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Привет на бъдещите ученици! 

Привет на бъдещите ученици! 

Това отнася се до вас.   

Надявам се да сте чудесно,   

но имам и въпроси аз  

Дали охраната посреща ви с усмивка,   

дали денят започва със шега,   

дали любимият предмет на всички  

остава си на класния часа?   

Дали по музика е още строго  

или пеят всички с пълен глас,   

дали помагате си много,   

дали сте като нас единен клас?   

Дали по профили делят ви  

или сте със общи часове,   

добре минава ли денят ви   

или с ежедневни трусове?   

И има ли кой да помага,   

има ли кой да всява ред?   

При нас дори да се налага,   

с усмивка гледаме напред.   

Педагогическият щом пристъпи  

отнасяте ли се с респект  

и знае ли той как да постъпи,   

разглежда ли случая от всеки аспект?   

Дали от писане изтръпват ви ръцете   

или вече методът е стар,   

дали ви казват "таблети носете",   

има ли за вас белият лист чар?   

И как вървят езиците,   

справяте ли се със тях?   

Трупат ли ви се шестиците?   

Заливате ли се от смях?   

По походи вървите ли ежегодишно,   
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на Ботев давате ли нужната чест?   

Струва ли ви се това излишно,   

почитта нуждае ли се според вас от фест?   

Въпроси много още има,   

но смисълът се крие във един.   

Дали е лято или зима,   

той винаги ще е значим.   

Дали училището ще ви липсва?   

Носталгия при мен ще има, знам.   

Дори понякога да писва  

остава си училището храм!   

И светостта му нека пазим,   

и името му нека да градим,   

и нека вместо да се мразим   

света желан да сътворим!  

 

Теодора Димитрова Цветкова – 11.А 

Михаела Пламенова Николова – 11.А 
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„Без минало няма бъдеще!”, една сентенция, доказваща не-

разривната връзка на настоящето с делата на нашите предшест-

веници. Защото…. 

Историята е низ от събития, породени от действията на хо-

рата.  

Историята е рожба на непреодолимия и вечен стремеж у чо-

века да се докосне до тайните на времето.  

Историята свързва натрупания богат жизнен опит и знания 

на човешките цивилизации. 

Историята е пътеводната светлина, стремяща се да не до-

пусне повторение на грешките на предшестващите ни поколения. 

Всичко това можем да открием в ИСТОРИЯТА на ПЕГ „Йоан 

Екзарх“ - Враца 

Именно желанието 

за промяна на статуквото 

в Народна Република 

България кара млади и 

ентусиазирани учители, 

специалисти по френски 

език, да потърсят пътя за 

включване към евро-

пейското културно общуване чрез езикова подготовка на учениците. 

Един процес, който ще ни приобщи в европейската цивилизация, но 

Първата сграда на Езиковата гимназия 
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пътят по извоюването на училище за чужд език е обсипан с много 

трудности и условия.  

В крайна сметка на 1 септември 1970 година във Враца, на ос-

нование Заповед №СД-3 от 20 април 1970 година, се открива Поли-

техническа гимназия с преподаване на френски език, като част от ве-

рига чуждоезикови училища в България. Това е част от подготовката 

на младите българи за приобщаване към европейската култура. В на-

чалото гимназията е основана с четири паралелки към ПГ “Христо 

Ботев“, намиращи се в сградата на бул.“Демокрация“18.  

Приемът е осъществен 

на базата на конкурсен 

изпит и са включени 

ученици от Врачански, 

Плевенски, Ловешки, 

Видински и Монтан-

ски окръг. За тяхното 

обучение са привле-

чени специалисти по френски език: Величка Братанова, Валентин Ан-

гелов, Надежда Иванова, Веселина Младенова, Симеон Кръстев, Ми-

лена Бенчева, Димитрина Първанова, Цветана Балканска, Стефка 

Александрова и Надя Иванова. Следван е колежанския образец като 

се говори само на френски език и част от общообразователните пред-

Учителски колектив – 1973 г. 
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мети се изучават на езика. Интересен факт е, че неспазващите прави-

лото са получавали в джоба голям „ръждив“ ключ, който е предаван 

на следващите проговорили на български. За отличаване на възпита-

ниците на училището са създадени униформа и емблема. Към учили-

щето има и пансион, което позволява учители и ученици да прекарват 

заедно и извънучебното време.  

