Участие в Национална инициатива Европейска седмица в
България:
9 – 17 май 2021
Националната финансово-стопанска
разнообразни събития:

гимназия

отбеляза

ДЕНЯ

НА

ЕВРОПА

с

8.б клас проведе час по предприемачество с госпожа Елма Стойчева, като разгледа
приноса на известни европейски предприемачи в миналото и днес.
8.в клас заедно с госпожа Галина Александрова осъществи онлайн час по английски език,
посветен на Деня на Европа.
8. д клас също проведе онлайн час на класа, посветен на Европейския съюз заедно с
господин Красимир Киров.
8.ж клас и господин Доминик Стоянов взе участие в урок по английски език на тема:
“Европейски съюз - история и мотиви за основаване”.
8.з клас работи в час по английски език онлайн темата “Европейски ценности”съвместно с
госпожа Цветелена Таралова. Урокът е част от eTwinning проекта “Нашата гимназия в
21.век”.
9.е клас участва в образователната игра “Евродетективи” заедно с класната си
ръководителка Мила Карадакова. Дейността е част от проекта “Дигитално гражданство”
по програма Еразъм+ и eTwinning.
9.ж клас посети тематична фотоизложба до лятната сцена на НДК съвместно с класния си
ръководител Десислава Милева.

10.а клас проведе открит онлайн междупредметен урок в час по музика на тема: “9 май Денят на Европа”, като разгледа и обсъди символите на Европейския съюз, европейските
ценности и институции. Преподаватели бяха Владимир Тодоров и Красимир Киров. В
подготовката участва и главен учител Георги Радев. Дейността е част от инициативи,
провеждани в гимназията, която е училище посланик на Европейския парламент.
10.б клас създаде интерактивна карта с текуща информация за страните и институциите в
Европейския съюз. Преподавател Цветелена Таралова. Дейността е част от активностите
на училище посланик на Европейския парламент
10.б клас проведе онлайн урок, посветен на Деня на Земята 2021, като в рамките на
три дни фокусът бе насочен към климатични действия на Европейската комисия, част
от Еразъм+ и eTwinning проект SEDIFIEE, подтема „Европейски ценности“.
Преподавател Цветелена Таралова
10.в и 10.е клас проведоха открит онлайн урок с презентации за институциите на
Европейския съюз. Преподавател Татяна Попвасилева.
10.г клас посети виртуално Централата на Европейския съюз в час на класния
ръководител с госпожа Шолева.
11.б клас организира и представи рекламни кампании на продукти на европейски фирми в
часа чужд език по професията с преподавател Татяна Попвасилева.
11.в клас посети фотоизложбата „Еразъм+ на Стопанския факултет на СУ: прозорец към
моята Европа“ в парка на НДК с класния си ръководител Дарина Панталеева

На 11 май 2021 г., се проведе вътрешноучилищната квалификация на тема “НФСГ европейско училище” с цел отбелязване Деня на Европа, информиране на
педагогическата общност за постигнатото, откриване на нови възможности и сплотяване
на екипа учители. Събитието е част от изпълнението на дейностите като eTwinning
училище и по проект „Нашата гимназия в 21.век”.
Допълнителна информация може да откриете на адрес: https://wke.lt/w/s/v1k3V9

