
СВЕТОВНА СЕДМИЦА НА ПАРИТЕ 

22 – 28 март 2021 година 

⮚ Ежегодна глобална кампания за повишаване на информираността 

относно важността на финансовата грамотност за младите хора. 

⮚ Световната седмица на парите се организира от Международната мрежа 

за финансово образование на Организацията за икономическо 

сътрудничество и развитие (OECD/INFE). 

⮚ Темата на инициативата през тази година е: „Да се погрижим за себе 

си, да се погрижим за парите си“. 

 

ПРОГРАМА 

за отбелязване на Световната седмица на парите в ПГРЕ „Г. С. Раковски“ 

1. Час на класа, посветен на темата на инициативата „Да се погрижим за 

себе си, да се погрижим за парите си“. (Представяне и обсъждане на 

видеоматериал по избор от образователния сайт „Уча се“ от раздел 

„Икономиката в действие“)   Отг. класните ръководители и К. Мишинова 

2. Уроци по финансова грамотност, които по-големи ученици  преподават 

на по-малките (споделено обучение):  

⮚ 23 март (вторник) в 8.Д клас от 12:20ч.; (отг. Мина Спасова) 

⮚ 24 март (сряда) в 10.Ж клас от 12:20ч; (отг. Мина Спасова) 

⮚ 26 март (петък) в 9.Д клас от 12:20ч. (отг. Виолета Тодорова) 

3. Oнлайн младежки дискусии с участие на ученици от Търговска 

гимназия – Бургас за споделяне на личен опит от участие в национални 

състезания по финансова грамотност и за представяне на учебни 

дисциплини и програми за придобиване на професионални 

компетентности във финансовата сфера:  

⮚ 22 март (понеделник) в 12А клас от 12.20ч;  (отг. Катя Иванова) 

⮚ 25 март (четвъртък) от 12:20ч. в 10.А клас (отг. Виолета Тодорова) 

4. Виртуално посещение на ученици от 11. и 12.клас в БСУ. Запознаване 

с възможностите, които дава Центърът по икономически и управленски 

науки (ЦИУН) в университета за обучение и научни изследвания в 

областта на икономиката и бизнес администрацията.  

 Лекция на проф. Димов от БСУ на тема: „Пари и чуждестранни 

валути. Защита на парите в период на криза“  

24.03.(сряда) от 11:45 – 13:00ч, 12.В клас (отг. Катя Иванова, Д. 

Найденов, Н. Железчева) 



 Презентация на доц. Нейчева от БСУ за възможностите, които 

предоставя БСУ за обучение в областта на икономиката и бизнес 

администрацията.  - 24.03.(сряда) в 11 клас – сборна група за 

профилирана подготовка по география от 12:20ч. (отг. Петя 

Алексиева) 

5. Оналайн посещение в Булбанк. Запознаване на учениците с 

организацията на работа в банковата институция и с основни услуги, 

които банката предоставя на гражданите. – 24.03.(сряда) от 12:20ч 10.Б 

клас (отг. Виолета Тодорова) 

6. Запознаване с професията на банковия служител – онлайн среща с 

Атанас Иванов – служител в Прокредит банк  - с 10.Ж клас на 24.03. 

(сряда) от 12:20ч. (отг. Мина Спасова) 

7. Участие на учители и родители в уебинар за родители, учители и 

директори на тема:  Мястото на финансовата грамотност в 

бъдещето на нашите деца! на 24.03.2021 г., 17:30 ч.  в платформата 

ZOOM.  Участието става след предварителна регистрация на следния 

линк: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUrd-

msrT0qG9d9vWccsInESj5PwlYUIoKe      (отг. Е. Кирова) 

8. Състезание за финансова грамотност на 25 март (четвъртък) от 13:30ч. 

с ученици от 11. и 12. клас: (отг. Катя Иванова, Калинка Мишинова) 

⮚ представяне на ученически текстове на тема „История за мечта“;  

⮚ игра за финансова грамотност;  

⮚ решаване на финансов казус;  

⮚ представяне на ученически видеа – индивидуални и групови 

проекти. 

Каним всички ученици в ПГРЕ „Г. С. Раковски“ – Бургас и техните родители 

да се включат в предложените инициативи.  

Координатор на събитията – Катя Иванова, преподавател по философия и ГО 

– тел. 0895756180 ;  k.ivanova@gre-rakovski.corn  

За допълнителна информация –Е. Кирова, ЗДУВД – kirova@gre-rakovski.com  
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