Езикова гимназия
“Д-р Петър Берон”
град Кюстендил
„Границите на моя език са границите на
моя свят”

Прием 2022/2023 година след
завършен VІІ клас
Профил

Вариант

Брой ученици

Чужди езици

Английски/
Испански език

26

Чужди езици

Английски/
Немски език

52

Балообразуващи предмети:
1. Български език и литература
2. Математика

БАЛООБРАЗУВАНЕ
Балът за класиране на учениците след
завършено основно образование след VІІ клас се
формира като сбор от следните елементи:
◼

◼

БЕЛ(соо) +М(соо)+3 БЕЛ(нво)+ М(нво)

БАЛООБРАЗУВАНЕ
1.Оценките по двата предмета, изучавани в VІІ клас , от
свидетелство за основно образование, превърнати по скала в
точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултататите
от обучението на учениците, а именно:
1.1.Оценката по БЕЛ от свидетелство за основно образование (соо)
след VІІ клас
1.2. Оценката по Математика от свидетелство за основно
образование (соо) след VІІ клас
2.Броят точки от националното външно оценяване по
български език и литература и по математика, както следва:
2.1. Утрояване на резултата от националното външно оценяване
(нво)по БЕЛ
2.2.. Резултатът от националното външно оценяване (нво) по
Математика

ХОРАРИУМ
Учебните програми по чужд език в двата
гимназиални етапа на средното образование в
ЕГ съогветстват по нива на компетентност на
Общата европейска езикова рамка. Поради това
хорариумът часове по чужди езици в ЕГ
отговаря на условията за кандидатстване в
чужбина, т.е.дипломата за средно образование и
покриването на езиков сертификат са
необходимото и достатъчно условие за
продължаване на образованието във висше
училище в Европа и САЩ. Хорариумът часове
позволява подготовката за успешно полагане на
изпит за сертификат.
Хорариумът часове по първи чужд език в
VІІІ клас:

648 часа задължителни учебни
часове

Учебен план и профилирано
образование
◼

◼

◼

◼

◼

Училищният учебен план се разработва според рамков
учебен план за профилирано образование с интензивно
изучаване на чужд език с профил “Чужди езици”.
Според него: VІІІ – Х клас е първи гимназиален етап; ХІ –
ХІІ е втори гимназиален етап.
За профил “Чужди езици” задължителните профилиращи
учебни предмети в първи гимназиален етап са двата
чужди езика.
Профилираната подготовка се придобива във втори
гимназиален етап. Профилът е съвкупност от три или
четири профилиращи предмета, два от които са І и ІІ
чужд език, а останалите се изибират съобразно
интересите на учениците и родителите.
Профилиращите предмети са едни и същи за ХІ и ХІІ клас.

Езикова гимназия
“Д-р Петър Берон”
ЕГ е профилирано училище с утвърдени във времето традиции, с
трайни успехи на ДЗИ, на конкурси, фестивали и олимпиади в
различните кръгове – общински, областни, национални и
международни.

Учениците печелят стипендии и призови
места на състезания, конкурси и
олимпиади във всички области
В края на всяка учебна година организираме тържество по
случай годишните награди на Езикова гимназия «Д-р Петър
Берон», на което директорът г-жа Иванка Янкова
награждава успешните учители и ученици на гимназията.

Успешни участия на ученици в областни и
национални кръгове през 2021-2022 година
Призови места и успешни участия на ученици на Езикова гимназия в:
✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

Конкурси за рисунка, есе и разказ- “На Коледа стават чудеса”, „От Коледа до Васильовден“,
„Вълшебният свят на Родопите“ и др.
Конкурс по фотография- „Фотоприказка“
Олимпиади към МОН – БЕЛ, Английски език, История и цивилизация, География и икономика,
Философия, История и цивилизации, Биология и здравно образование, Математика, Гражданско
образование, Немски език и др.
Национален кръг на състезанието по немски език, организирано от издателство Klett
Международно състезание “Млади преводачи”
Tурнир по реч и дебати на английски език, организиран от Фондация “БЕСТ-Български турнири
по английска реч и дебати”
Международно лингвистично кенгуру
Международно състезание по английски език HIPPO
Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език
Национално състезание по творческо писане на английски език, организиран от фондация „Корпус
за образование и развитие – КОРПлюС“, Посолството на САЩ в София и Американския
университет в България и много други.

Училищна програма за извънкласна дейност
Занимания по интереси
Клубове:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Клуб „Училищен вестник“
Клуб „Испания – традиции и култура”
Клуб “Млади атлети“
Клуб „Занимателна физика”
Клуб по английски език
Клуб „Историческо наследство”
Театрален клуб
Клуб „Спорт за всеки“
Клуб „Creativity“
Клуб „Дебати на английски език“
Клуб „Шекспир“
Клуб „Гейминг концепции“
Клуб „Химия“
Клуб „Млад огнеборец“
Клуб „Литературата в действие“

Национална програма
„Ученически олимпиади и
състезания“
През учебната 2021-2022 година в Езикова гимназия се работи по Национална
програма „Ученически олимпиади и състезания“ в модул „Осигуряване на
обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади” и бяха
сформирани три групи по следните учебни предмети:

Английски език
География и икономика
Гражданско образование
❑

❑
❑

Целите на обучението са:
▪

▪

▪

подготовка на учениците за изява на творческите им заложби и постигане на високи резултати в
олимпиади и състезания;
стимулиране практическото приложение на усвоените знания, умения и компетентности в нови и
нестандартни ситуации;
насърчаване увереност в силите за разрешаване на познавателни проблеми и любознателност към
допълнителни страни на учебното съдържание.

