното Пряка връзка между езиковото и литературното 
обучение обучение 

•• Развиване и усъвършенстване  на функционалната Развиване и усъвършенстване  на функционалната 
грамотностграмотност



Вярваме, че литературният текст 
може да Е

• отворена врата към осмисляне на 
човека и неговото място в света

• път към себевглеждането 
себепознанието

• стимул за прецизиране на изказа и 
развиване на езиковите 
компетентности



Вярваме, че
в пътешествието, наречено литература, 
учителят е преди всичко съмишленик, спътник на 
младия човек.

                НА ДОБЪР ЧАС!


