Áðîé 89, ãîä. ÕÕVI май 2016 ã.
Вестникът се издава с финансовата подкрепа на програма „Еразъм +”, по проект „Да споделяме нашите стойности в усилието”

Първият ден в Германия
Partageons nos
valeurs dans l’effort

На 25.04.2016 г. Фрайбург, Германия.
– понеделник беше
В 7:40 ч. сутринта
първият ни ден във всички участващи националности в проект
Erasmus plus, вече бяхме
в коридора на училище
Wentzinger-Schulen
и
чакахме нашите ръководители. По програма
следваше посрещане на
всички участници в проекта и затова се запътихме към столовата, която
се използва и за зала.
ве, тонколони, микрофони и още мноТам има сцена, много маси, столо- го оборудване. Прод. на стр. 2

Ден втори – във футболния клуб на Фрайбург
На 25 април 2016 г. – понеделник Германия.
беше първият ни ден във Фрайбург,
В 7:40 ч. сутринта всички участващи националности в проект Erasmus
plus, вече бяхме в коридора на училище Wentzinger-Schulen и чакахме
нашите ръководители. По програма следваше посрещане на всички
участници в проекта и затова се
запътихме към столовата, която се
използва и за зала. Там има сцена,
много маси, столове, тонколони, микрофони и още много оборудване.
Влязохме в столовата, намерихме
места и организаторката Катя Конрад ни приветства и ни представи

някои от нещата за проекта като днешната програма, координаторитe. След
това три от децата - Лили, Мириам и Джеймс,
които участват
в проекта, излязоха и на три
езика - немски,
френски и английски, ни приветстваха.
Прод. на стр. 2

В Европейския парламент в Страсбург

Европа се опира на демократичните ценности на солидарност, свобода,
равенство и човешко достойнство. От
1958 година насам разширяващо се
множество от европейските държави
работят заедно за постигане на пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Част от това пространство, а
именно Европейският съюз, сме и ние
– участниците в проекта „Partageons nos
valeurs dans l’effort”. Ние, децата-представители на България, Кипър, Гърция,

Италия, Франция и Германия, наричани
в хода на проекта под общото название
„европейци”, заработихме съвместно в
продължение на шест дни, уповавайки
се именно на европейските принципи
и преоткривайки ги заедно. А кой град,
ако не Страсбург – седалище на няколко европейски институции и символ на
единството и демокрацията, би бил поподходяща дестинация за група младежи, част от европейското общество?
Прод. на стр. 3
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Прод. от стр. 1 Влязохме в столовата, намерихме места и организаторката Катя Конрад ни приветства и ни представи някои от нещата
за проекта като днешната програма,
координаторитe . След това три от децата - Лили, Мириам и Джеймс, които
участват в проекта, излязоха и на три
езика - немски, френски и английски,
ни приветстваха. После се отправихме
към съблекалните на спортния салон,
защото следваха най-различни изморяващи, но и забавни игри, които могат
да развиват изцяло нашата двигателна
култура - като скачане на дюшек и на
въже, въртене на обръч, пренасяне на
баскетболна топка с помощта на въже
от другата страна на дюшек. Събрахме
се и ни разделиха в няколко групи. Аз
бях в отбор с Магдалена Трендафилова
и две деца от училището - Хенри и Фабиен. Започнахме със скачането на дюшек и след като минахме всички игри,

Ден втори

Прод. от стр. 1 После се отправихме към съблекалните на спортния
салон, защото следваха най-различни
изморяващи, но и забавни игри, които могат да развиват изцяло нашата
двигателна култура - като скачане на
дюшек и на въже, въртене на обръч,
пренасяне на баскетболна топка с помощта на въже от другата страна на
дюшек.
Събрахме се и ни разделиха в
няколко групи. Аз бях в отбор с Магдалена Трендафилова и две деца от
училището - Хенри и Фабиен. Започнахме със скачането на дюшек и след
като минахме всички игри, беше вре-

Ден пети

беше време за малко почивка и резултате на всеки отбор. Ние бяхме трети
и получихме сертификат. Вече беше
12 ч. и трябваше отново да сме в столовата, за да обядваме. След
известно време и лека почивка
ни събраха в коридора на училището и съобщиха, че тръгваме към центъра на града. Използвахме авботус и трамвай,
за да стигнем до катедралата в
центъра на Фрайбург. Пред нея
ни раздадоха листове с въпроси,
защото беше време за пистовата игра. Задачата ни беше да отговорим на всеки един въпрос
като търсим информацията от
местните или си помагаме с
табелки по сгради. Имахме на
разположение един час и след
като бяхме отговорили на почти всеки
въпрос, се върнахме пред катедралата.
Изчакахме учителите и се запътихме
към кметството. Запознахме се с кмета
- М. Тома и той ни запозна с дейностите, които извършва. Разбрахме, че е от

Партията на зелените и че вместо кола,
той използва едно от трите си колелета.
Също така имахме възможност да му
зададем няколко въпроса.

