
Отчет 

Фестивал „Учене цял жвот“ 

Проект BG 521362 – UP–1-2011-1–BG – KA1KA1ECETA1 „Изграждане 

на национална мрежа за инициативи и информация за ефективно 

учене през целия живот”, Network for Effective Lifelong Learning 

Initiatives and Information (NELLII) 

20.10.2012 година – СПГЕ „Дхон Атанасов“ 

На 20.10.2012 год. в сградата на СПГЕ „Джон Атанасов“ се проведе 

Фестивал на „Учене  през целия живот”. В него взеха участие 13 клуба, 

които работят по европейската програма „Успех“.  

Г-жа Стаменова  посети Национален археологически музей, заедно 

със своя клуб „Българските столици през вековете”. Учениците се 

запознаха с различните  експонати, задавайки много въпроси. Най-траен 

интерес предизвикаха копията на тракийските съкровища в трезорната 

зала. Уредниците на музея  разрешиха да се  направят няколко снимки 

пред експонатите, които документират констатирания интерес. 

Коментарите за това, което виждат, сближи учениците и допринесе за 

оформянето на едно приятно впечатление от проявата. 

 

 

 

 

 

 

 



По предложение на членовете на клуба разгледаха  ларгото пред 

ЦУМ. Всички си тръгнаха доволни, заредени с приятни емоции и готови да 

поемат от знанието, което в този ден беше просто загатнато. 

Г-н Венелин Райковски посети Национален исторически музей с 

екипа на своя клуб. 

 

Учениците от 8 "в" клас взеха участие в Празника на ефективното 

учене през целия живот в Националния Дворец на децата в София. Заедно 

с класния си ръководител те посетиха четири лекции на различни теми. 

Най-голям интерес предизвика представяенето на двама ученици от 

НПМГ „Акад. Любомир Чакалов,” които са разработили нов вид 

компютърна игра. Учениците от 8"в" демонстрираха пред публиката 

знанията си по физика, когато след лекцията на тема "Интерактивни 

методи на преподаването по физика" те отговориха на въпроси от раздел 

механика. Денят завърши с концерт в залата на двореца. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Ученици от класа на г-жа Станоева, които посетиха ботаническата 

градина 

СПГЕ „ Джон Атанасов” участва активно в четири направления : 

– Демонстрационни часове по ИКТ - „Компютри за малки и големи”, 

представяне на училищен проект „ Класна стая на бъдещето”; 

- Екологични дейности, насочени към опазване на природата и 

устойчивото развитие ”Чиста енергия  на бъдещето”, макети , 

викторина и различни информационни материали,  представяне на 

проекта „Мобилни практики  на учениците от СПГЕ в немски фирми 

за използване на алтернативни  източници”; Тематични презентации 

за ВЕИ инсталации, подготвени от ученици; 

- Състезания и игри, популяризиращи разнообразието и 

привлекателността на ученето във всички възрасти – спортни 

състезания - спортно състезание „Бързи, смели, сръчни баби, 

дядовци и внуци”,  волейбол и футбол; 

- „Философия на приказката” – В това направление участват 

клубовете: „Изкуство – 1”, „Изкуство – 2„, „Чудесата на света – 

Латинска Америка”, „Защо?”, „Психология –градът на бъдещето”, 

„Фотография” – „Отключи паметта и отгатни”, Занимания от 

времето на баба и дядо” /мимически игри/,  „Граматика за 



всички”, „Продавачи на надежда” /приказки без край/, „Природата 

– моят свят” - рисунка безкрай и рисунка върху стъкло/. 

Към всяко тематично направление  има съавтори и партньори: 

  Зам. кмет на СО – „Изгрев” – г-н Пеньо Пирозов, отдел 

Просвета; 

  Читалище „Николай Хайтов” – вокална група „Зорница” с 

ръководител Галина Йорданова,  балетен състав  „Енигма”  с 

ръководител Катя Ангелова, 

„Сирма Медия” и Център за творческо обучение, г-н Милен 

Йошовски; 

Г-жа Марияна Янева – представител на Българска ветроенергийна 

асоциация; 

Г-н Румен Петров – представител на Българската фотоволтаична 

асоциация; 

проф. г-жа  Магдалена  Калайджиева - Представител на GPI и 

ESEC за България  Член на Международното жури за 

образователни мултимедии . 

 

Тържеството започна по план-сценарий - на двора на гимназията от 

10.00 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предварително бе направена регистрация на присъстващите. Малките 

изпълнители от читалище “Николай Хайтов“ грабнаха вниманието на 

гости и ученици. 

 

От името на Общината бяха наградени учениците от клуб „Графичен 

дизайн” с ръководител инж. Аннка Ушанова, за изработването на сайта на 

Община „Изгрев”.  Родителите на учениците бяха впечатлени от форума и 

отразиха мнението си в тетрадката за впечатления. Във  фоайето на първия 

етаж бе разположена изложбата на клуб „Фотография”,под ръководството 

на г-н Ганчев и г-н Колев  и фотоси: „София през погледа на учениците от 

11б клас“, с класен  ръководител  г-жа  Б.Сапунджиева. 



Представители на гимназията посетиха „Институт  РЕ-ГЕНЕЗИС”  , за 

да изслушат лекцията на г-н Панайот Рандев „Съвременни направления и 

методи за оценяване и развитие в Кариерната психология през 21 век” . 