Среща с еврокомисар Мария Габриел
Българският еврокомисар по цифровата икономика и общество Мария
Габриел се срещнa с учениците от Езикова гимназия "Д-р Петър
Берон"-Кюстендил. Темата на срещата бе „Младите хора в
цифровия свят”.

Международен успех
на Juvenes Translatores 2016 и 2017
В две поредни години ученици от 11 клас
на ЕГ са победители в
междуналодното състезание “Млад
Преводач”. Георги Христов и
Мадлен Илиева представяха своето
училище и България в конкурса
Juvenes Translatores и получиха
своите отличия на официални
церемонии в Брюксел.

Национален ученически конкурс за историческо есе
на тема "Заветите на първоучителя Климент
Охридски"

През 2016 г. Илиана
Атанасова спечели трето
място във втора възрастова
група (X-XII клас) в конкурс
за историческо есе на тема
«Заветите на първоучителя
Климент Охридски», който се
провежда под патронажа на
Андрей Новаков, член на
Европейския парламент.
Наградата за победителите бе
посещение на Европейски
парламент в Брюксел.

Национален ученически конкурс за есе на тема
„В каква Европа искам да живея след 5 години?“

През 2016 г. Симона Сефтерска
беше класирана сред
победителите в конкурс за есе,
огранизиран от евродепутата
Светослав Малинов), а темата
на есето беше “В каква Европа
искам да живея след 5 години?”.
Наградата бе тридневен престой
в Брюксел с посещение на
Европейския парламент, където
бяха връчени грамотите.
Конкурсът беше организиран от
БНР - Радио Благоевград,
Регионален инспекторат по
образование - Благоевград и
Средно общообразователно
училище с изучаване на чужди
езици „Св. Климент Охридски”
– Благоевград.

Европейската седмица на програмирането
На 07-.08.10.2019 г. 20 български
ученици и студенти, лауреати на
национални състезания и
олимпиади по информационни
технологии, сред които и
Анастасия Димитрова 11 б клас и
Александрина Гърлянска 12 а
клас, представиха в
Еврокомисията в Брюксел
приложения, улесняващи
практиката в различни сфери на
живота.
Това стана в присъствието на
еврокомисаря по цифровата
икономика и общество,
българката Мария Габриел.
Събитието бе в рамките на
Европейската седмица на
програмирането.

Почетно отличие от Juvenes Translatores за ученичка
от
Езикова гимназия «Д-р Петър Берон»
„Млади преводачи“ 2020
Най-добрите млади преводачи в Европейския съюз
Любов-Мария Бекова от 11 б клас получи грамота-отличие от
ежегодния конкурс за онлайн превод за 17-годишни ученици от
средни училища със седалище в Европейския съюз.

Участие в национална
конференция за млади лидери
2022
Учениците Кирил Калфин и Петя Васева от 8 а клас са
одобрени и поканени за участие в Национална конференция за
млади лидери през лятото на 2022 година в град София.
Учениците ще се присъединят към изявени ученици от цялата страна
и от чужбина, където ще натрупат ценен образователен опит. Заедно
с тях ще работят по финалния проект на конференцията - „Гласове
на промяна“, чрез който практически ще приложат наученото през
седмицата.
София ще бъде тяхната класна стая, докато изследват най-важните
моменти от българската история. Ще посетят Националния
исторически музей, Президенството,
Народното събрание, планината Витоша, църквата „Света София“,
парка на децата по света „Камбаните“, ще нощуват със спален чувал
в „Музейко“ и ще опознаят редица други културни, природни и
исторически забележителности на столицата и околностите й.
По време на конференцията ще имат възможност да участват в
интерактивни занимания, дебат, групови симулации, посещения на
исторически обекти, които ще им помогнат да развият ключови
умения, за да бъдат ефективни лидери, а именно -поставяне на цели,
решаване на проблеми, комуникация, работа в екип, уважение и
характер. Ще се срещнат на живо с вдъхновяващи лектори -примери
за съвременни български лидери като лекоатлетката Ивет Лалова,
комисар Мария Габриел и много други.

НАЦИОНАЛНА УНИВЕРСИТЕТСКА ОЛИМПИАДА
ЗА УЧЕНИЦИ, организирана от Варненски
Икономически Университет
В секция ‘Английски език’, ученичката Надежда Захариева от 12г клас се
класира на 3-то място в страната, което автоматично ѝ осигурява прием в
университета без полагане на кандидатстудентски изпит и освобождаване от
такса през първата година.
В секция „Търговията в XXI - настояще и бъдеще“, ученичката Мира
Христова от 12г клас спечели 1-во място. Тя писа есе на тема:
„Глобализацията и световната търговия“. Участието ѝ в олимпиадата и
отличния резултат ѝ осигуряват ранен прием и избор на специалност в
университета.

