ПГЧЕ „ Васил Левски“ – Бургас в инициатива на ООН,
посветена на 22 март - Световният ден на водата

Руската гимназия е училище с традиции и постижения в инициативи в
областта на природните науки. Участията на учениците в много мероприятия,
свързани с опазването на околната среда и водите показва ангажираност към
незаменимите природни ресурси.
Ученици от ПГЧЕ „Васил Левски“ гр. Бургас, заедно със свои връстници
от гр. Ямбол и гр. Сливен участваха в инициативата на ООН „World Water Day
2021- Valuing Water“, посветена на 22 март - Световния ден на водата.
Темата на проекта, върху който работиха учениците от ПГЧЕ „Васил
Левски“ гр. Бургас, ЕГ "Васил Карагьозов" гр. Ямбол и ПГПЗЕ „Захарий
Стоянов“ гр. Сливен е „Климатични промени - Водата е важна, да действаме!“
Под ръководството на преподавателите по биология и здравно образование
Десислава Стайкова-Маринова, Стоянка Стефанова и Славка Кунчева,
учениците създадоха мултимедийни продукти. Всички отличени ученици
получиха сертификат от ООН „World Water Day 2021- Valuing Water“.
За нашите ученици участието в инициативата за опазване на водата под
мотото „Цени водата“ е важно и значимо, защото водата не е обикновен
търговски продукт, а наследство, което трябва да бъде опазвано и защитавано,
извор на живот и здраве на Земята.
Честването на Световния ден на водата 2021 ще бъде отбелязано от ООН в
онлайн събитие, което ще започне на 22 март 2021 г. 13:00 ч. на адрес:
https://www.worldwaterday.org/. На посоченият адрес са достъпни всички
отличени презентации на екипите. Родителите на отличените ученици
благодарят на ръководствата на училищата за възможността децата им да
изявят дарбите и талантите си.
ПГЧЕ „Васил Левски“ отново има повод за гордост, защото много от
участниците в инициативата са отличени и наградени:

Категория есе:
 Стела Александрова Иванова – 11д клас - ПГЧЕ „Васил Левски“Бургас
Категория мултимедийни презентации и репортажи:
 Фиген Хюсеин Хасан - 11д клас - ПГЧЕ „Васил Левски“-Бургас
 Елизавета Аркадьевна Саливанова - ПГЧЕ „Васил Левски“-Бургас
Презентацията на ПГЧЕ „Васил Левски“-Бургас може да бъде видяна https://youtu.be/eQLIgWwuHF8