В края на деня имахме свободно
време, възможност да се опознаем с
приемното семейство, в което сме, и
да си отпочинем, за да започнем другия вълнуващ ден подобаващо.
Биляна Димитрова, 10 в клас

ме за малко почивка и резултате на всеки отбор. Ние бяхме трети и получихме
сертификат.
Вече беше 12 ч. и трябваше отново да сме в столовата, за да обядваме.
След известно време и лека почивка
ни събраха в коридора на училището и
съобщиха, че тръгваме към центъра на
града. Използвахме автобус и трамвай, въпрос като търсим информацията от
местните или си помагаме с табелки
по сгради. Имахме на разположение
един час и след като бяхме отговорили на почти всеки въпрос, се върнахме
пред катедралата. Изчакахме учителите и се запътихме към кметството. Запознахме се с кмета - М. Тома и той ни
запозна с дейностите, които извършва.
Разбрахме, че е от Партията на зелените и че вместо кола, той използва едно
от трите си колелета.
Също така имахме възможност да
за да стигнем до катедрала- му зададем няколко въпроса.
та в центъра на Фрайбург.
В края на деня имахме свободно
Пред нея ни раздадоха ли- време, възможност да се опознаем с
стове с въпроси, защото приемното семейство, в което сме, и да
беше време за пистовата си отпочинем, за да започнем другия
игра. Задачата ни беше да вълнуващ ден подобаващо.
отговорим на всеки един
Кристина Петрова, 9 в клас

На 29 април 2016 –
петък, беше последният ден
от престоя ни във Фрайбург,
Германия. След прекрасната церемония по закриването на
седмицата от проекта бяхме останали само ние и французите. Рано сутринта тръгнахме от училището и след около 40-минутно пътуване стигнахме до Титизее, където се
намираше едно от езерата на Шварцвалд (Черната гора).
Случихме на хубаво време и успяхме да се насладим максимално на красивата гледка, която ни предоставяше езерото. Пътуването към Фрайбург беше не по-малко забавно
и изпълнено с положителни емоции. Последното нещо, което беше по програмата, беше обядът в столовата на училището, където се състояха посрещането и изпращането

- трябваше да
се сбогуваме
с хората, с
които бяхме
прекарали в
продължение
на 5 дни и
това, според
мен,
беше
най-тежкото
от
всичко
през тази седмица. Прод.
на стр. 4
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В Европейския парламент

Прод. от стр.1
Страсбург е град в Източна Франция, разположен на границата с Германия. Център на департамента Ба Рен и
региона Елзас, Страсбург е седалище
на Съвета на Европа, Еврокорпус, Европейския омбудсман на Европейския
съюз, както и на Европейския парламент /съвместно с Брюксел и Люксембург/.
Именно посещението на Страсбург
беше един от най-вълнуващите и чакани от всички участници моменти.
Първата ни спирка от посещението на
града беше сградата на Европейския
парламент „Луис Вайс”. Кръстена на
първата жена-председател на ЕП, постройката има нестандартна, овална
форма. Европейският парламент е
единствената пряко избирана от гражданите институция и представлява повече от 500 милиона души. Съпровождани от служител на парламента, ние
имахме възможността да надникнем в
ежедневието на депутатите. Посетихме
пленарната зала, в която те гласуват закони и в която всеки месец прекарват
по 4 дни. След кратка дискусия с административен служител в една от аулите на Парламента, по време на която
беше засегнат и въпросът за развитие-

май 2016

3

минало време на романтика и спокойствие. Макар и само след час обаче,
всички ние – участниците по проекта
“Partagons nos valeurs dans l’effort”, се
срещнахме щастливи, от това, че сме
споделили тези моменти заедно – пре-