Стипендианти на Американска
фондация за България 2021/ 2022
Двама ученици на Езикова гимназия са номинирани за
стипендианти в област „Чужди езици и хуманитарни
науки“ по Програмата „Стипендии в средното
образование“ на АФБ, както следва:
Любов-Мария Бекова, 12 б клас и Станислав Тодоров, 11 а
клас от ЕГ ,,Д-р Петър Берон“ са тазгодишните
стипендианти на Американска Фондация за България и
получават едногодишна стипендия в средното образование,
област "Езици и хуманитарни науки".

Изявените ученици на Езикова гимназия спечелиха 10-месечни стипендии в размер на 900 лв. за
своите отлични постижения и изявени интереси по чужди езици и хуманитарни науки.

Класиране на призови места на учениците от
ЕГ "Д-р Петър Берон" от областен кръг на
олимпиадата по български език и литература
Класиране от областен кръг на
олимпиадата по български език и
литература на ученици от Езикова
гимназия:
Възрастова група VIII-X клас:
1 място Мартина Тасева 10 клас
2 място Аделина Николова 10 клас
3 място Ивана Иванова 10 клас
Възрастова група XI клас:
3 място Ванеса Владимирова 11 клас
Възрастова група XII клас:
2 място Анна Байрактарска 12 клас

Участие във финален кръг на националното
състезание по български език и литература "Стъпала
на знанието" на Сдружение "10 книги"

8 клас
Александра Василева
Борис Петров
Валери Васев
Елиза Ангелова
Ивайла Тончева
Искрен Тодоров
Йоанна Йорданова
Кирил Калфин
Петя Васева

9 клас
Валентин Мончов
10 клас
Магдалена Венчева
Симона Василева
11 клас
Лилия Антонова
12 клас
Любов-Мария Бекова

Призови места на ученици от областен кръг на
олимпиада по английски език
Класиране от областен кръг на олимпиада по английски език за учебната 2021/2022 година на ученици от Езикова
гимназия "Д-р Петър Берон"
8 клас
1. Александър Спасов 8 в клас
2. Йоан Христов 8 а клас
3. Калоян Янев 8 а клас
5. Кирил Калфин 8 а клас
9 клас
2. Виктория Васева 9а клас
4. Димитър Стоймиров 9 б клас
5. Катерина Захариева 9 а клас
10 клас
2. Огнян Гелемеров 10 в клас
3. Деница Александрова 10 а клас
5. Лора Ангелова 10 б клас
11 клас
2. Яница-Петра Крушовска 11 в клас
5. Киара Кирилова 11 в клас
12 клас
2. Андреа Кочова 12 г клас
3. Надежда Захариева 12 г клас

Участие в национален кръг на
състезанието по английски език
Международно лингвистично кенгуру
Учениците Кирил Калфин 8 а клас - ниво А1 Senior, Белослава
Велинова 10 а клас и Кристиян Димитров от 9 б клас - ниво В2 взеха
участие в национален кръг на състезанието по английски език към
Асоциацията на Кеймбридж училищата.

Участие на полуфинал на
международно състезание по
английски език HIPPO
Учениците Кирил Калфин от 8 а клас и
Димитър Стоймиров от 9 б клас се
класираха и взеха участие в полуфинал
на международното състезание по
английски език HIPPO.

Национално състезание за речеви и
комуникативни умения на английски език
Учениците Кирил Шопкински от 8 а
клас и Белослава Велинова от 10 а клас
заеха първи места във възрастови групи
8 клас и 9-11 клас в областния кръг на
национално състезание за речеви и
комуникативни умения на английски
език и се класираха за участие в
националния кръг, на който
Белослава Велинова взе участие
онлайн през месец ноември.

Национално състезание по творческо
писане на английски език
Ученикът Димитър Стоймиров от 9 б клас взе участие в Националното състезание по
творческо писане на английски език, след като есето му бе класирано на 1 място в
областния кръг.
Състезанието се организира от CORPlus Foundation със съдействието на Посолството на
САЩ в България, Британски съвет, изд. Express Publishing и Американски унуверситет в
Благоевград.

Призово място за екипа на училищния вестник
от национален ученически журналистически
конкурс
Плакет и грамота за
училищния вестник в
раздел "Публицистика" на
тема ‘Светът под лупа’.
ЕГ Таймс, изготвян от
клуб ‘Училищен вестник’
спечели ПЪРВО МЯСТО
на Националния
ученически конкурс
‘Григор Попов’ 2022 към
Национален дворец на
децата в категория
"Електронен вестник" във
възрастова група
2 - 12 клас.

Призово място за екипа на училищния вестник
от национален журналистически конкурс за
ученици
Училищният вестник EG
TIMES спечели ВТОРО
място в категория
„Електронен вестник“ от
четвъртото издание на
Националния
журналистически
конкурс за ученици "Гео
Милев" в Стара Загора,
който се организира от
Община Стара Загора,
Център за подкрепа за
личностно развитие и
къща музей „Гео
Милев”.

Пълна стипендия за ученичка от Езикова
гимназия от национален конкурс за написване
на есе на английски език, организирано от
Фондация „Солидарност в действие“
Малко преди края на учебната година за
дванадесетокласниците, абитуриентката ЛюбовМария Бекова от 12 б клас взе участие в национален
конкурс за написване на есе на английски език,
организирано от Фондация „Солидарност в
действие“, в който най-оригиналните есета на
кандидатите получиха пълна стипендия за участие в
един от едноседмичните летни младежки лагери на
фондацията, в които се говори изцяло на английски
език.
Есето на Любов-Мария на тема: "What matters to me
and why?" ѝ спечели една от десетте пълни
стипендии за участие в летен лагер на английски
език през месец август.
Това е един чудесен завършек на пет успешни
учебни години в ЕГ "Д-р Петър Берон" за Любов.

