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ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕРКА 

 
Галина Мицева-Колева, 

ръководител на клуб „Защо?“  -  дата 22.05.2013г. 
 
 
ТЕМА: „Знанието в моя житейски път“(представителна изява) 
 
 
ЦЕЛ НА ЗАНЯТИЕТО:   
Представяне на творческите умения, знания и компетентности в зависимост от 
индивидуалните усещания за философстване на участниците в клубната дейност.  
 
 
ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОВКА:   
1. Създаване на презентации по избрана тема от годишното разпределение на клуб 
„Защо“? 
2. Художествено изображение на духовната човешка същност  
3. Сократова беседа на тема: „Кой съм Аз“? 
4.   Творчески есеистичен текст 
5.   Викторина с философски термини 
 
 
ХОД НА ЗАНЯТИЕТО:  
Ръководителят Г.Мицева откри представителната изява като запозна участниците с 
предстоящата програма. 
Антонио Гергинов представи презентацията „Енергията на думите“, с която 
вдъхнови аудиторията за по-честа употреба на приятните слова, носещи 
позитивизъм, добър изказ и емоционален заряд. 
Като продължение на темата Ан-Мари Нисторова обрисува със слово човешката 
екзистенциалност в темата: „Аз съм това, което съм или това, за което другите 
мечтаят“. Като нейн достоен опонент на литературното изкуство, се прояви Златина 
Димитрова. Под формата на есе със заглавие „Книгата на живота“, тя постави 
вечните филосфски въпроси за свободата на Аза и неговите отношения с Другите в 
обществото. 
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Георги Симеонов и Кристиян Вражилов констатираха основни моменти от 
прочетените философски текстове и намериха приложение на споделените идеи в 
своето лично преживяване. 
Диляна Бодурова и Васил Чупетловски представиха своето субективно виждане за 
индивидуалната душа и Фен Шуй в музика и цвят. 
Александър Йосифов и Георги Михайлов дадоха своите лични предложения за 
оформяне на съвременната личност като една космополитна и иновационна 
представа в съвременния технологичен свят. Любомир Бакърджиев активира 
творческите си софистически умения като пресъздаде една притча на древен 
китайски мислител, а Халиме Назим подчерта невероятната харизматичност на 
херменевтиката при създаване на текст. Сред фаворитите за написан текст се очерта 
Вержиния Найденова, която участва в конкурса „Училище на бъдещето“ и се 
класира сред първите десет участници. 
Боряна Атанасова направи обобщаваш преглед на получените философки понятия 
от проведената викторина.  
Участниците бяха наградени, а присъсващите гости останаха много доволни и 
неведнъж се появи питане за съществуването на клуба и през следващата учебна 
година. 
 
 
ИЗВОДИ:  
Ръководителят Г.Мицева насочи вниманието на представителите от клуба към 
формиране на три насоки: 
1) Умението да се действа съгласно вътрешната емоционалност на човека, но под 
строгия контрол на разума; 
2) Презентиране на индивидуалните заложби във всяка личност, намерила  своята 
уникалност; 
3) Насока за творчество и положително влияние във всяко чувство и действие  на 
личността. 
 
 
 
Ръководител ИИД:.....................   Директор:................................                                      
    /Галина Мицева-Колева /                  / инж. Иглика Неделчева/ 

 