Г-жа Славка Бостанджиева, класен ръководител на 11 а клас, заедно с 

учениците посетиха – концертната  програма на хор „Планинарска песен – 

Филип Аврамов” и 

Йодлеров състав - пред 

Народен театър „Иван 

Вазов”  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Темата  „Философия на приказката” с партньори – ОДЗ № 23, ЦДГ 

„Слънце”, Столична община, район „Изгрев”, читалище „Николай 

Хайтов”, СУ „Кл. Охридски”- факултет „Педагогика”, специалност 

„Изобразително изкуство” събуди голям интерес сред участниците. 

„Отключи паметта и отгатни” -викторина с гатанки, заниманията  от 

времето на баба и дядо - мимически игри „граматика за всеки”, като се 

използва интерактивна дъска и преносим РС, „Продавачи на надежда” - 

приказки без край, използвайки кукли за представлението, „Природата – 

моят свят” мултимедийни презентации, рисунки на стъкло и плат, носещи 

заглавието „Рисунка без край“.  



  

Всичко това бе подготвено от 

ръководителите на следните клубове 

– „Чудесата на Латинска Америка“ – 

ръководител Юлия Симеонова, клуб 

„Изкуство – литература, кино и танц“ 

с ръководител Лиляна Йонкова,, клуб 

„Изкуство – театър“ ,с ръководител 

Руслана Велинова,  философски клуб 

„Защо“, с ръководител Галина Мицева, клуб „Психология“, с ръководител 

Димитър Ганчев, клуб  „Фотография“, с ръководител Георгий Колев. 

Учениците от училищен клуб „Графичен дизайн” на СПГЕ изработиха за 

всеки гост  дигитален портрет. Националният дворец на децата бе посетен 

от група ученици под ръководството на г-ца Гергана Караджова, класен 

ръководител на 8в клас, „Привлекателността на танца и магията на 

илюзията” клуб по спортни танци „Стил”, студио за модерен балет 

„Цветни мечти”, Школа за атракционни изкуства. За тях темата и танците 

са събудили интерес и желание за подобни занимания. 

  



Елена Статева, кла-

сен ръководител на 9ж 

клас, участва в 

инициативата "Учениче-

ска гора" в района на 

Драгалевския манастир. С 

помощта на учениците 

Божидара Георгиева, 

Георги Тасев и Кристиян 

Анастасов, както и 

семейството на 

Божидара, засадиха общо 

двадесет млади дръвчета, в предварително изкопаните дупки от ученици от 

Софийската професионална гимназия по селско стопанство "БУЗЕМА". 

Преди изкачването на хълмчето към подготвената поляна за засаждане,  те 

посетиха самия Драгалевски манастир, за да  чуят приветствената реч на г-

жа Ваня Кастрева, началник на Регионалния инспекторат за гр. София. 

Прекрасният слънчев ден 

предложи много положителни 

емоции за всички участници - 

малки и големи ученици от 

столичните училища. Надяваме 

се, че при следващото ни 

включване в инициативата ще 

видим дръвчетата ни 

израстрастнали високи и здрави. 

 

Занимателни за всички бяха и организираните спортни състезания 

„Бързи, смели, сръчни баби, дядовци и внуци” , за които  отговаряха 

преподавателите по физическо възпитание и спорт. 

 

„Виж, пипни, разбери” – демонстрации на авторски уреди по физика, 

опити по химия и  др. за всички възрасти. Направените опити събудиха 

интереса на всички. Ръководители на клубовете са г-жа Нели Димитрова и 

г-жа Милена Гошева. 



  

  

„Чиста енергия за бъдещето” - с партньори  фирма „Електроинвест” 

ЕООД, Българска ветроенергийна асоциация /БВЕА/, Българска 

фотоволтаична асоциация, Конфедерация на производителите на 

екологична енергия / КПЕЕ/, Списание „Екология 21”: за децата, имаше 

подготвена работилница „Сортиране на отпадъци по вид и цвят – 

изграждане на навици за разделно събиране и енергийна ефективност”. На 

учениците бе представен проект „Мобилни практики на ученици от СПГЕ 

в немски фирми за използване на алтернативни енергийни източници”. 

Направиха се демонстрации на съществуващи макети, модели на ВЕИ, 

подготвени от ученици, а за гостите – специална презентация с лекция от 

енергиен експерт от КПЕЕ, на тема: „Причината за повишаване цената на 

тока не е в енергията, добивана от ВЕИ“. Проведе се и демонстрация на 

уникална екоколичка ROBIN M1, на учебен покрив на макети за 

получаване на електричество и топла вода от слънцето, макети, викторина 

от БВЕА. Това представяне бе направено от г-жа Малина Вацкичева, г-жа 

Дзана Иванова, г-жа Лиляна Йонкова , г-жа Марияна Ангелова, Кирил 

Конов. 



Г-жа Красимира Иларионова представи  училищен проект „Класна 

стая на бъдещето” с партньори – СИРМА МЕДИЯ, Център за творческо 

обучение, Столична община, район „Изгрев” на тема: „Компютрите за 

малки и големи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интересен бе и щанда за учебници и учебно-технически средства 

„Световна математика”, представен от г-н Иван Миронов. 

 



Г-жа Маргарита Вачева и г-жа  и г-жа Елизария Рускова заедно с 

ученици  от  12 клас посетиха Британски  съвет. 

Всички участници бяха наградени, като средствата са осигурени от 

Община „Изгрев“. 

 

Празникът приключи след 16.00 часа. Това бе един желан и хубав 

празник, наситен с интересни виждания и преживявания. Най-важното бе , 

че поставихме  началото на една нова инициатива, с надеждата тя да 

продължи и през следващите години. 

24.10.2012г.               Изготвили отчета:  

Лиляна Йонкова 

Юлия Симеонова 

Димитър Ганчев 

Кр. Иларионова 