Участие на ученичка от ЕГ "Д-р Петър Берон" в бакалавърска
програма на Харвардския университет за бъдещи студенти в
специалност "Международни отношения"
Абитуриентката Стефани Стефанова от 12 а клас си спечели
безплатно участие в престижна онлайн конференция към
Харвардския университет,град Кеймбридж, близо до град
Бостън, щата Масачузетс. В конференцията участваха
гимназисти от 9 до 12 клас, които се интересуват от кариера в
областта на външната политика. Тя се проведе между 25 и 29
май в платформата Zoom. "Имаше много интересни
говорители - хора, заемали ръководни длъжности, както в
правителството на САЩ, така и в частния сектор в компании
като Нетфликс", споделя Стефани. "Темата е свързана с
международните отношения, засегнати бяха някои много
належащи проблеми в световен план. Също така ни
разпределиха по групи, за да направим презентация на тема
по наш избор, свързана с международните отношения. Темата
на групата, в която бях разпределена, беше Neo-Eurasianism:
The Chimeric Expansionist Ideology of Contemporary Russia",
разказва г-ца Стефанова, която има интерес към специалност
право, но все още не е решила дали ще учи в български или
чуждестранен университет.

Клуб "Дебати" завоюва призови места от Fall West
Region Tournament и взе участие във финалния
национален кръг на турнира по дебати, организиран
от BEST Foundation

В есенен турнир по дебати на английски език
„БЕСТ“
Велизара Стоева от 9а клас зае 3-то място в
категория „Поезия“

Участие в Национален кръг на състезанието по
немски език, организирано от издателство
Klett

Учениците Иван Давков 11в клас-ниво А1
Анна Байрактарска 12г клас -ниво А2
Виктория Сръндачка 12г клас - ниво В1 се
класираха на първи места в областта и
ще вземат участие в националния кръг на
състезанието по немски език, организирано
от издателство Klett.

Призово място от национален конкурс
за комикс на испански език
Ученичката Белослава
Николова от 12а клас зае II
място на II НАЦИОНАЛЕН
КОНКУРС ЗА КОМИКС НА
ИСПАНСКИ ЕЗИК
организиран от Отдел
„Образование“ към
Посолството на Испания в
България.
Комиксът е на тема "La belleza
está en los ojos del que mira".

Ученици
с призови места на областен кръг на
олимпиадата по география и икономика
Резултати от областния кръг на олимпиадата по география и
икономика:
Четвърта състезателна група / 8-9 клас/:
2 място: Петя Домозетова 9 клас
Пета състезателна група /10 клас/:
2 място: Ралица Нешева 10 клас
Шеста състезателна група /11 -12 клас /:
1 място: Мира Христова 12 клас
2 място: Станислав Тодоров 11 клас

Призови места на ученици на
областен кръг на олимпиадата по
история и цивилизации

Резултати от областен кръг на олимпиада по история и цивилизации:
9 клас - Борис Захариев 2 място
10 клас - Ивана Иванова 3 място
12 клас Алекс Георгиев 1 място

Участие в трансграничен
проект
На 14.04.2022 г. в ЕГ „Д-р Петър Берон“ гр. Кюстендил стартира проект
Panda Labs Junior за справедлив преход на Junior Achievement България и
WWF България. В него участват 26 ученици от 10 и 11 клас с ръководител
г-жа Донка Стоянова, старши учител по география и икономика.
Проектът има трансграничен характер и е общ за България, Сърбия,
Северна Македония и Черна гора. Основната му цел е да допринесе за
справедлив преход и навременни знания и предприемачески капацитет
сред младежите във въглищните райони в четирите държави. Той
насърчава дейности за възобновяема енергия, енергийната ефективност,
кръгова икономика и решения за смекчаване и адаптиране на климата.
Първото занимание стартира с участието на г-жа Диана Недева от Junior
Achievement България и г-н Петър Милев от WWF България.
Гостите представиха програмата, по която ще се осъществи обучението. Te
oбърнаха внимание на основните дейности , които са свързани с
разработването на устойчиви иновативни бизнес решения, зелени стартъпи, предстоящи хакатони, мрежови събития и регионални срещи.
Целта на разработената програма е да разшири знанията на гимназистите,
да усъвършенства уменията, да засили увереността, предприемаческия
начин на мислене и силната им гражданска ангажираност, които са от
решаващо значение за участие в процеса на справедливия преход.
Този проект е част от Европейската инициатива за климата (EUKI) на
Германското федерално министерство на околната среда, опазването на
природата и ядрената безопасност (BMU).

