
 

 

 

На 11 ХІ 2016г. ПГРЕ „Г. С. Раковски“ беше домакин на квалификационен семинар за учители по 

български език и литература, организиран от РУО – Бургас. Темата на семинара беше  Формиране 

у учениците на умения за работа с текст. Ръководител на обучението беше проф. д-р Александър 

Панов от Института за литература към БАН. В рамките на семинара беше проведен 

демонстрационен урок с ученици от ХІ клас на тема: Тоз, който падне в бой за свобода, той не 

умира.  

 

 

 

 

Ето някои отзиви на ученици, взели участие в събитието: 



С влизането ни в актовата зала, всички бяхме толкова развълнувани и в същото време 

притеснени, тъй като бяхме изправени пред  много учители по български език и литература, а 

особено голямо впечатление ни направи г-жа Милка Харизанова. Наистина бяхме доста 

притеснени  в началото, което се дължеше на това, че пред нас беше човек, по чиито учебници и 

помагала учим. Професор Панов излъчваше сила и твърдост. В началото на часа, г-жа Елена 

Кирова ни обясни целта на тази среща и ни запозна с г-н Панов. Гледахме го с  огромно 

любопитство и с искрящи от вълнение очи. Започна да задава въпроси, а ние постепенно 

започнахме да се отпускаме и видяхме, че не било чак толкова страшно. Особено голямо 

впечатление ни направи това, че той ни наричаше „приятели”. Смятам, че именно това беше 

причината, която ни накара да се успокоим, отпуснем и да започнем да разсъждаваме. Всеки 

започна постепенно да отговаря на неговите въпроси със спокойствие. Смятам, че той беше 

доста доволен от нашите отговори. Показа ни във вид на презентация колко вида есета има, с 

какво се характеризира всеки вид, как да се напише есе. Успя да ни убеди, че написването на есе 

не е толкова страшно,, колкото си мислехме, че е. Говореше много спокойно, стаята беше пълна 

с емоции, учителите, от които първоначално се страхувахме, ни се усмихваха и бяха толкова 

мили. В тази обстановка нямаше как човек да се почувства зле. Г-н Панов реши да изиграем 

дебат, който се състоеше от съдия и двама адвокати. Единият от участниците защитаваше 

„ценността на живота”, а другият- „ценността на героизма”. Всички бяхме много впечатлени 

и от  двамата участници, които си представиха аргументите много добре. Тази среща беше един 

много полезен урок за всички нас. 

            Исмигюл  ХІв 

 

 

 



Професор Панов ни обясни какво е есе, след което говорихме за видовете есета - рефлексия, казус 

и апел. Всеки вид есе ни беше обяснен обстойно и с много актуални примери. За първия вид есе ни 

бе даден интересен пример с историите на Едип и Соломон. За втория вид есе  проведохме дебат, 

за да онагледим същността на есето казус. Накрая чухме две италиански песни,  свързани с 

особеностите на третия вид есе - апел. И за трите есета ни бе представена презентация. 

Урокът беше много интересен и полезен.  

            Малак ХІж 

 

 

 

Разбрахме, че писането на есе може да бъде забавно и най-вече лесно, стига да сме наясно с 

модела на писане. За да онагледи теорията, професорът ни показа 3-те разновидности на есе 

(казус, рефлексия, апел). След беседата, с която изведохме основните акценти в есето рефлексия, 

разиграхме кратък съдебен спор, при който защитавахме различни тези. Накрая чухме две 

италиански песни, които трябваше да ни вдъхновят за създаване на есе апел.  

Надяваме се отново да имаме нещо подобно, защото наистина научаваме нови неща и не знам 

защо, когато е извън учебно време, времето на тази лекция летеше… Тези два часа, които в 

началото прозвучаха фрапиращо много, ми се сториха по-малко от един учебен час! 

           Костантин ХІв 

 

 



 

 

Професорът ни обясни как точно трябва да бъде написано всяко едно от есетата – рефлексия, 

казус и апел. Наши съученици нагледно ни показаха чрез съдебен процес как трябва да изглежда 

есето казус. Разбрахме, че е доста трудно да защитиш своите виждания по дадената тема чрез 

аргументи, които да въздействат на хората, така че да ги убедиш в своята правота.  

           Доника 11ж клас 

 

 

 



 

 

Среща, която не бих имала нищо против да повторя. Среща, която ме дари с много. Нужни 

знания, представени по много приятен и достъпен начин.  

Представете си, че гледате криминален филм с много загадки. Загадки, които вие така силно 

искате да разберете. А сега си представете, че сте част от екипа на снимачната площадка. Вие 

сте толкова близо до истината, за която така копнеете. Единственото, което се изисква от 

вас, е да се съсредоточите. През тези два часа, които прекарвате там, вие поглеждате през 

очите както на режисьори, актьори, така и на сценаристи. Видели сте нещата във всички 

възможни аспекти. Те ви помагат да изградите свой начин на виждане. И ето... най-после сте 

стигнали до бленуваните отговори!  

Радост е, че бях част от това изживяване. Радост е, че се доближих толкова до човека знание! 

Среща, която не бих имала нищо против да повторя!   

            Ирина ХІв 