През учебната 1971/1972  година започва самостоятелното раз-

витие на гимназията, като учениците са 200 на брой в 8 паралелки, а 

първият директор е Величка Братанова. Учениците активно се включ-

ват в разнообразни извънкласни дейности.  

През 1972 година училището приема името на френския писател 

Анри Барбюс и поддържа активни отношения с езиковите гимназии в 

Монтана и Видин, засилва се включването в европейските културни 

процеси. 

През учебната 

1973/1974 година се създава 

кабинетна система по раз-

личните предмети, включи-

телно и езикова зала. Създа-

ват се и различни направле-

ния за културно-масова дей-

ност под формата на клу-
Албум на КТ“Скакля“ 
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бове. От същата година съществува и туристическото движение, учас-

тниците в което за първи път се включват в НТП „Козлодуй-Окол-

чица“. От 1974 година се издава първият в страната средношколски 

туристически вестник – „Скакля“.  

През 1975 година гимназията е домакин на Националното съве-

щание на учителите от гимназиите с преподаване на френски език. 

Това е и годината, в която завършва първият випуск на гимназията с 

дипломирани 96 ученици. По това време в училището преподават и 

трима французи, което обогатява общуването на чуждия език.  

През 1979 г.  Гимназия 

с преподаване на френски 

език - Враца има натрупан 

опит с първите 5 випуска, ко-

ито имат успешна реализа-

ция във висшето образова-

ние и в обществените сфери. 

Реализирани са успехи в клубната дейност на ТНТМ, олимпиади и 

състезания, спорта и туризма. През същата година е сменен директо-

рът на гимназията - на лидерското място застава Бойко Атанасов. 

Сменена е и сградата на училището - то се помещава вече в Учени-

ческия комплекс, където има повече класни стаи и оборудвани каби-

нети, но и проблеми, породени от отдалечеността от града и нередов-

Един учебен час … 
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ния транспорт. Това е годината, в която екипът от французи се обога-

тява - Жан и Жаклин Виейар помагат на Ален Ларвор /дългогодишен 

учител във врачанското училище/ да приобщава учениците към гово-

римата френска реч.  

Учебната 1979/1980 година е и юбилейна за училището. Отбе-

лязването на 10-годишнината е изпълнено с творчество и учебни пос-

тижения: открити учебни практики; участие в състезания; домакинс-

тво на VII Национална конференция по френски език; първо място на 

викторината за Леонардо да Винчи; туристически и спортни състеза-

ния; сформиране на духов оркестър, ръководен от Методи Александ-

ров и девически хор; драматизации на френски и български език; на-

учни сесии за живота на Анри Барбюс; конкурс за химн на учили-

щето, спечелен от Лиляна Върбанова - текст и музика на Спартак Бу-

тански. 

Химн на гимназията 

С песните бунтовни на Нивянин, 

на Барбюс с негаснещия огън 

да горим в живота сме призвани 

да творим, да учим неуморно. 

Припев: Нека гръмне 

вредом в този свят 

и в небето синьо да удари 

боен поздрав „ Салют камарад“ 

боен поздрав „Дерзайте другари“  

На родината ни днес са нужни 

пламенни строители, поети 

да запеем тази песен дружно 

младият ни устрем в нея свети! 

Първата 

ученическа емблема 
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За съжаление с промените, които настъпват през 1989 година в 

държавата и обществото, химнът става неактуален и днес не звучи на 

официални празници. 

През 1980 година 

училището е посетено 

от известни личности: 

Сава Гановски - фило-

соф и педагог; проф. 

Андрей Цветков и 

проф. Бистра Цветкова 

- историци; Георги Иванов - първият български космонавт.  

От учебната 1981/1982 година приемът е увеличен на 5 пара-

лелки /125 ученици/ и директор става Константин Манов. Това е го-

дината, в която училището е асоциирано към ЮНЕСКО - Организа-

цията на обединените нации за образование, наука и култура, като ръ-

ководител става Стойна Чернева.  

През есента на 1983 година училището отново се връща в сгра-

дата на булевард „Комсомолски“№18, където остава до 1992 година. 

В тази учебна година паралелките стават 7, като с решение на Минис-

терство на народната просвета се въвежда за изучаване испански език 

и приемът се увеличава с 50 ученици, а училището се превръща в 

Гимназия с изучаване на чужди езици – ЕСПУ “Анри Барбюс“. 