Призови места на ученици на областен
кръг на олимпиада по биология и
здравно образование

Резултати от областния кръг на олимпиадата по биология и здравно
образование:
9 клас- 2 място Борис Захариев
10 клас- 3 място Аделина Николова
11 -12 клас- 1 място Андреа Кочова

Ученик
с призово място на областен кръг на
олимпиадата по химия и опазване на
околната среда

Резултати от областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на
околната среда:
IX клас- 1-во място Димитър Стоймиров ученик от 9б клас

Призови места на ученици от областен
кръг на олимпиадата по философия

Класираните ученици в областен кръг на
олимпиада по философия във възрастова
група 8 - 10 клас са:
Ралица Нешева 10б клас - 2 място
Ивана Иванова от 10а клас - 3 място

Национална олимпиада по гражданско
образование 2021/2022 година

ПРОЕКТ „Ще бъда рамото, на което да се опреш”
„Бялата стая“
В Езикова гимназия „Д-р Петър Берон“ по проект „Ще бъда рамото, на което да се опреш” по
Национална олимпиада по гражданско образование 2021/2022 година ще започнат да се провеждат
ежеседмични сбирки всеки вторник след приключване на учебните часове в стаята на 12в клас, т.е.
„Бялата стая“. Може би се чудите какво означава това „Бялата стая“- сега ще ви разясня. Не Ви ли се е
искало да може да отидете на място, където може да споделите какво ви мъчи, да разкажете терзанията
си и да знаете, че никой няма да Ви съди и че всичките Ви тайни остават на сигурно място, че дори може
да намерите решение на някои от проблемите си. Но най–вече целта на това място е всеки един от нас,
който се чувства различен и неразбран да намери своето място тук. Защото - да, всички сме различни, но
понякога споделяме и едни и същи проблеми, на които можем да намерим решението ЗАЕДНО. С тази
дейност ще подпомогнем сплотеността и ще намалим страха от отхвърляне, който е толкова дълбоко впит
в съзнанието на всички нас. На тези сбирки може да присъства всеки, който има нужда от „рамо“. Ние,
участниците от клуба, ще бъдем там, ще бъдем „рамото“, на което да се опрете, защото какво по–хубаво
от място, на което да се чувстваш себе си и в безопасност.

Проектът на учениците със заглавие „Ще бъда рамото, на което да се
опреш” с презентатор Велизара Стоева от 9 а клас зае ТРЕТО място в
НАЦИОНАЛНИЯ кръг на Национална олимпиада по гражданско
образование 2021/2022 , която се състоя на 6 май.

Фотографски конкурс
Виктория Георгиева от 9 клас спечели трето
място в раздел ‘Фотография’ на конкурса
«Красотата на гората»

ОТЛИЧИЯ ОТ ДРУГИ ТВОРЧЕСКИ КОНКУРСИ

ЧИТАЛИЩЕ „БРАТСТВО 1869” ГР. КЮСТЕНДИЛ- КОЛЕДЕН КОНКУРС 2021 за картина, картичка, сурвачка,
приказка, стихотворение и сувенир
НАГРАДЕНИ ученици от ЕГ "Д-р Петър Берон" в различни категории:
Картина:
1 място за Моника Пенева 8 клас
2 място за Мария Рудик 10 клас
Картичка:
1 място за Йоана Крумова 8 клас
❑
Национален конкурс за литературно творчество "От Коледа до Васильовден"
Ученичката Любов-Мария Бекова от 12 б клас, която е класирана на ВТОРО място в националния конкурс за литературно
творчество "От Коледа до Васильовден« за учебната 2021/2022 г.
❑
Национален конкурс „Чешма с история“ организиран и проведен от фондация „Наука за природата“
Елиза Ангелова от 8в клас – 1-во място за разказ
❑
ХIX Национална изложба – конкурс с международно участие „Свети Трифон Зарезан“
Любов – Мария Бекова – 2-ро място за живопис и графика в трета възрастова група
❑ Онлайн конкурс за картичка на Общински детски комплекс – Несебър
Любов – Мария Бекова – 3 -то място в 3 възрастова група за картичка „Празник на мама“
❑
Резултати от областен кръг на ХХ национален конкурс "Бог е любов":
във възрастова група 11 - 12 клас, направление "Проза (разказ или есе)" Любов-Мария Бекова от 12 б клас печели ПЪРВО
място.
❑

ОБЩИНСКИ КОНКУРС ЗА ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО
„КОЛЕДА Е, СТАВАТ ЧУДЕСА” 2021
ПОБЕДИТЕЛИТЕ В ОБЩИНСКИЯ КОНКУРС ЗА ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО „КОЛЕДА Е, СТАВАТ
ЧУДЕСА” 2021
РАЗДЕЛИ:
"СУРВАКНИЦИ"
ІІІ възр. група (VІІІ – ХІІ клас)
2 място- Мирослава Александрова Любенова- 16 години
"ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО"
ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
2 място - Любов-Мария Любомирова Бекова- 12-б клас
"ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО"
III възрастова група (VIII–XII клас)
Раздел „Стихотворение“
1 място – Джулия Здравкова Христова, 9 -в клас „Коледна магия в нашите
домове”
3 място – Борислав Руменов Николов, 12 -б клас „Коледни чудеса”
Раздел „Приказка/Разказ“
1 място – Любов-Мария Любомирова Бекова,12 -б клас

Областен конкурс „Приказки и картини за Съда,
Правдата и Справедливостта 2021“, който е част от
образователната програма на ВСС „Съдебна власт –
информиран избор и гражданско доверие“

Виктория Вучкова от 9 в клас – 1- во място в раздел „Картина“
Борислав Николов от 12 б клас – 2-ро място в раздел „Стихотворение“
Мирослава Любенова от 10 б – награда за участие
Симона Василева от 10 б клас – награда за участие

