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Изх. № ЕД-023-08/02.11.2018 г.

ДО
Г-ЖА СНЕЖАНА ТАНЕВА
ДИРЕКТОР НА
ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ
„КНЯЗ СИМЕОН ТЪРНОВСКИ”
СТАРА ЗАГОРА
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТАНЕВА,
Както знаете, в периода 30.10-1.11.2018г. във Велико Търново бе проведена
национална младежка симулация на работата на европейските институции.
Събитието бе организирано от мрежата Европа Директно в България, заедно с
Представителството на Европейската комисия и Бюрото на Европейския парламент в
България. В рамките на два дни, ученици от цялата страна успяха да се превъплътят в
ролята на държавни глави, пресъздавайки дебатите на един истински Европейски
съвет и се разпределиха в различните политически семейства, когато симулираха
пленарно заседание на Европейския парламент. Младежите демонстрираха добри
познания за Многогдишната финансова рамка и успяха да влязат в ролите си, което –
наред с възможността да надникат в кухнята на европейските институции – бе основна
задача на инциативата.
Част от най-активните участници беше и представителя на Вашето училище –
Вяра Николаева Нецова. С активната си позиция и участието в дебатите и груповата
работа, тя успя да покаже завидни умения за ясно и точно изразяване и търсене на
приложими консенсусни решения на проблемите, които бяха дискутирани.
С настоящето писмо, бих искал да изразя благодарност към Вас и госпожа Таня
Ралева за готовността Ви да се включите в поредицата от събития на Европа Директно
– Стара Загора, посветени на работата на Европейския парламент, и вярвам, че
положителния отзвук от събитието ще има дългосрочен ефект върху Вяра и
останалите ученици от Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски”. В същото
време, изразявам и надеждата си, че ще продължим да си сътрудничим и в бъдеще,
позволявайки на някои най-активните и прогресивни Ваши възпитаници да
представляват училището по същия блестящ начин.
С уважение,
д-р Константин Стоянов
Ръководител Европа Директно – Стара Загора