Посрещането на Георги Иванов 
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През учебната 

1984/1985 година по 

предложение на Ок-

ръжния съвет на На-

родната просвета и с 

решение на МНП са 

открити и две пара-

лелки с английски 

език, като френските 

паралелки са нама-

лени на три. Така училището от 1984 година е ЕСПУ с преподаване 

на чужди езици „Анри Барбюс“ и има 3 френски, 2 испански и 2 анг-

лийски паралелки, със 175 ученици. На 17 май 1985 година тържест-

вено се чества 15-годишнина на училището в Двореца на културата 

във Враца, с празничен концерт и присъствие на видни врачани и въз-

питаници на училището.  

През учебната 1985/1986 година е направена комплексна про-

верка на учебно-възпитателната и административната дейност в учи-

лището, която показва много добри резултати, въпреки че трудно се 

намират учители по езиците /особено по испански език/. Укрепват 

връзките с Британското посолство и английските културни институ-

ции и са изпратени учители-англичани, които да попълнят учителс-

Първият испански випуск 
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ките кадри и да повишат успеваемостта на учениците чрез контакту-

ване на изучавания език. Проблем е и фактът, че намаляват кандида-

тите за изучаване на френски език. Опит да се повдигне интереса към 

езика е и посещението на френския културен аташе от 1987 година и 

представители на френския град Вилньов льо Роа, взаимни посеще-

ния на ученици в България и Франция. 

През есента на 1989 го-

дина в България се променя 

политическата обстановка – 

сменя се режимът на управ-

ление, демократизира се об-

ществото. Това се отразява и 

на образователната система 

и Езиковата гимназия търси 

най-добрия начин да продължи своето съществуване. 

През 1990 год. се навършват 20 години от създаването на учи-

лището. Време за промяна, време за нови приоритети, но и осмисляне 

на постигнатото до този момент - над 1500 ученици са възпитаници 

на училището, в голямата си степен завършили висше образование, 

една част от тях дори се завръщат като учители в гимназията. Това е 

годината и на нови промени в ръководството - директор става Стойна 

Чернева, която е учител в училището от 1972 година. Изключително 

предизвикателство се явява управлението на училището, съотнесено 

Посещение на посланика на Франция 
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към икономическата криза в България и намаляващите средства за об-

разование. Новите учебни програми предвиждат в 11 клас специали-

зация в паралелки с професионална насоченост „Преводач“ и обуче-

ние в избрани предмети в ЗИП /задължително-избираема подготовка/. 

Това дава възможност за по-успешна реализация след завършване на 

езикова гимназия. 

През 1991 година с решение на ВОбИК - училището се преиме-

нува в Гимназия с преподаване на западни езици. 

Учебната 1992/1993 година е преломна в развитието на гимна-

зията – отново в нова сграда на ул. „Цар Обединител“№9, с повече 

класни стаи, кабинети по предмети, спортна зала. Учениците в гим-

назията се приемат след изпит по български език и литература и по 

математика, като профилите се определят ежегодно с решение на Пе-

дагогическия съвет на училището, съобразени с желанията на общес-

твеността. 

През учебната 

1993/1994 година по реше-

ние на Педагогическия съ-

вет и писмо на Община 

Враца се създава и пара-

лелка с изучаване на немски 

език като първи чужд. До Първа немска паралелка 
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този момент езикът е изучаван само като втори чужд /обучението по 

втори чужд език е задължително, успоредно с първия чужд език/. 

Интересът на учениците към чуждите езици се развива и благо-

дарение на посещенията на представители на държавите, чиито езици 

са изучавани: 1991 год. - Франсиско Пуч, културно аташе на Испания; 

1992 год. - съпругата на посла-

ника на Великобритания, гос-

пожа Томпсън; 1993 год. - 

Хорхе Фуентес, посланик на 

Испания; 1994 год. - директора 

на Британския съвет.  

Учебната дейност по ези-

ците е обогатена със създаването на Английски център през 1994 го-

дина, открита в присъствието на Дейвид Стоунс, директора на Бри-

танския съвет, който помага и при оборудването на модерния център 

с техника и английска литература. Това от своя страна води до заси-

лен интерес към английския език и намаляване на интереса и отпа-

дане на част от френските паралелки: 1993/1994 год. има две френски 

паралелки, а през 1994/1995 год. само една. 