Доброволчество
„Доброволец на годината 2021“
Магдалена Венчева от 10а клас е номинирана за най-много доброволчески
инициативи
Международен ден на доброволеца
Превантивно – информационен център по наркотични вещества към
Община Кюстендил номинира трима ученици за активна доброволческа
дейност
Велизара Стоева от 9 а клас
Николета Митова от 11 в клас
Дарина Дочева от 12 г клас

Годишни награди за биоразнообразие и климат 2021 на
Българска фондация за биоразнообразие

Станислав Тодоров от 11а клас спечели
наградата на публиката в Годишните награди за
биоразнообразие и климат 2021 на Българската
фондация за биоразнообразие за инициативата
си територията на каньона на река Шегава да
бъде включена в защитените територии на
България.

Носител на пълна стипендия за обучение
The Bulgarian Social Impact Scholarship на Американски
университет в Благоевград

Анастасия Димитрова от Випуск 2021 е носителка на единствената пълна стипендия на Американски
университет в България, която изцяло покрива четиригодишното й обучение в бакалавърска програма.
Анастасия се пребори с общо 30 други кандидати и стана носител на The Bulgarian Social Impact Scholarship и
вече е част от Випуск 2025 на AUBG, гр. Благоевград!
Освен изключително богатата си автобиография, силни препоръки от трима учители, есе на английски език
и отлично представяне на интервю, по-рано този месец дванадесетокласничката презентира на английски
език своя проект "Стигма, дискриминация, срам", с който участва в национален кръг на олимпиадата по
гражданско образование през юни 2020 г., и успя да впечатли комисията от АУБ със своя професионализъм,
компетентност и езикови умения.
Проектът на Настя е насочен към един от най-актуалните проблеми в съвременното обществохранителните разстройства в периода на юношеството и бе оценен високо и от националната комисия
(92/100 т.)
Анастасия е един от най-активните и успешни ученици в историята на ЕГ "Д-р Петър Берон". Ученичката
проявява задълбочени интереси в много и разнообразни сфери от ранна детска възраст. Тя постига
множество успехи в области като ораторско и актьорско майсторство на български и английски език,
английски език, творческо писане, журналистика, занимавала се е с изобразително изкуство, спорт,
фолклорно пеене и др. Организира благотворителни събития в полза на нуждаещите се.
Освен че свободно владее и работи с немски език, бъдещата абитуриентка постигна оценка А (най-високата)
на изпит за сертификат за владеене на английски Cambridge C2 Proficiency (CPE), като се подготвяше
единствено в часовете по английски е училище и самостоятелно.
Анастасия Димитрова безспорно влиза в аналите на образователната институция като една от найуспешните й възпитанички, се нарежда сред плеядата от вече реализирани във всички сфери и на всички
нива бивши ученици на училището в страната и по света.

Езикова гимназия
отбелязва Европейски Ден на езиците

World Book and Copyright Day, William
Shakespeare Day, and UN English
Language Day
Езикова гимназия
отбелязва
Световен ден на
книгата и авторското
право, Ден на Уилям
Шекспир и Ден на
английския език с
различни
инициативи.

Благотворителни инициативи

По инициатива на Ученическия
съвет, в Езикова гимназия "Д-р
Петър Берон" се организират
редица благотворителни
кулинарни базари и театрални
спектакли средствата, от които
учениците даряват за лечението
на болни деца.

SPEAK UP, LADIES!
В началото на месец март 2020
г. Ученици от клубове за
занимания по интереси
"Театрално студио" и
"Училищен
вестник"осъществиха
инициативата по случай
Международен ден на жената"Speak Up Ladies", с която
отбелязахме месеца на жените,
които създават история и факта,
че през 2020 г се навършват
(едва) 100 години, откакто
някои жени по света имат право
да гласуват.

Успешен старт
Езикова гимназияключът към реализацията Ви както в страната, така и в чужбина
Нашите ученици придобиват сертификати за владеене на чужди езици и
кандидатстване в чужбина като TOEFL, Cambridge, SAT и IELTS за владеене
на английски език и TestDaF за владеене на немски език.
Възпитаниците на ЕГ учат в престижни университети в България и чужбина:
Американски университет в България, Великобритания (Англия и Шотландия),
Холандия, Дания, Швеция, Италия, Испания, Германия, Австрия, Япония,
САЩ и др.

“Да знаеш много езици значи да имаш много ключове за
една врата.”
Волтер
А ти колко ключа имаш?

Успешно сътрудничество
Езикова гимназия си сътрудничи успешно с издателства, организации,
фондации и институти като Cambridge University Press, Express Publishing,
Klett, Американска фондация за България, Гьоте -Институт, Oxford University
Press, Leadership Academy GLOW и Фондация “Фулбрайт”- гост-учители от
САЩ за учебните 2016/ 2017 г. и 2017/2018 г.,2018-2019 г., 2019/2020 г. ,
2021/2022 г. и 2022/2023 г.

