
                                                                                                 

  

СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА  
ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА 

„Джон Атанасов“ 

                                                   До Директорите  

на Столичните професионални гимназии 

 

 

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ  

 

 

С удоволствие Ви съобщаваме, че СПГЕ „Джон Атанасов“, съвместно с издателство 
PEARSON Longman - България, ще проведе за втора поредна година състезание на английски 
език между професионалните училища в София “Challenge 2020” на 22.02.2020 година. 

Учениците в нашите гимназии имат различни професионални интереси, но това, което 
ни прави единни в многообразието, е желанието и готовността да отговорим на 
предизвикателствата на 21 век. Да покажем, че нашите ученици се възпитават в дух на 
социално отговорно мислене, проявяват гражданско самосъзнание и активно отношение 
към проблемите на обществото и света. Че са готови да обвържат и приложат на практика 
усвоеното професионално знание в социално значима идея. Че нашите ученици са критично 
мислещи млади хора, компетентни, мотивирани и социално ангажирани. И че ние сме готови 
да ги подкрепим. 

Затова ви каним да вземете участие в състезание, което поставя учениците в условията 
на съвременния професионален свят – да използват знанията и уменията си, за да 
импровизират при решаването на уникална задача, да работят в екип, като използват само 
английски език. 

За участниците предизвикателствата на състезанието ще бъдат елементът на изненада 
при поставената задача, креативността и оригиналността при постигането й, работата с 
несистематизирани външни източници на информация за ограничено време, сътрудничеството 
в новосформиран екип, създаването на текст на английски език. 

Всяко професионално училище излъчва един смесен отбор, който се състои от 
четирима състезатели, без ограничение по възраст – от 8 до 12 клас. Писмената работа на 
всеки отбор ще бъде проверена от екип на Pearson Longman България.  

Участието в състезанието дава възможност да докажем на всички и на себе си, че ние 
можем повече. Дава възможност да обединим неформално и с усмивка нашите училища и 
ученици. Да  покажем заедно на учениците, че ученето може да бъде забавно, и да пренесем 
този опит във всяко професионално училище. Да спечелим за наш верен партньор и приятел 
Pearson  – водеща световна институция в сферата на образованието. 

Моля да изберете учител координатор, с когото да поддържаме връзка. 

 Възникналите въпроси в хода на съвместната ни работа, както и попълнените 
приложения по документацията, изпращайте на Главния координатор на състезанието 
Ива Петкова, старши учител по английски език в СПГЕ „Джон Атанасов“  – iva.pe@abv.bg. 

 Приложение N1 – Заявка за участие на училището – моля изпратете до 20.01.2020г. 

 Приложение N2 – Покана към учениците 

 Приложение N3 – Регламент на състезанието 
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 Приложение N4 – Списък на участниците в отбора на училището – моля изпратете 
до 10.02.2020г. 

 Приложение N5 – Декларация от отбора за спазване на етично поведение – моля 
изпратете до 10.02.2020г. 

 

Самото участие е успех! 

 

 

С уважение, 

 Софийска професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“ 

 

 

    


