
 

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,   

В началото на учебната година бяха одобрени два проекта за сътрудничество за иновации и 

обмен на добри практики, сектор „Училищно образование по  Ключова дейност 2 на Програма 

"Еразъм+",  по които “ПМГ“ Акад. Никола Обрешков“  ще работи: 

Проект  “ The “ruins” of the past to power Europeans future”  с продължителност 24 месеца и 

проект  “Students making an enterprise in real time” с  продължителност 36 месеца. 

Екипът, управляващ  проектите, обявява конкурс за избор на ученици, желаещи да участват. 

По проект “Students making an enterprise in real time”  условията за кандидатстване са 

следните: 

1. Могат да кандидатстват всички ученици от VІІІ до ХІ клас включително. 

2. В срок до 28. 11. 2014 г. подготвят презентация на английски език, представяща  

продукт от нашия регион, продаван успешно на международните пазари. 

3. Изпращат презентацията на е-майл: ssdimova@yahoo.com или на електронната поща на 

проекта - finland2014@abv.bg и входират (предават) презентацията на хартиен носител 

при секретаря на гимназията. 

4. В седмицата  02 - 05. 12. 2014 г. по предварително обявен график, всеки един от 

кандидатите ще представи своята презентация пред членове от екипа. 

Електронна поща на проекта: finland2014@abv.bg  

По проект  “The “ruins”of the past to power Europeans future”  условията за кандидатстване са 

следните: 

1. Могат да кандидатстват всички ученици от VІІІ до ХІ клас включително. 

2. В срок до 28.11.2014 г. подготвят презентация на английски език, представяща  обект от 

нашия регион,  включен в списъка на световното културно и природно наследство на 

ЮНЕСКО. 

3. Изпращат презентацията на е-майл: ssdimova@yahoo.com или на електронната поща на 

проекта – ruins@abv.bg и входират (предават) презентацията на магнитен носител при 

секретаря на гимназията. 

4. В седмицата 02-05.12.2014 г. по предварително обявен график, всеки един от 

кандидатите ще представи своята презентация пред членове от екипа. 

Електронна поща на проекта: ruins@abv.bg  

 

За допълнителни въпроси относно кандидатстването ви, можете да отправяте своите 

запитвания на електронната поща на проектите или към г-жа Жаклин Нейчева, г-жа Соня 

Димова и г-н Станимир Баев.  
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