Извънкласна дейност

Културният календар на
училището е наситен с
извънкласни форми, клубове и
творчески дейности, които
развиват у възпитаниците на ЕГ
креативност, инициативност,
възможност за разгръщане на
талантите в различните културни
области.
Умеем да се забавляваме и творим

EG TIMES
издаване на училищен вестник на английски, немски, испански
и български език от ученици на Езикова гимназия „Д-р Петър
Берон“, гр. Кюстендил

EG TIMES

https://eg-times-kyustendil.blogspot.com/

Забавни фото сесии за училищния
вестник и театралното студио
Ученици от клубовете
за занимания по
интереси "Училищен
вестник" и "Театрално
студио" по проект на
МОН "Подкрепа за
успех инициират и
участват във фотосесии
за училищния вестник
EG Times.

"Любов за тебе има"
Ученици издадоха своя стихосбирка
Ученици от клубове за занимания
по интереси „Училищен вестник“
и „Театрално студио“ издадоха
стихосбирка със свои творби,
която представиха на 14 февруари
2020 г. в камерна зала на
Общински театър, гр. Кюстендил

Технически редактор:
Даниел Христов, 12 а клас
Фотограф:
Мария Давидкова, 12 в клас
Автори:
Гергана Божидарова, 12 а клас Деница Борисова, 12 в клас Надежда Иванова, 12 в
клас
Илюстрации:
Габриела Александрова, 12 в клас Ния Петрова, 12 в клас Йордан Георгиев, 12 в клас
Модератор: Анастасия Димитрова, 11 б клас

„ПРОБУЖДАНЕ“
Ученици заснеха кратък филм
Ученици от клубове за
занимания по
интереси „Училищен
вестник“ и
„Театрално студио“
заснеха свой кратък
филм, който
представиха на 14
февруари 2020 г. в
камерна зала на
Общински театър, гр.
Кюстендил

Режисьори: Надежда Иванова и Мария
Давидкова, 12 в клас Сценарист: Надежда
Иванова Оператор: Мария Давидкова
Монтаж: Мария Давидкова Глас: Надежда
Иванова Главна роля: Микаела Янева, 11 б
клас, Модератор: Анастасия Димитрова, 11 б
клас

“Целият свят е сцена и всички ние
сме актьори на нея.”
Уилям Шекспир
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Театралното студио към ЕГ
представя
адаптирани и
авторски пиеси на български,
английски и испански език:
“Ромео и Жулиета”
“Фауст”
“Криворазбраната
цивилизация”
“Много шум за нищо”
“Принцеса Кагуя”
“Принцът”
“Да те нямаше теб”
“Многострадална Геновева”
“Седем”
„Пазителят“
„Анонимни нечовециподкрепа за свръхестествени
същества“
„Феята на книгите“
„Танцът“
„Грамада“ и др.

Национален фестивал за театър и авторска
драматургия на английски език
В четири поредни години театралното студио
към ЕГ „Д-р Петър Берон“ се класира за
участие в националния кръг на фестивала за
театър и авторска драматургия на английски
език, където чуждоезиковите таланти грабнаха
награди за „Най-оригинално повествование“ и
„Най-добро произношение“ за ученичката
Кристияна Кръстева за пиесата „Пазителят“.
„Най-провокативен и задълбочен сценарий“ и
„Най-добра цялостна театрална продукция“ за
пиесата „Седем“, „Най-оригинален сценарий“
за „Анонимни нечовеци- подкрепа за
свръхестествени същества“; класиране за
национален кръг на фестивала на пиесата
„Феята на книгите“ (режисирана от Анастасия
Димитрова, 11 б клас), който не се състоя
поради условията на пандемия.
През 2017 г. ЕГ „Д-р Петър Берон“ беше
домакин на националния форум.

Участие в национален фестивал за театър на
испански език
На 21.02.2020 г. в гр. София
учениците от клуб "Испаниятрадиции и култура" взеха участие
в XXI Национален фестивал за
училищен театър на испански език
с пиесата "El Baile"- ("Танцът"),
адаптация по творбата на Силвина
Караско "A bailar".

На 23 и 24.02.2018г. в НАТФИЗ "Кръстьо
Сарафов”- гр.София имахме участие в XIX
Национален конкурс за училищен театър на
испански език, организиран от Отдел образование
на Посолството на Испания в България в
сътрудничество с Институт Сервантес и МОН
състоял се в с пиесата "Cambiando el mundo”
(„Променяйки света”) от испанската писателка
Mila Oyes.

Клуб по интереси
«Испания - традиции и
култура»
Клуб по интереси „Испания
– традиции и култура“
представи свой проектелектронно списание
посветено на „Испанската
кухня“. В планираните
дейности на клуба
предстоят и други
електронни издания на
различни теми свързани с
културата, традициите,
историята и езика на
Испания и испаноезичния
свят.

"Грамада" от Иван Вазов
Учениците от Театралното студио към
Езикова гимназия "Д-р Петър Берон"
бяха част от празничната програма по
повод тържественото отбелязване на
140 години от Освобождението на
България на 03.03.2018 г. По покана на
Отдел «Култура и духовно развитие»
към Община Кюстендил талантите на
ЕГ представиха драматизация по
"Грамада" на Иван Вазов.

Спортни постижения
Въпреки че е профилирано в областта на чуждите езици ,нашето
училище има своите изключителни постижения и в областта на спорта:
волейбол, баскетбол, тенис на маса, футбол; имаме успешни участия
във финални етапи на републикански първенства по лека атлетика;
международни успехи по сумо, карате, акробатика и др.

