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На 29.11.2018 г. ученици от ІХ и Х клас на ПГЧЕ „Васил Левски“ взеха
активно участие в младежки форум, организиран от отдел „Спорт,
превенция и младежки дейности“ на Община Бургас, на тема: „Заедно за
толерантността”. На конференцията присъстваха: д-р Лорис Мануелян
–Заместник-кмет

на

Община

Бургас,

проф.

Севдалина

Турманова-

Заместник-областен управител на Област Бургас, служители от РЗИ, г-жа
Мая Казанджиева- Община Бургас, учители и ученици от елитни бургаски
училища. Възпитаниците на руската гимназия подготвиха презентации и
постер на тема „Безрисково сексуално поведение“ и „Толерантно
отношение към хората с ХИВ инфекцията“. Силно впечатление на гостите
на конференцията направи Камелия Митева, която човешки разказа колко
важно е да не се допуска стигма и дискриминация и какво означава да си
наистина съпричастен към чуждата болка.
На 04.12.2018г. от 11,00 в конферентната зала на Община Бургас, г-жа
Мая Казанджиева и г-жа Петя Чакърова – от отдел „Спорт, превенция и
младежки дейности“ на Община Бургас, връчиха на официална церемония
наградите на отличените ученици: Кристиян Симеонов и Яна Кръстев-10а,
Никол Невидешева и Стефани Димитрова-10б, Камелия Митева, Невелин
Иванов, Виктор Бъчваров и Даниел Иванов-10в, Йоан Иванов- 9г и Пламен
Петков-9 в клас, подготвени от техния преподавател Десислава СтайковаМаринова, получиха грамоти, многобройни подаръци и благодарствено
писмо до Директора на гимназията. От своя страна учениците представиха
достойно ПГЧЕ „Васил Левски“ и също поднесоха картички по случай
05.12- „Международния ден на доброволчеството“, предстоящите Коледни и
Новогодишни празници, на Областния управител, на Кмета на гр. Бургас и
техните заместници, като им пожелаха дълъг живот, много здраве и
ползотворна работа в името на просперитета на Бургас.

< Както всяка година в навечерието на 01 декември – Международния ден
за борба с ХИВ и СПИН, учениците от ПГЧЕ „Васил Левски“, организират
обучителна кампания, чрез която промотират безрисково сексуално
поведение. Лица на кампанията тази година бяха учениците Денислава

Дерменджиева, Паола Панайотва и Петър Гергов от ІХ клас, които
раздадоха повече от 500 презерватива, рекламни брошури и червени
лентички на своите съученици.

