
 

 

 

  

 

П Р О Г Р А М А  
 

за отбелязване на 55 години  

професионално образование в община Първомай 

 

ТРАДИЦИИТЕ В НАСТОЯЩЕТО 

 

Дни на Професионална гимназия по селско стопанство  

„Васил Левски”,гр. Първомай 
 

 

10 март 2014 г.  

13 часа в 23 кабинет на ПГСС „Васил Левски” 

„Иновации и околна среда” – представяне на добри педагогически практики 

 

11 – 14 март 2014 г. 

Национално състезание „Млад фермер” – регионален кръг.  

Участие на отбора на ПГСС „Васил Левски” в надпреварата 

 

21 март 2014 г. 

Национален конкурс „Най-добра бизнес идея” – гр. Варна.  

Участие на ученици от професия “Икономист” 

 

25 март 2014 г. 

В залата на ПГСС „Васил Левски”  

„Възможности на младите хора в новия програмен период” – информационен 

 ден за среща на ученици с експерти от Областен информационен център 

 

24 – 28 март 2014 г. 

„Гимназистите и науката” – седмица на любимия учебен предмет 

 

17 април 2014 г. 

Ден на ученическото самоуправление 

 

22 април 2014 г. 

Ден на Земята – представяне на учениците от професии “Агроеколог”  

и „Екология и опазване на околната среда” 

 

23 – 25 април 2014 г. 

„Иновации и околна среда” – традиционни учебни дни на ENTER,  

в гр. Вагенинген, Холандия. Представяне на добри педагогически практики  

в обучението от преподаватели на гимназията 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 – 30 април 2014 г. 

Национално състезание „Млад фермер” – национален кръг.  

Участие на ПГСС „Васил Левски” в организацията 

 и провеждането на форума като подпомагащо училище 

 на Аграрен университет, гр. Пловдив – домакин на събитието. 

 

7 май 2014 г. 

9 часа на спортната площадка на ПГСС „Васил Левски” 

„Спортът е здраве” – лекоатлетически състезания и  

финална среща на футболен турнир за ученици на ПГСС „Васил Левски” 

  

8 май 2014 г. 

12. 30 часа в залата на ПГСС „Васил Левски” 

Ден на отворените врати – представителни изяви на клубове 

 за извънкласна дейност по проект УСПЕХ 

 

9 май 2014 г. 

12. 30 часа в ПГСС „Васил Левски” 

Ден на отворените врати – състезания по професии 

12 кабинет 

Състезание по счетоводство 

12 а кабинет 

Състезание по бизнес комуникации 

22 кабинет 

„Забавно е да мислиш” – състезание по математически игри. 

Учебен полигон на ПГСС 

Състезание по майсторско управление на лек автомобил 

 

17. 30 в зала на ОбС - Първомай  

Представяне на книгата „Традициите в настоящето” 

 

10 май 2014 г. 

17 часа в големия салон на Образцово народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий” 

 – 1894, гр. Първомай 

 

ТРАДИЦИИТЕ В НАСТОЯЩЕТО – поздравителен концерт, 

 посветен на 55-годишнината на професионално образование в община Първомай 

 

Организаторите могат да променят Програмата при възникнали 

непреодолими пречки за провеждане на планираните събития. 



 


