ПОСТИГНАХМЕ ЖЕЛАН УСПЕХ
На 23.03.2019 г., точно месец след провеждането, в СПГЕ „Джон Атанасов“ се състоя
дългоочакваното награждаване на победителите от първото състезание по английски език между
професионалните гимназии в София – Challenge 2019.

Самият творчески формат на състезанието беше заредил с очаквания състезатели и гости.

Още във встъпителните
си думи г- н Румен
Киряков,
регионален
директор за София на
издателство
PEARSON
Longman, няколкократно
подчерта, че високото
ниво на отборите и
силната конкуренция са
затруднили максимално
журито
при
определянето
на
призьорите.

Журито
класира
отборите
в
три
категории: за най-добър
английски език, за найоригинална идея и за
най-пълно
и
комбинативно
използване
на
шестнадесетте
изображенията
от
креативната
задача.
Моментът
на
награждаването
беше
много напрегнат, защото
разсекретяването на работата на победителите се извършваше пред всички – при самото
награждаване.

Наградата за най-добър английски език получи есето на учениците на ЧПГ „ Банкер“.

„Малко неочаквано, но напълно заслужено, отборът на СПГЕ „Джон Атанасов“ грабна найжеланата награда за най-оригинална идея с разказа Time Lost, който публикуваме за всички
любопитни на нашия сайт.

Изненадващо най-младият отбор
на „СофтУни Светлина“, съставен само от
осмокласници, спечели приза за най-комбинативно използване на началните изображения.

Всички отбори получиха сертификати за участие.

Наградите за всички победители – най-новото издание на речника на PEARSON Longman –
бяха осигурени от нашите партньори и предизвикаха истинска радост у наградените. Наградените
училища ще украсят своите кътове на победителите с още една престижна награда – плакет за
победител в Challenge 2019. Училищните библиотеки пък ще получат сет подбрани книги,
съобразени с професионалната насоченост на всяко конкретно училище.
При получаване на наградите си победителите прочетоха своите текстове и затвърдиха
убедеността както в отличното качество на подготовката по английски език в професионалните
училища, така и в креативните перспективи на самия формат на състезанието.
Оценката за цялостната организацията на състезанието от СПГЕ „Джон Атанасов“, която
дадоха всички участници и нашите партньори от издателство Pearson Longman, беше
изключително висока.

В заключителните си
думи
към
участниците г- жа
Полина
Костова,
директор на нашата
гимназия, подчерта,
че всички заедно
положихме началото
на една успешна
традиция,
и
посъветва
всички
отбори да се готвят
отсега за Challenge
2020.

Награждаването завърши с почерпка, осигурена от PEARSON Longman. Участниците имаха
възможността в неформален разговор да споделят впечатленията си от преживяването, както и да
се опознаят.
В заключение искам да подчертая, без да звучи самохвално, че Challenge 2019 реализира
на практика модерните идеи за образование, основано преди всичко на иновативни
образователни подходи и стимулиране на творческата активност на учениците, тяхната
самовзискателност, отговорност и умения за екипна работа. Всъщност това е идеалът на всяка
съвременна образователна система.

Награденият текст на СПГЕ „Джон Атанасов“:
Time Lost
My name is Fine or at least that is how I am referred
to as on the Internet. I know that well since that is
where I spend the majority of my time. My friends
and family always nag me about as the put it
“flawed” lifestyle.
One sleepless night as I was coming back from the
bathroom, I entered my room and three gorgeous
women stood right in front of me by the bedside. My
first instinct was to run. I tried to rush through the
door but I found myself locked. In the midst of my
panic a calm voice caressed my hearing and relieved
me from my senses.
“Calm your heart, my dear. You have nothing to
worry about. We’re here before you to bring you a
deal.” – said the one dressed in blue.
I was so scared I couldn’t move my limbs or voice my
distress but could only stare in awe. And thus she
continued.
“I am known as Facebook, although you re already
familiar with me” – she smiled lightly.
“To my right stands Instagram. She’s going to
bestow upon you eternal beauty” – she continued as
she waved gracefully towards the lady in the grey
dress.
“And to my left is my sister WhatsApp she will grant
you all the social interaction you will ever need.” –
glancing towards the one in green.
“And last but certainly not least I shall give you every
friend you would ever want” – she nodded and
extended her hand towards me.
Without giving it much thought, I accepted her
gesture and shook her hand lightly. The moment that
happened everything went pitch black and I found
myself lying on my bed with a blinking phone in my
hand, alone in my room as per usual.

had become. At that moment I threw my phone and
“What just happened…?” – I whispered under my
breath in shock.
Three months later during another mundane
morning I went to the bathroom for my daily photo
session. The circles under my eyes have gotten even
darker! The scars on my wrists have gotten even
more vivid!! And with all the weight I have lost I am
almost perfect!!!
I went downstairs to grab some breakfast with my
mom, however, to my surprise my brother was not
there. During today’s Biology class I noticed my
favorite teacher was missing too and most shocking
to me my best friend as well. I was in a state of
trance.
I stormed to the bathroom as there would be the
only place I would find comfort in. There I found an
old photo of my best friend and I and comparing it to
my reflection it the mirror I realized how miserable I

screamed at the top of my lungs for help and saw the
reflection of the weird sisters from before in the
mirror. They had lost all of their grace and beauty
and now looked wicked and ugly. I turned to face
them but they appeared in their original look, their
reflections however were showing their true selves.
“That was not the deal, my dear. Why is your phone
in pieces? It is your stupidity that led you to this
state” – Facebook smirked.
“I don’t need you anymore.” – and as I uttered those
words, the three silhouettes disappeared.
I was calm and collected and had an epiphany – they
stole all of my time and now I am going to take it
back.
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