Заключителен етап на ученическия конкурс за мултимедиен проект посветен на 135
годишнината от Априлската епопея
По повод 135-та годишнина от Априлското въстание, Регионален исторически
музей „Стою Шишков” – Смолян, със съдействието на Регионалния инспекторат по
образование организираха ученически конкурс за мултимедиен проект на тема „135
години Априлско въстание”. Поканата беше отправена към ученици от 11 и 12 клас на
29 – те средни училища в Смолянска област.
В конкурса взеха участие 11 ученика от 6 училища – ПГИ „Карл Маркс” Смолян; ГПЧЕ „Иван Вазов” - Смолян; ПГТТ „Христо Ботев” - Смолян; СОУ „Антим
І” - Златоград; СООУ „Христо Ботев” - с. Баните; СОУ „Св. св. Кирил и Методий” – с.
Върбина.
Комисия от експерти и музейни уредници оцени конкурсните творби. В нея
взеха участие като председател Никола Запрянов, старши експерт по обществени науки
и гражданско образование в Регионален инспекторат по образование – Смолян;
членове: Надя Ловчалиева – директор на VІІ СОУ „Отец Паисий” - Смолян и
преподавател по информатика, Златка Петрова - главен уредник на РИМ „Стою
Шишков”, уредниците в отдел „Нова и най-нова история” Катя Сулинаджиева и Цвета
Гарова и Тинка Белегова - уредник по образователни програми в музея.
Комисията отличи проектите на следните участници:
І място- Ангелина Киречиева от 11а клас при ПГИ „Карл Маркс” – Смолян;
ІІ място – Петя Георгиева от 10а клас при СОУ „Антим І” - Златоград;
ІІІ място – Величко Узунов от 12 клас при ГПЧЕ „Иван Вазов” – Смолян.
За победителите РИМ „Стою Шишков”
осигури награди: за първо място – МР 3 „Плеър”(
Neo NP-02 F MSPORT), за второ – безжична мишка
(LOGITECH M 180 WIRELESS MONSE) и за трето
– тонколони (LOGITECH S 120 SPEAKER
SYSTEM).
Регионален инспекторат по образование –
Смолян, връчи две специални поощрителни
награди на Селвина Алягова от 11 кл. На СОУ
„Св.св. Кирил и Методий” – с. Върбина, община
Мадан и на Николай Карнобатев от 11а кл. на ПГТТ „Христо Ботев” – Смолян.
Всички участници получиха грамоти.
По време на представянето резултатите от
конкурса и награждаването на победителите
присъстваха над 50 ученика от различните училищаучастници от областта. Специален поздрав към
участниците и победителите бе изпълнението на
гайдарски състав при ПГИ „Карл Маркс” и Клуб
„Съхрани българското”-Смолян.
Отличените на първите три места проекти ще
бъдат публикувани в сайта на РИМ – Смолян.

