Ние, учениците от Езиковата, първи в „Образование на
бъдещето”
За единадесета поредна година, фондация "Дарби" и Консултантска къща за
образование в чужбина "Дарби", организират национална викторина на английски
език "Образование на бъдещето". Целта на викторината е да създава поле за изява
на ученици от цялa България, с цел подобряване на информираността и
компетентността на младите хора. В резултат на тяхната подготовка те развиват
стратегически за съвременния човек академични и практически знания и умения.

Състезанието се провежда традиционно на английски език – езикът на
съвременната комуникация. Викторината дава възможност на учениците да
съпоставят знанията си по езика с тези на връстници от цялата страна; да развиват
презентационните си умения и да усвояват техники за успешна комуникация; да
развиват професионални и интердисциплинарни умения, във връзка с изучаваните
университетски специалности; да повишат информираността си, относно
Европейските младежки програми за мобилност и обучение през целия живот, както
и програмите за обмен и доброволчество, от които младите хора могат да се
възползват. Състезанието се провежда на английски език и се състои от 4 кръга,
които се провеждат в един и същи ден.

На 13 ноември 2013г. в гр. Плевен се проведе регионалният кръг на състезанието,
където учениците от ГПЧЕ - Плевен спечелиха първо място, оставяйки след себе си
ученици от Велико Търново, от две училища в Свищов, Полски Тръмбеш, ФСГ
„Интелект” - Плевен.
Безспорни фаворити във всички кръгове бяха: Петър Дончев и Теодор Кузманов от
11.б клас и Николай Иванов и Марин Спасов от 11.в клас.
Ето какво споделиха те с нас: „Подготовката за регионалния кръг на състезанието
беше интензивна. Тя включваше изготвянето на 6 презентации за образователните
системи по света и изучаването на различните специалности, които многобройните
университети предлагат. Знаехме, че летвата беше поставена високо от отборите на
ГПЧЕ през изминалите години, които винаги са побеждавали на регионалния кръг и
това леко ни притесняваше, но през цялото време бяхме напътствани от г-жа
Силвия Златанова, старши учител по английски език в гимназията, която беше и наш
ментор.
Състезанието се проведе в конферентна зала на хотел Ростов. Бяхме информирани,
че ще се състезаваме срещу още 5 отбора, но тръпнехме в очакване на
неизвестното. Развълнувахме се, когато влязохме в конферентната зала – бяха
наредени столове за многобройна публика, както и 6 големи маси за нас –
състезателите. Но притеснението ни започна да намалява докато залата се
изпълваше с ученици от нашата гимназия. Напълно се окуражихме с пристигането
на г-жа Грета Димова, помощник-директор в ГПЧЕ и учител по английски език.
Представянето ни във всички кръгове беше блестящо, а презентацията ни за
Американската образователна система и Американския университет в България
беше съпроводена от овации и поздравления, както от
журито, така и от
конкурентните отбори и от публиката. Окончателната ни победа настъпи, когато
Теодор даде верен отговор в четвърти кръг, за разлика от конкурентите ни.
Всички бяхме наградени с учебници и грамоти, а бяхме отличени с химикалки,
моливи и флашки от представителят на американския университет за отличното
представяне във втори кръг.
Като цяло, беше много емоционално и оспорвано състезание. Благодарим на всички
присъстващи ученици, както от нашето, така и от другите училища. Благодарим на
госпожа Силвия Златанова за отделеното за нас време. Силно вярваме и се
надяваме, че ще успеем да защитим честта на ГПЧЕ и на националния кръг на
състезанието!”