През 1995 година Регионалният инспекторат - Враца към Ми-

нистерство на образованието в България извършва комплексна про-

верка на учебно-възпитателната работа в училището и оценява високо 

постигнатите резултати от висококвалифицирани специалисти. Това 

Гости в Езикава гимназия 
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е оповестено на Педагогически съвет на 30 март, когато е взето реше-

ние за смяна на  името на гимназията – за патрон е избран  книжовни-

кът от Преславската школа от 9. век - Йоан Екзарх. Това съпътства 

честването на 25-годишния 

юбилей на гимназията. По по-

вод  празника се открива 

Френски езиков център. 

През есента на 1995 го-

дина се сформира  Настоятел-

ство на родителите, които да 

подпомагат училищното раз-

витие. 

От 1996 година се засилва европейската интеграция с включване 

на гимназията в международна програма „Сократ“, по направление за 

средно образование „Коменски“, което обогатява възможностите за 

говорене на изучавания чужд език. 

Засилване на практическата насоченост се постига и при немс-

кия език през 1997 година чрез откриването на Немски фонетичен ка-

бинет. Но успоредно с това съществува проблем с изучаването на 

френски и испански език и за първа учебна година в училището няма 

френски език като първи чужд, а се изучава само като втори чужд 

език. 

25 години Езикова гимназия – Враца 
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През 1998 година се стига до нова промяна в ръководството на 

гимназията. Проведен е конкурс за директор, който е спечелен от 

Силвия Драйчева /експерт по чуждоезиково обучение към РИО-

Враца/ и тя поема управлението на училището. 

През 1999/2000 година е отразен 30-годишният юбилей на гим-

назията, като са набелязани и предстоящите предизвикателства - нови 

учебни планове, ДОИ, кандидатстване в чужбина на учениците, необ-

ходимостта от партньорство между учители и ученици, разчупване на 

стереотипите в поведението и методиката в часовете. Това налага ин-

вестиции в нова образователна среда и оборудване с техника, достъп 

до Интернет. През 2000 год. на посещение в гимназията е Доминик 

Шасар, който е френски посланик в България и дава висока оценка на 

методите на обучение в ЕГ “Йоан Екзарх“ - Враца.  

Забележително остава посещението на Симеон Сакскобурггот-

ски на 01.06.2003 година /Министър-председател на Р България в пе-

риода 2001-2005 година/, който 

оставя послание, че за да постиг-

нем мечтите си, не трябва да се от-

казваме, каквито и трудности да 

стоят по пътя към тях: “Per ardua 

ad astra!”  

Продължава се с обмена на 

учители по езиците: Дженифър Стейнли - учител по английски език 

Симеон Сакскобургготски в ЕГ 
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от САЩ по програма на Корпуса на мира /1998-2000 год./; Тери Фе-

ренбах - учител по английски език от САЩ /директор на училище в 

Канзас/ по програма на българо-американската комисия „Фулбрайт“ 

/2004 год./; Катрин Портър - учител по английски език от Бостън 

/2005 год./. В същото това време от 2005 година Силвия Драйчева пре-

подава в Бостън. Учениците на ЕГ “Йоан Екзарх“ за пореден път имат 

възможност да общуват с носители на езика и опознаят от извора кул-

турата на американския народ.  

От март 2007 година се провеждат вечери, посветени на българ-

ската и на английската култура, които се превръщат в ежегодна тра-

диция. Песни, танци, скечове и драматизации на български и на анг-

лийски огласят сградата на училището. Ученици рецитират на анг-

лийски Ботев и интерпретират Марк Твен и Емили Дикенсън в ори-

гинал. В следващите години 

се провеждат вечери на ис-

пански, френски и немски 

език. 

През учебната 

2007/2008 година ЕГ “Йоан 

Екзарх“ участва по програма 

на Българо-американската ко-

мисия за образователен обмен „Fulbright“: г-жа Елка Веселинова, учи-

тел по английски език е учител в Портланд, щата Орегон за една 

Платинена награда в „Doors to diplomacy” 
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учебна година; българска група от осем ученици и двама ръководи-

тели осъществяват трансатлантически обмен на спомени, традиции и 

приятелства, продължаващи и през следващите години. През същата 

учебна година Паула Ангелова става лауреат на юбилейната 20-та на-

ционална олимпиада по Философия с ръководител Мая Петрова и от-

бор ученици под ръководството на г-жа Димитринка Георгиева и г-

жа Таня Денова печели Платинена награда на програмата „Doors to 

diplomacy”, спонсорирана от Държавния Департамент на САЩ за 

2008 година с WEB проекта “Fight against radiation to have a good 

wind”. Отборът е отличен измежду 179 отбора от 38 страни.  

