БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР
УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ!
В навечерието на един от големите християнски празници –
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО, на 19.12.2019 г. от 12:30 до 14:00 часа,
във фоайето на втори етаж на ПГЧЕ „Васил Левски“, ще се
проведе благотворителен базар, с участието на ученици от
гимназията.
Събраните средства от благотворителната инициатива ще бъдат
разпределени на деца в нужда от гимназията.
Нека всеки дари от своето и доброволно отдели от времето си,
защото на Рождество стават чудеса!
Очакваме ви!
Методическо обединение по чужди езици

ГОДИШНИ НАГРАДИ НА ФОНДАЦИЯ
„ЕНЧО КИРЯЗОВ“
За регистрация

Ученици от Руската гимназия
присъстваха на нестандартни
уроци в Правец
Трима учители и петима
ученици
от
Руската
гимназия
в
Бургас
споделиха впечатленията
си от работната среща с
ученици и учители от
училище ПГПЧЕ „Алеко
Константинов” в Правец.
Групата прекара три дни в
родното място на първите компютри, а посещението бе по
Национална програма „Иновации в действие”. Прочети повече…

ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ
УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ!
За поредна година ПГЧЕ „Васил Левски“ инициира кампания
„Подари топла и весела Коледа!“
В периода 09.12.2019 год. до 31.01.2020 г. може да донесете
играчки, запазени топли дрехи и обувки за всички възрасти –
от деца до възрастни, които вече не са ви необходими, но ще
зарадват хората в неравностойно положение.
Очакваме вашите дарения в ПГЧЕ „Васил Левски“ – физкултурен
салон.
За въпроси се обръщайте към г-жа М. Проданова, г-жа Цв.

Невидешева и г-жа А. Бирюкова.
„Доброто е в действието!“
Благодарим Ви!

Здравословните кулинари
Руската гимназия

от

Близо 60 ученици от Руската гимназия в Бургас готвиха вкусно
и здравословно и показаха, че не са добри само в учебните
занятия. Възпитаниците на ПГЧЕ „Васил Левски” традиционно се
включиха в мини училищния конкурс „Моята здравословна
рецепта”.Прочетете повече…

Иновации в действие от Бургас

до Правец
Един много ентусиазиран екип от
трима учители – Андреяна
Стоянова, Милена Андонова и
Нели Кацарска и петима ученици
– Александра Джермова, Стела
Будакова от X клас, Лазар
Василев, Станимир Димов и
Стелиен Стамов от IX клас от
ПГЧЕ “Васил Левски“-Бургас посети училището-домакин по
Национална програма „Иновации в действие“ – ПГПЧЕ „Алеко
Константинов“, Правец. ПГЧЕ „Васил Левски” е иновативно
училище от 2019 година. Основна цел на програмата е да се
осъществи обмен на иновативни училищни практики и да се
повиши качеството на образователния процес. Прочети повече…

22-годишен
американец
преподава английски в Руската
гимназия
Тази година ПГЧЕ „Васил Левски“
посрещна своя първи помощник учител по английски език от
САЩ, съобщиха за Грамофона нюз
от ръководството на гимназията.
Той е един от 30-те американски
помощник
-учители,
които
преподават в различни градове в
България
по
програма

„Фулбрайт“/Фондация „Америка за България“. Прочети повече…

ЕСЕННА СЕСИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ
НА МЕЖДУНАРОДЕН СЕРТИФИКАТ ПО
РУСКИ ЕЗИК

CAMBRIDGE
CERTIFICATES

ENGLISH

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР С ПРОФЕСОР
ПАНОВ

На 19.10.2019 г. ПГЧЕ „В. Левски“ бе
домакин на обучителен семинар на
учители

по

литература

български
от

Квалификационният

област
курс,

език

и

Бургас.
воден

от

проф. д. н. Александър Панов, бе на
тема: „Обучението по литература с
оглед на очакваните резултати за
първия и втория гимназиален етап“.
Проф. Панов е известен учен от БАН, университетски преподавател, автор
на учебници и помагала по български език и литература. На 21. октомври
проф. Панов проведе открит урок с учениците от 11.Б клас: „Хаджи
Димитър и Васил Левски в паметта на българския народ“. Урокът
демонстрира как в едноименните Ботеви стихотворения се използва и
доизгражда митологичното в образа на Х. Димитър и легендарното в
образа на В. Левски. Занятието завърши ефектно с песен, свързана с
идейния замисъл на урока.

