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   търси...
 

Връзки Редакция Начало 

Посл едни  н о вини  

Руски консул идва с 

изложба 

Ловешките затворници 

пускат декларация 

Шестима горски са 

наказани 

Заловиха нашенец с тон 

бакър в Златоград 

СЪДЪРЖАНИЕ  

Начало

Актуално

Крими

Общество

Мнения

Спорт

Литекс

Връзки

Редакция

Търсене

Кра тк и  н о в ини  

Ловешките затворници 
пускат декларация 

Лишените от свобода, 
изтърпяващи наказание в 
Затвора в Ловеч, подкрепят 
исканията на колегите си от 
врачанския и плевенския 
затвор. Единодушни са, че 
трябва да се подобрят 
битовите условия и 
настояват за по-качествена 
храна. Засега обаче се 
задоволяват с полагащата им 
се дажба и нито един не е 
изразил желание за 
ефективна гладна стачка, 
каза началникът на затвора 
Марин Калчевски. 
Обстановката в заведението 
била спокойна, увери той. 

 

 

Начало  Актуално  Учителка по история спечели едногодишна стипендия в 
Германия 

[ Назад ]  

Учителка по история спечели едногодишна 
стипендия в Германия 

  

Известната преподавателка по история от 
ловешката Езикова гимназия Людмила 
Брънекова е спечелила едногодишна стипендия 
за квалификация на учители в Германия. 
Нейната кандидатура е била предпочетена от 
организаторите -педагогическата служба за 
обмен във Федералната република. Целта на 
службата е да подпомага квалификацията на 
учителите, обучаващи групите с немска езикова 
диплома. От 1 февруари Брънекова ще 

преподава една година история в гимназия "Хинденбург" в град 
Трир. Според подписания договор, след изтичането на 
квалификацията тя се задължава да преподава три години 
история на немски език. В едногодишната програма, както и в 
краткосрочните семинари, вече са участвали учителите по немски 
език от Езиковата М. Илиева, Хр. Бочева, Т. Цокова. Тези 
обучителни програми с международно участие са добро средство 
за съвместна работа с немските преподаватели, за споделяне на 
опит и овладяване на нови методи за работа, заяви пред ЛП 
Брънекова. Името й се свързва и с много проекти, реализирани 
заедно с учениците от Гимназията за чужди езици "Екзарх Йосиф 
I". През 2004 година тя заведе своя екип и в столицата на Европа 
- Брюксел. Това бе наградата за реализацията на проекта "Европа 
- поглед от-близо". 

< Назад   Напред > 

 

Анке т а  

Да помогна на хората със 
затруднения? 

Бихте ли давали всеки месец по 
1 лев в помощ на хората с 
увреждания? 

 Да, всеки месец от заплата 
ми. 

 Да, ако знам със сигурност, 
че парите отиват за тях! 

 Бих дал, но не всеки месец. 

 Не, задължение на 
държавата е да се грижи за 
тях. 

 Гласувай Резултати

 

Who ' s  O n l i ne  

Има 2 гости онлайн 

Фот оОк о  
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