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ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ “ПРОФ. ЕМАНУИЛ ИВАНОВ”
2500, гр. Кюстендил, ул. “Проф. Георги Паспалев” № 11;
тел.: 078/ 55-22-59, 0886 414 810, e-mail: office@pmgkn.com

Уважаеми възпитаници на ПМГ“Проф Емануил Иванов“ (ОМГ“Димитър Каляшки“) град
Кюстендил,
Училището не е просто сграда, а място и общност, които със своя дух и атмосфера са
оставили трайни следи върху нас. Аз също съм възпитаник на ОМГ – Кюстендил, Випуск 1978
година.
Подкрепям казаното и направеното от Димитър Димитров от Випуск 1987 във връзка с
обезпечаване на обучението от разстояние. Трябва да подадем ръка на днешните ученици на
това училище, за да получат най-доброто, което можем да им предоставим ДНЕС. И вероятно те
някой ден ще предадат нататък нашето послание, че бихме могли да създадем по-добри
условия, давайки СВОЯ принос в това колективно усилие – децата на Кюстендил и ПМГ да бъдат
добре образовани и обгрижени не само в период на благополучие, но и по време на криза.
Днес най-близката ни цел е да осигурим условия образователният процес да не прекъсва
в условията на сериозна епидемична обстановка. Нещо повече – не просто да не прекъсва, а да
продължава с качество, което ще бъде предпоставка за реализация в живота съгласно мечтите
и предпочитанията на нашите учениците. Това е предпоставка и за развитие на Кюстендил и
обществото ни.
Публикуваме сметката на училището за тези, на които им е трудно да доставят техника
или желаят да обединят усилията си с други дарители. Имате право да изкажете воля на
дарителя или просто да се доверите на нас да преценим в какво да вложим дареното.
Имаме 3 каузи днес:
1. Обезпечаване на обучението в електронна среда от разстояние
2. Изграждане на зона за дигитална креативност в духа на новите методи за учене –
проблемно-ориентирано учене в неформална физическа среда и връзка с бизнеса
3. Цялостно проектиране и изграждане на училищния двор с места за учене на открито
(присъствено обучение в условията на извънредна епидемична обстановка) и място
за физически активности (здравословен начин на живот, съчетаващ интелектуален
труд с физическа активност и здравословно хранене)
Благодаря на всички, които вече се включиха!
С енергията и инициативата на Даниел Шушков от Випуск 2014 на ПМГ се създава Клуб
на завършилите ПМГ (ОМГ) – Кюстендил. На страницата на училището скоро ще има информация
за това.
Бъдете здрави!
Елена Стоилова, директор на ПМГ
3 ноември 2020 година

