Асоциацията на възпитаниците на Американския университет в България
представя първия по рода си AUBG MultiTalent Quest

Ти си АМБИЦИОЗЕН единадесетокласник?
Смяташ, че си УНИКАЛЕН по математика, английски и в дебатите?
Вярваш, че си достатъчно БОРБЕН, за да разрешиш социален проблем?
A пък си и ГЕНИАЛЕН в областта на изкуството или спорта?
Докажи, че си АмбициозенУникаленБорбенГениален
и спечели AUBG MultiTalent Quest!
Какво представлява AUBG MultiTalent Quest?
AUBG MultiTalent Quest е уникално състезание на английски език в два кръга за
единадесетокласници от средните училища в България, които притежават:
средно комуникативно ниво на владеене на английски език (B1-B2 или повисоко)
стабилна общообразователна подготовка
талант в различни академични, социално-предприемачески, творчески и
спортни дисциплини

Как да спечелиш AUBG MultiTalent Quest?


Кандидатствай за Първи кръг до 5-ти февруари 2017 с онлайн формуляр;



Класирай се за Втори кръг;



Покажи знания, талант и умения по време на 2-ри кръг, който ще се проведе
в кампуса на АУБГ между 17-19 март 2017;



Спечели признание, слава и предметни награди в размер на 20 000 лева,
измежду които участие в летен езиков курс в Центъра по английски език към
АУБГ, лаптопи, таблети и други!

Първи кръг: от 10-ти януари до 5-ти февруари 2017, онлайн:
Убеди ни, че си АмбициозенУникаленБорбенГениален като:


разкажеш за себе си, попълвайки нашия онлайн формуляр;



покажеш, че си креативен в 2-минутно видео-CV



положиш успешно онлайн-теста ни по английски език

Втори кръг: 16-19 март 2017, в кампуса на АУБГ:
Преминеш ли успешно Първи кръг, ще те поканим да дойдеш в кампуса на АУБГ в
Благоевград, където да покажеш своите знания, умения и талант в:

 Три задължителни дисциплини
‘CharisMATHic Analysis’ е индивидуална дисциплина, в която ще можеш да
докажеш математическото си мислене в рамките на 90 минути. В другите две
дисциплини те очаква работа в екип с още трима участника. Ще се запознаеш с
тях на място. В ‘SOCIAL CHALLENGE Hack’ ще те предизвикаме твоя екип да реши
социален проблем и да представи решението пред аудитория от експерти. В 20те минути на ‘DEBATE, don‘t hate’ ти и съотборниците ти ще имате възможност
да блеснете с ораторските си способности и комуникативните си умения на
английски език по предварително зададена тема.

 Една от две избирателни дисциплини
Като четвърта дисциплина можеш да избереш да покажеш артистичните си
заложби в ‘ARTS on the Spot’ или да докажеш спортния си дух в ‘In the
SPORTlight’.

Готов ли си да докажеш, че си АмбициозенУникаленБорбенГениален?
Кандидатствай за Първи кръг на AUBG MultiTalent Quest до 5-ти февруари
2017 на www.aubg.edu\aubgquest.

Важно: Без такса участие. Организаторите ще покрият разходите за
настаняване и храна по време на Втория кръг, който ще се проведе в
Благоевград.