През 2008/2009 година 

посланикът на Република 

Франция у нас посещава ЕГ 

“Йоан Екзарх“, където се 

среща с учители и ученици. 

През същата година се пос-

тавя началото на поредица 

от проекти по програма „Ко-

менски“, която е насочена към обмен на добри практики и иновации 

в областта на средното образование и предполага обмен на групи от 

ученици и учители, които освен с дейностите по проектите, опознават 

културата, традициите и забележителностите на посетените градове. 

Друго забележително събитие през годината е посещението на седем 

Среща с посланика на Франция 



АЛМАНАХ - 50 години Езикова гимназия, Враца 

19 

ученици от Хейвън Хай Скуул /Канзас/ с ръководители г-жа Тами Кол 

и г-н Тери Ференбах по програмата на Българо-американската коми-

сия за образователен обмен „Fulbright“. Учениците ни участват и се 

представят достойно на национални олимпиади и международни кон-

курси. 

От 2009/2010 учебна 

година в гимназията започва 

обучение на ученици в пети 

клас в две паралелки. През 

същата година с множество 

мероприятия се отбелязва 

40-годишният юбилей на ЕГ 

“Йоан Екзарх“: проведени са 

срещи с бивши възпитаници, които разказват за успехите в професи-

ите си, постигнати благодарение на езиковото си обучение; участия в 

телевизионни предавания; мероприятия, посветени на различните 

езици и тържествен концерт в залата на Драматично-куклен театър 

Враца. 

През 2010 година, на 30 септември в Актовата зала на ЕГ “Йоан 

Екзарх“ се провежда открит урок „Чаплин – „Хлапето“: Стар филм с 

вечно послание /Един филм с усмивка или може би – сълза.../“ или 

един урок за нетрадиционни семейства, разработен от г-жа Елка Ве-

Първите петокласници на Езикова гимназия 
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селинова. Този урок печели конкурса от кампанията за „Толерант-

ност, ненасилие и антидискриминация в училище“, организирана от 

информационен център Европа Директно - Враца към Търговско-про-

мишлена палата във Враца и предизвиква голям интерес на конферен-

ция в Антверпен, Белгия, където получава определението  „най-добра 

практика“. През същата година за първи път ученици от гимназията 

участват в надпревара с училища от региона и печелят възможността 

да пътуват до Европарламента, където влизат в ролята на евродепу-

тати в Пленарната зала в Страсбург и уверено демонстрират позици-

ята си по важни за Европа въпроси. 

През 2011/2012 учебна година е открита подновената спортна 

зала „Петър Тодоров“ в памет на любимия учител по физическо въз-

питание и спорт. В същата 

година гимназията е посе-

тена от директора на Френс-

кия институт Жан Мишел 

Берт по повод „Седмицата 

на Франкофонията“, където 

учениците представят от-

личните си знания по езика, възможностите си за драматизация и тан-

цови умения като част от културната програма. Не по-маловажни са 

изявите по немски език, за първи път имаме участник в Националния 

В памет на незабравимия Петьо 
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кръг на Международната олимпиада, организирана от „Гьоте инсти-

тут“. Традиция става участието в инициативата „Да изчистим Бълга-

рия за един ден“. 

През септември 2012 година г-жа Богдана Христова, учител по 

физика и астрономия, е но-

минирана за участие в Наци-

оналната учителска прог-

рама за квалификация в 

ЦЕРН, Швейцария. През ок-

томври тя споделя опита си 

в гимназията на практи-

чески семинар по природни науки „ЦЕРН: Езикът, на който всички 

говорим, е наука“ с участието на над 30 учители по природни науки 

от областта и ученици от ЕГ и ПМГ. По-късно през годината в гимна-

зията се провежда Фестивал на науката, където повече от 90 ученици 

участват със свои постери, модели, карти, научни есета. През месец 

март 2013 година на площад „Христо Ботев“ в центъра на града ЕГ 

“Йоан Екзарх“ за първи път инициира и организира EG HIP HOP 

FEST със съдействието на Община Враца и Римекс ТВ. Все повече 

ученици от гимназията се включват в национални състезания и олим-

пиади: участие на Националните олимпиади по руски език, география 

и икономика и по философия, първи места на национално състезание 

„Да изчистим България за един ден“ 
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по информационни технологии, първа награда на национален фото-

конкурс, втора награда на националното състезание по творческо пи-

сане на английски език. В края на учебната година в гимназията се 

откриват и два съвременни кабинета, позволяващи използване на ин-

терактивни методи за обучение по чужди езици. 

