№ Тематична област

Гражданско
1 образование
Дигитална
2 креативност
Дигитална
3 креативност

4
5
6
7
8

Дигитална
креативност
Дигитална
креативност
Дигитална
креативност
Дигитална
креативност
Дигитална
креативност

Дигитална
9 креативност
Дигитална
10 креативност
Дигитална
11 креативност

Тематична
подобласт

Институционални
знания и култура

Наименование на групата

Дискусионен клуб "Европа"

Дигитални умения Графичен дизайн

Дигитални умения Основи на ИТ

Ръководител

Описание

Нела Димова

Повишаване на мотивацията за учене и насърчаване на
комуникационните умения, умения за работа в екип, творчество и
иновации, изграждане и придобиване на умения за лидерство
разширяване на знанията на учениците относно европейската култура в
процеса на европейска интеграция; формиране на чувство за
европейска принадлежност у младите хора, осъзнаване на нуждата от
сътрудничество и гражданска позиция, разбирателство и солидарност;
приобщаване към ценностите и принципите на обединена Европа;
nela.dimova@1eg.eu

Стефан Пейчев

Основи на графичния дизайн и работа с графичния редактор Photoshop stefan.peychev@1eg.eu

Стефан Пейчев

Асемблиране на компютър, инсталиране на ОС, настройки.
Проектиране, изграждане и настройка на малка компютърна мрежа

Изработване на рекламни материали
с графичните програми CorelDraw,
Креативно мислене Adobe Photoshop, Adobe InDesign,
в действие
Adobe Illustrator
Петя Антонова
Програмиране и
роботика
Основи на програмирането с Java
Стефан Пейчев
Програмиране и
роботика
Основи на програмирането със С#
Стефан Пейчев
Програмиране и
роботика
Основи на програмирането със С++ Стефан Пейчев
Програмиране и
Програмиране за начинаещи и
роботика
напреднали със С++
Ирина Филипова

Програмиране и
роботика
Програмиране и
роботика
Програмиране и
роботика

12 Изкуства и култура Изящни изкуства

Програмиране на С++ за начинаещи
– подготовка и стъпка към обектно
ориентирано програмиране.
Роботика
Създаване на интернет страници и
сайтове с HTML5 и CSS3

Елена Топачарова

Ателие по приложни изкуства

Снежина Станчева

13 Изкуства и култура Приложни изкуства Рок група
Сценични и
14 Изкуства и култура танцови изкуства Практически театрален курс

Сценични и
15 Изкуства и култура танцови изкуства

Петя Антонова

Театрална школа

Ирина Филипова

Станимир Диков
Биляна Стоева

Тихомир Трифонов актьор, завършил
НАТФИЗ през 2014

e-mail на ръководителя

stefan.peychev@1eg.eu

Работа с графичните програми Adobe Photoshop, CorelDraw, Adobe
Illustrator за обработка на елементи от рекламни материали (картинки,
снимки, фигури, текст). Настройка и работа с програмата Adobe InDesign
(предпечатна подготовка) за издаване на книги, учебници или учебни
помагала.
petya.antonova@1eg.eu
Основи на програмирането с използване на езика Java

stefan.peychev@1eg.eu

Начални знания по програмиране и алгоритми на база на езика С#
Първи стъпки в програмирането и алгоритмите чрез използване на
езика С++
Запознаване с информатиката и езика С++, решаване на състезателни
задачи групи Е и D.
Основи на процедурното и структурно програмиране на езика C/С++ скаларни и съставни данни, основни оператори и базисни
алгоритмични конструкции. Продължение през следващата година с
обектно ориентираното програмиране на С++ или С#.
Сглобяване и програмиране на робот за изпълнение на определени
мисии
Създаване на малък модерен личен сайт, отговарящ на най-новите
съвременни тенденции в областта на HTML5 и CSS3 технологиите.
Творческа дейност в областите рисуван текстил, шев и дизайн на
дрехата; скрапбукинг страници и албуми; дизайн на бужута.

stefan.peychev@1eg.eu
stefan.peychev@1eg.eu
irina.filipova@1eg.eu

petya.antonova@1eg.eu
elena.topacharova@1eg.eu
irina.filipova@1eg.eu
snezhina.stancheva@1eg.eu

Рок група на Първа езикова гимназия
stanimir.dikov@1eg.eu
„Как придобитите актьорски умения ни помагат да се изявим във
всички области на живота“
bibias@yahoo.com
Осъществяване на сценичен проект по съвременни и класически
текстове или идеи на ученици. Създаване на авторски текстове по
съвременни теми по желание и възможност на учениците. Работа по
творби на английски автори с цел създаване на представления, с които
да се представи гимназията на ученически театрални фестивали в
страната и чужбина.
ttrifonov22@gmail.com

Сценични и
16 Изкуства и култура танцови изкуства

Сценични и
17 Изкуства и култура танцови изкуства
Сценични и
Изкуства
и
култура
танцови изкуства
18

Театрални хоризонти

Светла Пенчева

Театрални хоризонти

Театрално ателие, предоставящо на учениците от Първа езикова
гимназия възможност да се включат в извънкласни занимания, които
предлагат разучаване на произведения или на части от тях и тяхната
Деница Караденчева сценична разработка и презентация.

