CHALLENGE 2019 –УСПЕШНО НАЧАЛО НА ЕДНА ТРАДИЦИЯ

На 23 февруари 2019 г. в СПГЕ „Джон Атанасов“ се проведе първото отборно състезание по
английски език между професионалните гимназии в София.
Автор на идеята е инж. Полина Костова, директор на гимназията, а наши партньори при
цялостната подготовка са колегите от издателство PEARSON LONGMAN – България.

В отборното състезание се включиха представители на осем софийски професионални
гимназии: Софийска професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“,
Професионална гимназия по телекомуникации, Професионална гимназия по електротехника и
автоматика, Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В.
Ломоносов“, Национална финансово-стопанска гимназия, Частна професионална гимназия по
дигитални науки „СофтУни Светлина“, Частна професионална гимназия „Банкер“,
Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника.
За разлика от традиционните лингвистични състезания, които проверяват предимно
езиковите компетентности на учениците, CHALLENGE 2019 изненада всички с творческия си
характер. Задачата предизвикателство, поставена пред отборите, изискваше да се напише
разказ или есе на основата на шестнадесет изображения, които предлагат възможности за
различно тематично и сюжетно комбиниране.
В началото на състезанието отборите имаха възможност да ползват интернет в
продължение на петнадесет минути, както и жокер – помощ от учител.
Чрез своята работа участниците напълно оправдаха мотото на състезанието: СМЕЛОСТ
НА МИСЪЛТА И СИЛА НА ВЪОБРАЖЕНИЕТО.
На 23 март предстои, отново на територията на нашето училище, най-очакваният
момент – награждаването на победителите в различните категории. Изненадите ще бъдат
подготвени от издателство PEARSON LONGMAN, чиито методисти ще журират текстовете и ще
обявят имената на наградените отбори.
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ЕТО КАК ИЗГЛЕЖДАТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ И УЧАСТНИЦИТЕ ПРЕЗ ФОТООБЕКТИВА НА
АНТОНИО ШАНДУРКОВ (8 В КЛАС).
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ВПРОЧЕМ ЕТО КАКВО СПОДЕЛИХА ТЕ - УМОРЕНИ,
НО ЩАСТЛИВИ – ПРЕД ОРГАНИЗАТОРИТЕ:

Най-голямото предизвикателство за
мен беше да измисля история и да работя в
екип. Но накрая нашият отбор създаде
страхотен разказ, защото се оказа, че сме
пълни с идеи.
Беше интересно
преживяване и бих участвала отново.

Със сигурност бих взел участие в
следващото състезание, ако бъда
поканен. Никога не съм се чувствал пожив. (Желиян, ЧПГ „Банкер“)

Мисля, че идеята е страхотна.
Състезанието е истинско удоволствие,
защото е различно от обикновените
училищни състезания. Приветствам го!
С удоволствие бих участвала отново.

Това, което ми хареса най-много,
са
хората,
които
срещнах,
и
удоволствието от времето, прекарано с
тях. За мен предизвикателството беше
свързано с провокацията на мисълта и
дискусията с другите от отбора.
Почувствах се обнадежден и щастлив.
Благодаря!
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Със сигурност бих участвал отново,
тъй като това състезание беше интересно
и различно от това, с което сме свикнали.
(Ивайл Гаджов, Професионална гимназия по
телекомуникации)

Просто страхотно!

ЗАТАЕТЕ ДЪХ ДО ОЧАКВАНОТО ПРОДЪЛЖЕНИЕ!

Автор: Стоян Петков
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