През 2013/2014 учебна година в гимназията е отбелязан празни-

кът Hallowеn, организиран от помощник-учителя по английски език 

от програма Фулбрайт, Кели Зуг. Проект „Английският и науката зав-

ладяват нови пространства“ е отличен с eTwinning знак за качество, а 

по-късно и с Европейски знак за качество. От февруари 2014 година 

гимназията има нов директор - г-н Павлин Петров. 

2014/2015 учебна година минава под знака на 45-годишнината 

на гимназията. Разнообразяват се извънкласните дейности на учени-

ците: по случай Деня на благодарността група от 5-ти, 10-ти и 11-ти 

класове изнасят концерт в 

Дома за стари хора „Зора“; 

през декември в гимназията 

гостува творческият екип на 

филма „Ботев – от Голгота 

към свободата“ и е проведена 

беседа с ученици и учители; 

през март се провежда среща-45 години Езикова гимназия 
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разговор с Емил Спахийски – известен български журналист, сцена-

рист, пътешественик и бивш възпитаник на гимназията.  

В Седмицата на франкофонията се засажда и първото дръвче в 

„Алеята на франкофонията“ в двора на училището, а празникът про-

дължава с поздрави, стихове на френски поети, песни и френски фол-

клорни танци. В края на 

март 2015 година гимнази-

ята е домакин на Национал-

ната олимпиада по Анг-

лийски език, която се отк-

рива с концерт в Градската 

концертна зала. В инициа-

тивата „Мениджър за един 

ден“, проведена в края на 

март, наши ученици заемат длъжностите Министър на енергетиката, 

Изпълнителен Директор на АЕЦ Козлодуй, Областен управител на 

град Враца и други. С празничен концерт-спектакъл в Драматично-

куклен театър Враца на осми май 2015 година, ЕГ “Йоан Екзарх“ от-

белязва своята годишнина.  

В началото на 2015/2016 учебна година училището отново е с 

нов директор. Проведен е конкурс, който е спечелен от г-жа Вален-

тина Михайлова /Началник отдел „Образование“ към Община-

Враца/. Учебната дейност е изпълнена с извънкласни дейности. 

 „Алеята на франкофонията“ 
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Трима ученици от гимназията, под ръководството на г-жа Цветелина 

Ценова /учител по География и икономика/ участват в Международна 

конференция, посветена на карста, организирана от НИГГГ към БАН, 

като представят впечатленията си от Пътуващото лятно училище по 

карстология. През тази учебна година Велислав Ценов печели стипен-

дия за едногодишно обучение в Maumee Valley Country Day School в 

Толедо, щата Охайо, САЩ, предоставена от ASSIST, в сътрудничес-

тво с Българската Асоцияция по четене. На 13 октомври с хляб и сол 

в ЕГ “Йоан Екзарх“ е посрещнат Негово Превъзходителство послани-

кът на Куба Педро Пабло Сан Хорхе. Важният гост е придружен от 

служител в Кубинския инс-

титут за приятелство с на-

родите. Срещата преминава 

в непринуден разговор с 

ученици.  

В навечерието на 3 

март 2016 година - Нацио-

налния празник на България, в гимназията се провежда интерактивен 

урок по инициатива на създателите на проект „Независима България“, 

които влизат в ролята на Захари Стоянов и Христо Ботев, изпълняват 

текстове с патриотично въздействие и представят екранизирани възс-

тановки, на който присъства и кметът на Община Враца г-н Калин 

Каменов.  

Посланикът на Куба Педро Пабло Сан Хорхе 
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От учебната 2016/2017 година във връзка с новия Закон за обра-

зованието се сменя името на училището - Профилирана езикова гим-

назия „Йоан Екзарх“ 

През есента на 2016 

година ПЕГ “Йоан Екзарх“ 

за първи път е домакин на 

уникален по рода си турнир 

по реч и дебати на анг-

лийски език. Организиран 

от млади хора за млади 

хора, мотивиращ ги да мис-

лят нестандартно, да бъдат оригинални, да излязат извън рамките и 

да комуникират свободно на английски език. Турнирът е организиран 

от Фондация “БЕСТ” (Български турнири по английска реч и дебати). 

