
Втора Национална Конференция на Общността на училищата 

„Pearson Longman Schools” 

 

На 25 април 2015 г. в хотел „Балкан” / Шератон / София се проведе Втората 

Национална Конференция на Общността на училищата „Pearson Longman 

Schools”. 

 На тържествена церемония бяха наградени учениците победители в 

състезанието по английски език„Longman Competition”, което се проведе за втора 

година в рамките на общността по модела на международните изпити PTE. През 2015 

година в състезанието се включиха 126 от училищата членове на общността. Във 

вътрешноучилищния кръг взеха участие над 7 000 ученика, а в националния близо 

900.  

56-тимата победители и подготвилите ги преподаватели бяха наградени лично 

от г-н Евлоги Савов. Никола Пачевски в IV 

клас в ГПЧЕ бе награден с таблет и грамота за 

първо място на националния кръг на ниво 

Springboard. Гергана Данова – главен учител в 

ГПЧЕ и изпитващ за международен езиков 

сертификат Pearson- бе отличена с грамота за 

принос в подготовката на ученици от ГПЧЕ за 

националния кръг на състезанието. Валя 

Радоева също бе отличена с грамота за 

приноса й в подготовката на националния 

първенец Никола Пачевски. 

 Конференцията беше открита от г-н Евлоги Савов , управител на фирма „С.А.Н. 

– ПРО” ООД, която над 20 години е изключителен представител на PEARSON за 

България. Господин Савов поздрави присъстващите учители, директори и 

представители на институции и им изказа 

благодарност за ползотворната съвместна 

работа. Поздравителни адреси бяха поднесени 

от Любов Костова – Директор на Британски 

Съвет за България и Марияна Лозанова – 

Старши експерт чуждоезиково обучение от 

името на РИО на МОН – София. 

Във втората национална конференция на 

Общността на училищата „Pearson Longman 

Schools” взеха участие над 300 делегати – 

директори, преподаватели, ученици и родители от цялата страна. Те имаха 

възможност да видят и чуят гост лекторите на издателство Пиърсън - д-р Пьотр 

Стайнбрих, методист и Тоня Трап, автор и методист. Техните семинари предизвикаха 

огромен интерес у участниците и въпросите към тях не стихнаха дълго след края на 

сесиите им. 


