ПРОФИЛИРАНА АНГЛИЙСКА ГИМНАЗИЯ „ГЕО МИЛЕВ”- РУСЕ
„Алеи Възраждане” №3

тел./факс : 842 600 тел: 842 700

ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ, 04.05.2018 год.
ПРОГРАМА НА СЪБИТИЯТА ЗА ПОСЕТИТЕЛИ
Какво?

Кога?

Къде?

Представяне на резултати и изложение на продукти от
проектно-базирано обучение в IX клас – физика,
химия и математика; история, география и ИТ; беседа
с учениците
Представяне на резултати и изложение на продукти от
проектно-базирано обучение в IX клас – БЕЛ и немски
език; география, английски език и ИТ; биология и
руски език; беседа с учениците
Представяне на клубна дейност – клуб “Android”, клуб
“C++”, клуб “IT+”и клуб “Web design”; беседа с
участниците

13.00 – 14.00 ч.
15.30 – 16.30 ч.

ет.2; ст. 23

13.30 – 14.30 ч.
16.00 – 17.00 ч.

ет.2; ст. 5

Представяне на клуб „Роботика“ – демонстрации на
програмиран робот и беседа с участниците

13.00 – 14.00 ч.
15.30 – 16.30 ч.

Представяне на продуктите на учебните компании
към клуба по предприемачество

13.30 – 14.30 ч.
15.30 – 16.30 ч.

ет.1, ст. 6

Демонстрационна репетиция на групата за акапелно
пеене; музикални интерпретации с инструменталисти
Демонстрации на публична реч и други речеви
изкуства на английски език (поезия, проза, ораторска
реч и дуо)

12.30 – 13.00 ч.
15.00 – 15.30ч.

ет.1 ст. 9

15.30 – 16.00 ч.

ет.1, ст. 2

Демонстрационен публичен дебат на английски език

14.00 – 15.00 ч.

ет.1, ст. 2

Представяне на клуб по математическа лингвистика;
решаване на забавни задачи

13.30 – 14.30ч.

ет.1, ст. 4

Посещение на училищния музеен кът

14.30 – 14.30 ч.
15.00 – 16.00 ч.
17.00 – 18.00 ч.

музеен кът

Представяне на театралната постановка

малка аула

„Charlie’s Aunt” (by Brandon Thomas) на английски език

12.00 – 13.00 ч.
16.30 – 17.30 ч.

Представяне на авторската пиеса на английски език
„Философия на добротата“

14.00 – 15.00 ч.
17.00 – 18.00 ч.

голяма аула

Представяне на част от спектакъла „Онова нещо“ по
Йордан Радичков

15.00 – 16.00 ч.

малка аула

Изложба на творби на участниците в клуб „Арт ателие“

11.00 – 17.00 ч.

във фоайето/
пред училище

13.30 – 14.30 ч.
16.00 – 17.00 ч.
ет.1, ст. 7