По повод Европейския ден на езиците е проведен конкурс за есе: 

„Искам да живея в родния си град, защото...“. Той е под егидата на 

евродепутата Владимир Уручев. Зорница Венциславова печели първо 

място и е наградена с посещение на Европейския парламент. През съ-

щата година, по инициатива на ПЕГ “Йоан Екзарх“ се поставя нача-

лото на ежегодното градско състезание „Забавни игри по Великден“, 

чиято цел е да сближи учениците от различни врачански училища. 

Турнир по реч и дебати на английски език 
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През 2016/2017 година гимназията печели европейски проект, 

разработен от г-жа Елизабета Димитрова /учител по История и циви-

лизации/. Това е началото на поредица от успешни проекти по прог-

рама Еразъм+, една инициатива на Европейската комисия, насочена 

към Стратегическите партньорства в сферата на средното образова-

ние. Това участие в проекти, с обмен на ученици и учители от раз-

лични европейски държави води до развитието на иновативни педа-

гогически практики и инструменти в училището; насърчаване разви-

тието, трансфера и приложението на добри практики в подкрепа на 

непрекъснатото внедряване на методи за обучение на учители; насър-

чаване на междукултурното разбирателство и изучаването на чужди 

езици; През същата година ученици от единадесети клас с ръководи-

тел г-жа Албена Томова участват на Националния фестивал на автор-

ска драматургия и театър на английски език и печелят наградата за 

„Най-добра психологи-

ческа драма“. Чрез авторс-

ката си пиеса „Where is the 

War?” те демонстрират 

блестящи артистични въз-

можности и перфектни 

познания по английски 

език.  Награда за „Най-добра психологическа драма“ 
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През 2017/2018 година с различни мероприятия за първи път се 

отбелязват Денят на толерантността, Световният ден на добротата, 

Денят на будителите, Международният ден на борбата срещу ра-

сизма. Това е годината, от която училището става лицензиран опера-

тор на Международната награда на Херцога на Единбург, която се 

провежда под патронажа на Президента на Р България. Това е едно 

предизвикателство към младите хора да мечтаят смело, да празнуват 

своите постижения и да 

променят света около тях. 

Младежите сами поставят 

лични и предизвикателни 

цели в четирите основни 

направления: развиване на 

умения, активна физическа 

дейност, доброволчество и 

приключение в природата. 

По повод 145 години от гибелта на Апостола на свободата уче-

ници от деветите класове с ръководители Милка Маркова и Денислав 

Георгиев представят театрална постановка на съдебния процес срещу 

Левски и вълнуват с превъплъщенията си цялата аудитория. Спекта-

кълът е излъчен по ТВ Враца. Голяма гордост е спечеленият от Тео-

дора Александрова от 12. клас Национален конкурс „Работилница за 

репортери – Родова памет 2018“. Тя гостува в сутрешния блок на bTV 

Първите шест участника, постигнали ниво 

БРОНЗ в Наградата на Херцога 
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в студиото на Антон Хекемян, получава правото на стаж в национал-

ните телевизии bTV и Bulgaria Onair и възможността да разгледа Ев-

ропейския парламент в Брюксел. През 2018 година Община Враца 

обявява конкурс „Най-патриотичен клас“, в който наши ученици от 

10.Б клас под ръководството на г-жа Даниела Ангелова, печелят прес-

тижното трето място. Огромен успех е представянето на отбора по 

волейбол под ръководството на г-н Николай Керефейски, който се 

класира на Републиканския 

кръг на Ученическите игри, 

сред четирите най-добри 

отбори в страната. Ния Пет-

рова от паралелка анг-

лийски/ руски език печели 

три награди в две свои учас-

тия в Националния литера-

турен конкурс „Живеем в земята на Ботев“. 