Фолклорни танци

Данаил Маринов

19 Природни науки

Биологически
науки

20 Природни науки

Физически,
химически и науки
за земята
Клуб "Географи"я

24 Спорт

Физически,
химически и науки
за земята
Индивидуални
спортове
Индивидуални
спортове
Индивидуални
спортове

25 Спорт

Индивидуални
спортове

21 Природни науки
22 Спорт
23 Спорт

26 Спорт
27 Спорт
28 Спорт
29 Технологии

Колективни
спортове
Колективни
спортове
Колективни
спортове
Езиков свят

Театрално ателие предоставящо на учениците от Първа езикова
гимназия възможност да се включат в извънкласни занимания, които
предлагат разучаване на произведения или на части от тях и тяхната
сценична разработка и презентация.

Зелени човечета

Антоанета Георгиева

Диана Дарелова

Химията в експеримент

Евелина Геловска

Body conditioning

Катя Алипиева

Body conditioning

Диана Филипова

Body conditioning

Маргарита Гечева

Лека атлетика

Катя Алипиева

Изучаване и съхраняване на българското фолклорно богатство
1. Изработване на нетрайни микроскопски препарати 2. Работа с
микроскоп 3. Изработване на линогравюри 4. Изработване на хартия 5.
Запознаване с видовото разнообразие на растенията в природата
Развиване на географската грамотност чрез изграждане на умения за
характеризиране, анализиране, сравняване и обобщаване на
географска информация; разработване на прогнози за отделни процеси
и явления в природата и обществото; Развиване географска
компетентност за оценяване и формулиране на проблеми, за разумно
взаимодействие с географската среда и разумно поведение в различни
ситуации включително природни бедствия, аварии и катастрофи;
Развиване на ценностна ориентация и на интерес към географията на
природата, които могат да бъдат мотив и критерий за разбиране и
разумна дейност в географското пространство.
Разширяване на знанията за приложно-практическият характер на
химическата наука. Стимулиране на самостоятелната мисловна и
творческа способност на учениците. Развиване на умения за
извършване на проучвателна и изследователска дейност. Изграждане
на експериментални умения, работа с вещества и прибори. Развиване
на умения и навици за планиране на експериментална работа.
Изготвяне на образователни материали подкрепящи учебното
съдържание.
Създаване и формиране на навици у подрастващото поколение за
активно занимание със спорт в свободното им време.
Създаване и формиране на навици у подрастващото поколение за
активно занимание със спорт в свободното им време.
Създаване и формиране на навици у подрастващото поколение за
активно занимание със спорт в свободното им време.
Владеене на основни умения за бягане, скачане, хвърляне и
прилагането им в състезателна обстановка. Подготовка на
представителните отбори на гимназията за участие в Ученически игри
2019 г.

svetla.pencheva@1eg.eu

denica.karadencheva@1eg.eu
danail.marinov1106@abv.bg

antoaneta.georgieva@1eg.eu

diana.darelova@1eg.eu

evelina.gelovska@1eg.eu

diana.filipova@1eg.eu
margarita.gecheva@1eg.eu

katya.alipieva@1eg.eu

Баскетбол

Маргарита Гечева

Волейбол

Диана Филипова

ОВЛАДЯВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ И ТАКТИЧЕСКИ
БАСКЕТБОЛНИ ПРИЙОМИ И ПРИЛАГАНЕТО ИМ В ИГРОВА ОБСТАНОВКА margarita.gecheva@1eg.eu
Овладяване на волейболните елементи, преминаване в игра от система
4-2 към система 5-1.група
diana.filipova@1eg.eu

Хандбал
Испански език

Методи Миланов
Станимира Мирчева

Усвояване на правилата на играта хандбал
Курс по испански език

metodi.milanov@1eg.eu
stanimira.mircheva@1eg.eu

30 Технологии

Предприемачество Практически финанси

31 Технологии

Техника и
технологии

32 Технологии
33 Технологии

Хуманитарни
познания
Хуманитарни
познания

Росица Стоева

Въвеждане на учениците в сферата на финансовата грамотност

rosica.stoeva@1eg.eu

Борис Гочев

Как да направим перфектната снимка - от избор на кадър до
настройката на цифровия фотоапарат

boris.gochev@1eg.eu

Школа "История"

Нела Димова

Съхраняване и развиване на българския дух чрез опознаване на
българското културно- историческо наследство. Да възпитава младото
поколение в любов и родолюбие към историческата и родова памет,
изграждане на национална принадлежност и самочувствие чрез
креативно мислене и дигитално представяне на новите идеи в
атмосфера на историко -театрална работилница, осмисляне на
свободното време на учениците в сътрудничество и комуникация
между учител – родител - ученик.

nela.dimova@1eg.eu

Клуб "Приятели на библиотеката"

Виолета Василева

Библиотечно-информационни дейности

violeta.vasileva@1eg.eu

Фотография

