РЕЗУЛТАТИ
от

Ученически конкурс

„Поколенията ръка за ръка”
по случай
обявяването на 2012 година като

Европейска година на активния живот на
възрастните хора и солидарността
между поколенията
В обявения конкурс получихме много разработки с идеи за предаването на
умения през поколенията, както и за начина, по който поколенията могат заедно да
водят здравословен начин на живот. Разработките бяха придружени от различни
материали по темата – фото- и видеоматериали, презентации, писма, грамоти,
интересни текстове. Благодарим за големия интерес и старанието на всички
участници. Високо оценяваме вашите усилия, както и вниманието и уважението, с
което удостоявате поколенията, различни от вашето.
Голямата награда – участие в тридневен летен ученически лагер в град
Копривщица в периода 05 – 07 юни 2012 година, получават следните участници:

Клуб „Български Младежки червен кръст” към СОУ „Христо Ботев”, гр. Кубрат;

ОУ "Васил Левски”, с. Юруково, община Якоруда;

СОУ "Димитър Благоев", гр. Свищов;

Кръжок "Краезнание" към СОУ „Васил Левски”, гр. Опака, област Търговище;

ОУ "20 април", гр. Панагюрище;
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4 ОУ "Димчо Дебелянов", гр. Благоевград;
ОУ "Панайот Волов”, гр. Варна;
88 СОУ "Димитър Попниколов"; гр. София.

Всяко училище ще участва в лагера с един преподавател и четирима ученици.

Награда за творческо участие, под формата на информационни и рекламни
материали, получават следните клубове:
Клуб „Млад еколог“ към Гимназия за чужди езици „Васил Левски”, гр.Бургас;
ПУ „Драган Манчов“, гр. Велинград;
Клуб „Райна Куртева” към ОУ „Елин Пелин”, гр. Бургас.
За начина на получаване на наградите наш екип ще се свърже с вас!

ЧЕСТИТО НА ВСИЧКИ НАГРАДЕНИ!
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