През 2018/2019 година ПЕГ “Йоан Екзарх“ е единственото учи-

лище в област Враца с изцяло въведени кабинетна система и електро-

нен дневник. През същата година гимназията отново е домакин на 

едно от най-мащабните състезания по английски език – Есенен тур-

нир по реч и дебати на фондация „BEST“. Учениците от гимназията 

се изявяват в различни области: отлично представяне на Републикан-

Волейболистите ни – четвърти в България 
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ското първенство „Млад огнеборец“, включване в инициативата „Ме-

ниджър за един ден“ със заемане на длъжностите Областен управител 

и Кмет на община Враца. За първи път в историята на училището Пър-

вото място на Националната олимпиада по Испански език е спечелено 

от Хрисимира Христова с преподавател г-жа Катя Георгиева. За втора 

поредна година ПЕГ “Йоан Екзарх“ печели първо място в „Рабо-

тилница за репортери 2019 – Пътят към дома“. Благодарение на голе-

мия победител Елина Алипиева Враца е отново домакин и през след-

ващата година на събитието, а самата ученичка печели правото на 

стаж в националните телевизии bTV и Нова телевизия, Дарик-радио 

и възможността да разгледа Европейския парламент в Брюксел. Тя е 

и единственият абитуриент с успех 6,00 за годината в област Враца.  

На 12 юни 2019 година 

Министърът на образовани-

ето г-н Красимир Вълчев е 

на посещение в област 

Враца. Част от програмата 

му е и среща с учители и уче-

ници от нашето училище. 

В края на годината 

наши ученици, под ръковод-

ството на г-жа Диана Гергова и г-жа Иванка Лекова са отличени с 

Международната награда на херцога на Единбург на ниво Бронз за 

Министърът на образованието в ЕГ 
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уменията си да работят в екип и да бъдат постоянни в постигането на 

личните си цели. 

През 2020 година се 

навършват 50 години от 

създаването на ПЕГ “Йоан 

Екзарх“. Мероприятията 

през годината са посветена 

на този голям юбилей: кон-

курси за най-добра рисунка; 

литературни конкурси; 

участие в Националното 

състезание по речеви и комуникативни умения; участие и Втора наг-

рада в Международния конкурс „Old costumes and gastronomic 

traditions”; участие в дискусии за Деня на будителите; викторина, пос-

ветена на живота и делото на българските будители; участие в Наци-

оналното многоезично състезание.  

Освен знания, нашите ученици показват творческия си талант в 

състезанието „ПЕГ търси талант“. На Националното състезание по 

реч и дебати на английски език (BEST) ученици от гимназията дости-

гат до полуфинал. Организирана е изложба във връзка с инициирания 

от UNESCO Световен ден на философията. Проява на човешките цен-

ности и добродетели е традиционното участие в инициативата „Оси-

нови врачанско семейство“, както и посещението на Дом от семеен 

Втора награда в Международния конкурс 

„Old costumes and gastronomic traditions” 
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тип. Във връзка със Седмицата на четенето е подготвен импровизиран 

авторски театър и състезание по четене на различни езици. Пред екс-

перти и учители от областта е осъществена открита практика по ис-

тория и цивилизация на английски език с включени нетрадиционни 

игрови методи от съвременни добри практики, водещи до повиша-

ване на интереса на учениците и ефекти на обучението. До разнооб-

разяване на методите на преподаване в областта на информационните 

технологии води и участието на г-жа Димитринка Георгиева по На-

ционалната програма на МОН и Образователния офис на ЦЕРН в Же-

нева, Швейцария. Участието на г-жа Христомила Каменова в Израел, 

в Мемориалния център за жертвите и героите на Холокоста доведе до 

поредица от образова-

телни инициативи, свър-

зани с преосмислянето на 

антисемитизма. За съжале-

ние голяма част от предви-

дените мероприятия са от-

ложени поради премина-

ване на дистанционно обу-

чение от 17 март 2020 го-

дина във връзка с обявеното извънредно положение в страната, нало-

жено от пандемията от COVID-19. Организацията на обучението в 

електронна среда е оценена високо от РУО Враца и се споделя като 

Димитринка Георгиева в ЦЕРН 
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добра практика в областта. Предизвикателство за всички учители и 

ученици е обучението във виртуални класни стаи в платформата на 

Microsoft, в приложението MS Teams. Въпреки необичайните учебни 

занятия, учениците ни достигат в Националния кръг на олимпиадата 

по испански език.  

50 години са възраст, достойна за уважение. За този период ПЕГ 

„Йоан Екзарх“ доказва, че е място за култура и знания.  

Историята продължава ... 

Всеки един от нас – ученици, учители, училищно ръководство, 

родители, общественост – ще добавя нови редове в нея. 

Има много начини човек да бъде интелигентен, но един да го 

покаже – чрез умения за развитие и усъвършенстване. Именно това 

доказва в развитието си „нашето“ училище. 

  

 

Нашето училище празнува своя 50-годишен юбилей! 
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