Спортни успехи

Второ място за ЕГ „Д-р Петър Берон“
в Европейски ден на спорта 2022

МПО „Млад огнеборец“

Областни и национални отличия за
отбора на Езикова гимназия „Д-р
Петър Берон“ от МПО „Млад
огнеборец“ в няколко поредни
години, последното от месец май 2022
на областния кръг, което ги класира
за участие в националното
съревнование през месец юни.

Езикова гимназия "Д- р Петър Берон"спечели първа награда от
Община Кюстендил и сдружение „BG Бъди активен" за включването си в
Европейския ден на спорта в училище и кампанията NowWeMOVE

Спортни мажоретки и фрийрънъри

Ученици нарисуваха Петър Берон в
гимназията си
Трима възпитаници на Езиковата гимназия "Д-р Петър Берон" в
Кюстендил нарисуваха портрет на патрона на нашето училище.
Мащабният проект бе осъществен по повод 1 ноември - Деня на
народните будители и празника на учебното заведение. Идеята е на
тримата художници Габриела, Йордан и Дарина.

„Розите на България“
Езикова гимназия "Д-р Петър Берон" взе участие в инициативата „Розите на България“ на МОН.
Тази инициатива се провежда в партньорство с Министерството на външните работи и съответните
дипломатически представителства, Министерството на културата и Държавната агенция за
българите в чужбина. На 11 май 2018 г. на публични и оживени места в чужбина децата, учителите,
родителите и други представители на българската общност, съпричастни към българските неделни
училища, изиграха едно и също българско хоро. Избраната музика за инициативата бе „Празнична
сюита“, изпълнена от оркестъра за народна музика на Българското национално радио, хор на
Фолклорен ансамбъл „Тракия“ и хор „Космически гласове“, на която танцуваха всички участници
в страната и в чужбина. Избраният от Езикова гимназия символ бе червена роза.
Автори на розата в двора на училището бяха художниците ученици в Езиквоа гимназия Йордан
Георгиев и Габриела Александрова от 12 в клас, снимки Мария Давидкова, 12 в клас,

„Цветна неделя“
в Езикова гимназия
Цветен празник в ЕГ с участието на Танцов
състав "Родолюбие", Школа "Новите
майстори" и г-н Евгени Серафимов,
Християна Гогева, Алесандра Очипалска,
Деница Александрова, Радослав Алексиев,
Мис Пролет 2022 Мадлен Манова, Йоанна
Мукленова Мис Пролет 2022 Момиче на
публиката, Мис Пролет 2021 второ място и
момиче на публиката Мира Христова, Лилия
Антонова, Катрин Асенова и много други
ученици от 8 до 12 клас.

Възпитаникът на Езикова гимназия „Д-р Петър Берон“Даниел
Пенев представи своята първа книга „Хората, които променят
България” в своето училище
На 13 ноември 2019 г. Даниел Пенев
представи своята първа книга „Хората,
които променят България”. Вдъхновение
в 30 истории“ пред ученици и учители в
залата на ЕГ «Д-р Петър Берон».
Даниел е успешен ученик на гимназияталауреат от национален кръг на олимпиада
по английски език, участник в
национален кръг на олимпиада по
български език и литература, класиран за
участие в национален кръг на олимпиада
по история и цивилизация. Той е носител
на стипендия за обучение във
Великобритания от Българска асоциация
по четене.

Даниел Пенев (26 г.) е журналист,
маркетинг специалист, редактор и
преводач на книги от английски
език. В периода юни 2018 г. - май
2019 г. е част от маркетинг екипа
на сайта за видеоуроци и тестове
Уча.се. От декември 2018 г. пише
коментарни текстове за сайта на
сп. „Клуб Z“, а от септември 2015
г. пише на доброволни начала за
платформата за вдъхновяващи
истории TrueStory.bg. Той е
преводач на „Буда в работата“
(AMG Publishing, 2018) и
редактор на „Маркетинг без
бюджет“ (AMG Publishing, 2018).
Даниел е член на Асоциацията на
европейските журналисти –
България.

Правил е стажове в bTV, Dnevnik.bg и Reduta.bg. Негови материали са публикувани в български и международни медии като
BBC Знание, OFFNews, EurActiv.com, Balkan Insight, Transitions Online и The Millions. От 2010 г. насам участва в обменни
програми и обучения във Великобритания, Германия, Белгия, Франция, Чехия, Полша, Сърбия, Исландия и Турция. Даниел
има бакалавърска степен по журналистика и политически науки и международни отношения от Американския университет в
България (АУБ) и магистърска степен по международни отношения от Централноевропейския университет (ЦЕУ) в
Будапеща, Унгария.

Материална база
ЕГ разполага с добра материално-техническа
база – два физкултурни салона и спортни
площадки,
компютърни
кабинети,
които
обезпечават пълноценен учебен процес.

Езикова гимназия
“Д-р Петър Берон”
Да си ученик на Езикова гимназия, е призвание, висока
отговорност, но и възможност за успешна реализация
както в родните университети, така и в чуждоезиковото
пространство.
За нашите ученици езикови и професионални бариери
няма.

Благодарим ви за вниманието!
Линк към Фейсбук страницата ни:
facebook.com/EG.Times

Линк към Уебсайта ни:
http://eg-kn.eu
ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “Д-Р ПЕТЪР БЕРОН”, ГРАД КЮСТЕНДИЛ 2022 г.

