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СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА  
ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА 

„Джон Атанасов“ 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ N2 

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ДО УЧЕНИЦИ 

 

Търсиш ли  

 творческо поле за изява? 

 нестандартно приложение на твоите идеи? 

 забавление? 
 
Имаш ли кауза, която си готов да защитаваш? 
Социално ангажиран ли си? 
Как професионалните знания, които си придобил, биха помогнали да осъществиш своя 
обществено значима идея? 
Притежаваш ли умения да убеждаваш и привличаш другите за реализация на собствената си 
идея? 
 
Креативен ли си? Комбинативен ли си? Обичаш ли да работиш в екип? Искаш ли да се 
запознаеш с ученици от други професионални гимназии в София? 
 
Да? Значи ти си точният участник за нас! 
 
Кандидатствай за отбора, който ще представи твоето училище: 

 Къде – в сградата на СПГЕ „Джон Атанасов“, гр. София 

 Кога –  на 22. 02. 2020г., в 9.00 часа 

 Защо – за да получиш поле за личностна изява, освободен от ограниченията на 
стандартните изпитни задачи. 

 
Твоето училище ще излъчи един отбор от четирима състезатели. Отборът ви ще бъде 

смесен – с участници от 8 до 12 клас. В деня на състезанието ще се изправите пред такива 

отбори от другите професионални гимназии в София. Въз основа на случайно подбрани опорни 

точки, както и информация, която ще търсите в интернет, ще трябва да изградите идея за 

социална инициатива или проект и да я опишете и защитите в писмен текст на английски език. 

Идеята ще трябва да се опира на професионалните знания, които сте придобили във вашето 

училище. 

Предизвикателствата на състезанието ще бъдат: елементът на изненада при поставената 
задача, креативността и оригиналността при постигането й, работата с източници в интернет за 
ограничено време, сътрудничеството в новосформиран екип, създаването на оригинален текст 
на английски език. 

Ще получите награди за най-оригинална идея, най-аргументирано защитена и 

практически приложима идея, най-добър английски език! 

 

Елате, за да тествате уменията си  и да се забавляваме заедно! 


