Световна седмица на парите

Учениците от различни класове на СУ "Вичо Грънчаров" се включиха в Световната
седмица на парите, която тази година се провежда в периода 25-31 март и по традиция
е организирана от Джуниър Ачийвмънт България.

В съвременния глобален свят въпросите за парите са важни, защото децата и
младежите трябва да получат знания и да изградят умения, за да могат да вземат
интелигентни финансови решения през живота си. Темата на избраната инициативата
беше свободна, като всички дейности се обединиха под глобалния слоган "Учи.
Спестявай. Печели"

Учениците от Ха клас избраха да отбележат Седмицата на парите с посещение в офиса
на UniCredit Bulbank, където директорът на филиал Горна Оряховица Галин Илиев по
интересен и увлекателен начин представи значението на банката като финансова
институция, както и мястото й в живота на съвременния човек. В беседата бяха
представени съвременни и удобни начини за електронно банкиране, безналични
плащания, видове кредити и различни други въпроси, които биха могли да бъдат
полезни на младите хора.

Іа клас, с класен ръководител г-жа Ваня Недкова, се включи в инициативата, като на
25.03. проведе открит урок с гост лектор г-н Емил Енчев Ã¢ ръководител на Бизнес
център в Банка ПИРЕОС в град Велико Търново. По достъпен и интересен начин той
запозна присъстващите с професията банкер, с произхода и функцията на парите.
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На 27.03. класът посети Банка РАЙФАЙЗЕНБАНК в град Горна Оряховица. Учениците
бяха радушно приети от директора г-н Хараламби Хараламбиев и неговия екип.

В IVа клас с класен ръководител Кремена Витанова Световната седмица на парите беше
отбелязана с открит урок "Рецепти за успех". Ученици разиграха създаването на
собствен бизнес чрез откриване на ресторанти. Участниците представиха поотделно
идеите на своя отбор - какво меню включва техният бъдещ ресторант, в каква
обстановка ще бъдат посрещани клиентите, как ще рекламират заведението си. Накрая
учениците достигнаха до заключението, че рецептата за успех е най-вече да бъдат
образовани в дух на млади предприемачи, да спазват правилата на пътя на парите и да
работят заедно в екип.

Открит урок по технологии и предприемачество посветен на темата "Учи. Спестявай.
Печели" беше проведен и от г-жа Даниела Велчева в ІVв клас.

Участниците в събитието получиха грамоти за своето представяне.

Благодарим на всички включили се в инициативата Световна седмица на парите 2019
година и им пожелаваме много успехи.
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