ПРОГРАМА НА
РЕГИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА УЧЕНЕТО ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
ЗА ГРАДОВЕТЕ ШУМЕН, ВАРНА, ДОБРИЧ И ТЪРГОВИЩЕ
Шумен – 27 октомври 2012 (събота)
ОТ ТУК ЗАПОЧВА БЪЛГАРИЯ
10:00 – 11:00
Вход свободен за посещения и прояви в историческите музеи и обекти
НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РЕЗЕРВАТ „МАДАРА”
Посещение на историческия музей и Мадарския конник – глобален символ на България и
единствен скален релеф в Европа от Ранното Средновекoвие (участници от Варна и Добрич).
НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РЕЗЕРВАТ „ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ”
Посещение на историческия музей с презентация на тема „Векът на цар Симеон Велики
оживява” (участници от Търговище)
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ШУМЕН
• Посещение на РИМ – Шумен: група с екскурзовод
• Пленарна зала на РИМ – Шумен: Презентация на тема „Историческо и културно
наследство на старите български столици”, представена от ученици от ПМГ „Н. Попович”,
гр. Шумен
ОТКРИВАНЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК
12:00 – 12:45
Концертна зала на читалище „Добри Войников”, гр. Шумен
•
•

Фолклорна плетеница в изпълнение на деца от ЦДГ № 38 – гр. Варна
Поп и джаз изпълнения на ученици от от СОУ „Сава Доброплодни”, гр. Шумен и ІІ СОУ
„Проф. Н. Маринов”, гр. Търговище
ДОМ НА УЧИТЕЛЯ
бул. „Симеон Велики”, № 68, гр. Шумен
12:00 – 15:00
Семинари, лекции и презентации
Вход свободен. За записванe: тел: 054/830 515

ШУМЕН – КАНДИДАТ ЗА ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА
13:00 – 13:30
Заседателна зала
Участие на ученици (и родители) от ІV клас от СОУ „Йоан Екзарх Български”, гр. Шумен
ВИРТУАЛНА РАЗХОДКА ИЗ ГР. ВАРНА
13:40 – 13:55
Заседателна зала
Презентация на ученици от Варненска търговска гимназия „Г. С. Раковски”

СЕМИНАР НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ
14:00 – 14:45
Камерна зала – І етаж
Преоткрий математиката – участие на студенти от Икономически университет, гр. Варна и
ШУ „Епископ Константин Преславски”, гр. Шумен.
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА – ШУМЕН:
бул. „Симеон Велики”, № 62, гр. Шумен
13:00 – 15:00
Творчески ателиета и приложни занимания за всички възрасти
Вход свободен. За записванe: тел: 054/800 326
АЗ ПРЕДПРИЕМАЧЪТ: КАК ДА ОТКРИЕМ ИДЕЯ ЗА БИЗНЕС?
Кратко представяне на начините за генериране на идея за стартиране на бизнес.
Уъркшоп с ученици от ХІ клас от ПГИ – Шумен, кабинет Учебно-тренировъчни фирми
УЪРКШОП „ЗЕМЯТА – ЖИВАТА ПЛАНЕТА, НА КОЯТО ЖИВЕЕМ“
Ученици от Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии „Дмитрий
Менделеев”, гр. Варна
• И да знаем още – какво и как – демонстрация и полезни съвети
Ученици от Професионална гимназия по селско стопанство „Иван Вл. Мичурин“, гр. Долни
чифлик, област Варна представят:
• Как да засадим салатки – уроци за начинаещи
• Как да съхраним грозде за зимата – полезни съвети
• Икебана – творческо ателие
ЦЕНТЪР „ИЗКУСТВО”
•

Арт-точки и Икони – Изобразителни дейности и изложба с участието на ученици и
преподаватели от СОУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен. Ръководител: Мариана Петкова

•

Арт-точки“, „Боди арт-техники“ – с участието на ученици от Професионална
гимназия по текстил и моден дизайн, гр. Варна: „Фризьорство у дома“, „Козметика за
мен“ и „Не е трудно да се облечеш“

ЦЕНТЪР „ДОМАШЕН МАЙСТОР“
•

Готвенето е шега и изкуство – с участието на ученици от Професионална гимназия по
туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Варна

•

Как да превърнем ненужната кожа в красиви аксесоари – с участието на ученици
от Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“, гр. Варна

•

Домашен ветеринарен лекар – Съвети за отглеждане на домашни любимци,
представени от ученици от Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф.
д-р Георги Павлов“, гр. Добрич

15:00 ч. - ЗАКРИВАНЕ НА ПРАЗНИКА
ВХОД СВОБОДЕН ВЪВ ВСИЧКИ СЪБИТИЯ.
Празниците на ученето са част от проект NELLII – Network for Effective Lifelong
Learning Initiatives and Information, No 521362-LLP-1-2011-1-BG-KA1-KA1ECETA1,
който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия.

