
                                                                         

Честван на 9 май всяка година, този ден е посветен на мира и единството в Европа. Празникът 

ще бъде тържествено отбелязан в СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Бургас, с поредица от 

разнообразни ученически изяви. Всички те са част от изпълнението на двата проекта по 

Програма „Еразъм+“ в нашето училище. 

На 7 май 2021 г. в родното школо ще звънти „Ода на радостта“ – официален химн на обединена 

Европа, а обхватът на празничната програма е пъстър и наситен с много вълнение и творчески 

ентусиазъм. 

Проект „ART-ICT-ICT HOPE ADVENTURE'1 KA229-7F43C99D 
Програма „Еразъм +“, КД 229 „Партньорства за училищен обмен“ 

 

Учениците от I г клас с класен ръководител г-жа Сирма Николова и възпитател г-жа Деяна 

Чернаева ще представят презентация „Ден на Европа“. 

Учениците от II б клас с класен ръководител г-жа Валентина Дунгьова и възпитател Денница 

Паунова ще рисуват плакати и постери за деня на Европа, а учениците от I г с класен ръководител 

г-жа Анна Стоянова и възпитател г-жа Красена Петкова ще изработват знамената на държавите 

от ЕС - "Оцвети Европа". 

"Европейски граждани - права и задължения" – любознателните възпитаници на г-жа Силвия 

Панайотова и възпитателката им г-жа Станка Георгиева от II в клас ще разнищват нелеката 

материя на основните фактори за формирането на европейската идентичност. 

Творческите си умения ще демонстрират учениците от II г клас на г-жа Галина Чолакова с 

възпитател г-жа Соня Добрева в рамките на художническа изява под надслов: "Европа - дом за 

всички". 

 



 

"Флаговете на Европейския съюз" – учениците от III б с класен ръководител г-жа Йорданка 

Маринова и възпитател г-жа Мария Караиванова са избрали да представят флаговете на 

държавите членки на ЕС, заедно с информация за всяка отделна държава, културата и 

традициите й. 

„Аз съм европеец“ е презентацията, която ще представят ученици от III в клас, под ръководството 

на тяхната възпитателка г-жа Стоянка Димитрова. 
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Учениците от гимназиален и прогимназиален етап също са подготвили богата палитра от 

дейности по повод Деня на Европа 2021 година в рамките на проекта. 

„Бойната слава на България“ е тематична изложба, с която випуски VII и XII клас представят 

плеяда от български военни генерали, чиито дела бележат с ярка следа българската военна 

история след Освобождението. Под вещото ръководство на преподавателите по история Петя 

Николова и Мариана Добрева, по информатика – Антоанета Маринова и по изобразително 

изкуство - Атанас Стоянов, освен на Деня на Европа, учениците посвещават изложбата и на 6 

май - Ден на храбростта и празник на българската армия. 

Учениците от VI г клас с класен ръководител г-жа Пенка Деянова организират дискусия на тема: 

„Аз съм гражданин на ЕС“. Още една дискусия ще се разгърне по повод празничния европейски 

ден - "Европа между войната и мира". Учениците на г-жа Петя Николова от IX а клас са 

сформирали екипи за защита на определени тези по темата. 

С презентации за деня на Европа са готови и учениците от V г клас на г-жа Мариана Добрева. 

Под ръководството на г-жа Елена Антонова, преподавател по история и цивилизации, учениците 
от VIII в клас ще дебатират по темата „Какви са нашите права в Европейския съюз? 

Участието на учениците, родителите и цялата училищна общност в  представителните 

събития, посветени на Деня на Европа, имат за цел да се повиши осведомеността както за 

Европейския Съюз, така и за изпълняваните европейски училищни проекти. 


