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Клуб „Млад журналист“ с последна представителна изява  

за учебната 2012-2-13 година 

 

    Ето че краят на учебната 2012-2013 се усеща 

с все по-голяма сила, особено за клуб „Млад 

журналист“, който проведе своето второ 

представително занятие на 17.04. Негови гости 

бяха ученици от дванадесети и седми клас, 

както и учители от Гимназията. В 

представителното занятие участниците от 

клуба бяха включили обзор на дейностите си 

през изминалия срок, които те представиха под 

формата на презентация, а от филмчето, което 

младите журналисти презентираха, гостите 

научиха какво е дало участието в клуба за 

учениците.  

   За финал бяха прочетени откъси от есетата и 

разказите, които участниците от клуб „Млад 

журналист“ са сътворили през изминалите 

няколко месеца и които са събрани в сборник.  

   Като за начало от презентацията бяха 

припомнени  миналогодишните постижения на 

клуба. Сред тях  се нареждат:участие в 

радиопрограма на радио „Плевен“, 

посещение в редакцията на вестник 

„Посредник“, подготвяне и представяне на 

сценка от книгата „Бай Ганьо“, в която на 

гостите беше показано как не трябва да се 

пише вестник.  

   За да се запознаят най-младите гости на 

изявата с дейността на клуба, беше описано как 

протича едно занятие, по време на което се 

разглеждат актуални теми и проблеми, по 

които учениците се опитват да изразят 

позиция. По техни думи клубът възпитава у 

тях както креативното, така и 

критическото мислене, които помагат за 

анализирането на събитията и изразяването на 

личното виждане спрямо тях.  

По думи на участниците в клуба, за да се 

анализира успешно една тема, първо трябва да 

бъде разбрана. За тази цел неотменна част 

от занятията на клуба са така наречените 

„мозъчни атаки“, в които в действие влиза 

асоциативното мислене и с чиято помощ се 

откриват неподозирани връзки. 

   За отварянето на широки хоризонти за 

мисленето темите винаги са формулирани по 

интересен и провокативен начин: „Панаир на 

суетата“ „Времето е в нас и ние сме във 

времето“ и „Изгори, за да светиш!“ са част от 

темите, които ,пречупвайки  през своята 

перспектива и придавайки форма на 

размишленията си, учениците претвориха в 

есета и разкази.  

   Разбира се, няма да пропуснем да споменем 

и изявите на нашите млади журналисти на 

литературната сцена по време на участието им 

в клуба тази учебна година. Теодора 

Караязова  беше отличена с трета награда 

за есе в националния конкурс „Българка“, а 

Деница Гетова зае престижното първо 

място с есе в конкурса „Моето Коледно 

послание“.  

   Друг участник в клуб „Млад журналист“, 

станал повод за гордост, е Борис Рангелов, 

който достойно представи себе си и 
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училището, вземайки участие в най-новия 

младежки формат на БНТ – „Кауза.bg“. Това 

е новият проект на БНТ 1, насочен към млади 

хора с идеи за промени в България, готови да 

защитават своите каузи в ефир. 

   Борис защити през други млади  хора от 

цялата страна и жури своята кауза за 

въвеждането на предмета „Гражданско 

образование“ като част от задължително-

избираемата подготовка  в училище, както и 

избирателно право да имат лица от 16 г.   

нагоре.  

   С пожелание за смели стъпки напред и 

увереност в собствените умения, учениците 

завършиха своята презентация, споделяйки 

надеждата си, че един ден гостите ще бъдат 

освен слушатели и техни читатели.  

   В представеното от младите журналисти 

видео публиката имаше възможността да чуе 

по какъв начин клубът е допринесъл за 

развитието на неговите членове, с какво те ще 

го запомнят и по какъв начин смятат, че ще им 

помогне наученото в бъдеще. Сред най-

важните качества, придобити чрез участието в 

клуб „Млад журналист“ учениците изтъкнаха 

креативното мислене, развито с помощта 

на есетата, които са били творени в клуба, 

по-добрите ораторски умения, както и 

способността да изразяват мнението си и 

умението да го аргументират добре.  

   Тези и много други неща младите журналисти 

оценяват и изтъкват като особено значими да 

бъдещото им развитие, макар и то да не е 

задължително свързано с журналистическата 

професия. В края на видеото своя опит споделя 

и ръководителят на клуба – г-жа Жоржета 

Каменополска, за която работата с 

учениците е била ползотворна и и е донесла 

освен приятни минути и много опит и идеи 

за бъдещи проекти, които да реализира със 

следващите випуски.  

   Последната част на представителното занятие 

се състоеше в прочитането на части от есета и 

разкази, над които участниците в клуба са се 

трудили през изминалите няколко месеца. 

Темите на творбите, които учениците 

споделиха с публиката, бяха „Панаир на 

суетата“, „Магистралата – начин на употреба“, 

“Втора употреба” и др.,както и отличените 

есета на Теодора и Цветина от 12. „а“ клас, 

които се представиха достойно на 

предварителния изпит по журналистика в 

СУ „Климент Охридски“.  

    

Представителнатя изява на клуба завърши с 

обръщение от помощник-директора г-жа Грета 

Димова, която пожела на участниците от клуба 

да продължават да жънат успехи  занапред, 

които да бъдат поводи за гордост, а на 

бъдещите възпитаници на Гимназията – да 

вървят по техните стъпки.  

Маргарита Илиева – 12.“д“ клас 

 

 

 

 

 


