
СВЕТОВНА СЕДМИЦА НА ПАРИТЕ 

21 – 25 март 2022 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: „Изгради бъдещето си! 

Отнасяй се умно към парите!“. 

⮚ Инициативата е насочена към надграждащо развиване на знания, 

умения, нагласи и поведения, които са необходими на младежите, за да 

взимат осъзнати финансови решения, в резултат на които да постигат 

финансово благосъстояние и финансова устойчивост. 

 

ПРОГРАМА 

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

1. Час на класа, посветен на темата на инициативата „Изгради бъдещето 

си! Отнасяй се умно към парите!“. (Представяне и обсъждане на 

видеоматериал по избор)      Отг. класните ръководители 

 

2. Уроци по финансова грамотност, които ученици от 12.клас изнасят  

пред ученици от 9. и 11.клас (споделено обучение) 

Отг. Катя Иванова 

 

3.  Посещение на ученици в Уникредит Булбанк със съдействието на 

БСУ. Запознаване на учениците с организацията на работа в банковата 

институция и с основни услуги, които банката предоставя на гражданите. 

– 24.03.2022г. (четвъртък) от 17:10ч.  

Отг. В. Русева, К. Мишинова и Ася Петрова 

 

4. Участие на ученици, учители и родители в УЕБИНАР  на 23.03 в 17:30-

19:00ч. в платформата ZOOM с представители на Министерството на 

финансите, Министерството на образованието и науката, Комисията за 

финансов надзор и Организацията за икономическо сътрудничество и 

развитие. Събитието ще се излъчва на живо във Facebook 

https://www.facebook.com/events/441345977789551/?acontext=%7B%22ref

%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22sur

https://www.facebook.com/events/441345977789551/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A1088826888641475%7D%7D%5d%22%7D
https://www.facebook.com/events/441345977789551/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A1088826888641475%7D%7D%5d%22%7D


face%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5

C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%

3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A1088826888641475%7D%7D]

%22%7D  

Отг. класните ръководители 

 

5. Състезание за финансова грамотност на 25 март (петък) от 11:00ч. с 

ученици от 8. клас в Залата за тържества.  

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. 

6. Подготовка на екип от ученици от 8.Г клас с профил Предприемачески за 

участие в ежегодната Конференция за студентско научно творчество в 

БСУ на 12 април 2022г. 

Отг. В. Русева 

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

да се включат в предложените инициативи.  

 

https://www.facebook.com/events/441345977789551/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A1088826888641475%7D%7D%5d%22%7D
https://www.facebook.com/events/441345977789551/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A1088826888641475%7D%7D%5d%22%7D
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