то на спорта в европейските държави /
тема за дебатиране в нашия симулиран
Мини-парламент на 28.04.2016г. във
Фрайбург/, ние напуснахме сградата,
изпълнени с чувство за принадлежност към нещо голямо. Следващата ни
спирка беше “Lieu d’Europe” – музей,
чиято цел е да запознае гражданите с
Европа и общите европейски ценности. Последва кратка почивка и разпределяне по интернационални отбори за играта-въпросник, с любопитни
факти за Страсбург и функциите на
Европейския съюз. Половин час и много забавни моменти по-късно, всички
участници отново се събрахме и потеглихме за последната ни за деня спирка, центъра на Страсбург. След като заедно стигнахме до огромната, старинна
катедрала „Notre-Dame de Strasbourg”,
издигаща се на 142 метра над земята,
всички се разделихме, за да прекараме
един час из китните улици на Страсбург или Argentina, както се е наричал
градът в Античността. Всеки избра
сам как да оползотвори своето свободно време – някои избраха посещение
на забележителности, други предпоче- откривайки себе си и другите, преоттоха огромната търговска улица, тре- кривайки Европа и общочовешките,
ти се сгушиха в някои от кафенетата демократични ценности.
на Страсбург, силно напомнящи едно
Маргарита Николаева , 11 б клас

Ден четвърти - Симулация на Европейския парламент

Срещала съм
хора - добри, усмихнати, умни,
ходила съм в големи,
големи,
красиви градове,
била съм на места, за които съм
си мечтала с години, преживявала
съм случки, които
са незабравими.
Но никога не
можех да си представя, че би било възможно да видя красивото, да чуя милото,
да усетя топлината, да подам ръка на толкова много добри и
сърдечни хора и то, всичко това на едно място.
Но вече има един град, град, който успя да събере всичко
това в себе си – приятна атмосфера, красива природа, уют,
топлина, приятелство,незабравими мигове.. . Един град, чието име ме кара да изтръпвам, един град с хиляди мигове,
които спират дъха, един град с десетки спомени.
А сега ще ви разкажа само за малка част от преживянотов
в немския град Фрайбург.
Беше ден четвъртък, след като вече бяхме посетили Европейския парламент в Страсбург/сряда/ и имахме възможността да опознаем неговата история, структура и работа,
на нас вече ни беше предоставена реалната възможност да
разиграем гласуване по въпрос от интерес за ЕС и да бъдем
част от Съвета на Европеския съюз и съответно Европейския
съвет.
Нашите приятели от Германия съвместно със своите учители бяха организирали така наречения ”Mini Parlament”.
На дневен ред беше поставен въпросът: „ Трябва ли да се
състезават всички европейски държави под общ флаг на
Олимпийските игри?
Председателят, който ръководи работата на Европейския

парламент и неговите органи, както и разискванията по време на заседания и съблюдава спазването на Правилника за
дейността, беше директорът на партньорското училище във
Фрайбург – Herr Brandes.
Представителите на делегациите от всяка държава имаха
време да обсъдят въпроса, да изберат външен министър и
министър-председател, който да ги представи съответно на
заседанията на Европейския парламент. 		
За външен министър от българската делегация избрахме
Маргарита Николаева, която, вземайки участие в заседанието, изрази становището, че България е против това решение,
изтъквайки различията в начина на живот, възможностите
за образование, работа и развитие както и съществуващото
неравенството
между различните европейски
държави.
Против беше
и Германия, която е горда със
своите постижения в областта на
спорта, и която
заяви, че не би
искала да сподели медалите си с
други държави.
Гърция, Кипър, Италия и Франция бяха трърдо „ЗА” , тъй
като считаха, че обединението и единството са основни цели
на ЕС.
При това гласуването завърши с 4 гласа – „ЗА” и 2 гласа
– „ПРОТИВ”
Заседанието приключи без окончателно решение и председателят Мартин Щулц насрочи дата за свикване на Европейския съвет, в което заседание ще вземат участие министър-председателите на държавите.
Прод. на стр. 4
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Прод. от стр. 3
Бях избрана аз да
участвам на срещата като премиер на
България. На нея
държавните глави
на Гърция, Кипър,
Италия и Франция
отново подкрепиха
предложението и изложиха своята теза,
че Европа би била
по-силна, ако е единна. Изхождайки от
позицията си на министър-председател
на бедна балканска държава, заявих, че единството и братството биха били възможни и реални единствено, ако разполагаме с еднакви средства, ако получим еднакво образование
и имаме равни шансове за реализация.
Сред примерите, които подадохме, бяха десетките училища без спортни площадки, лоша социална инфраструктура и
липса на финансови средства. Изказах мнението си, че виждаме и ползите от такава една форма на единство, но това
за България на този етап е нереализируемо и страната има
нужда от още време, за да достигне нивото на живот в останалите развитити държави.
На поредното заседание също не успяхме да вземем единодушно решение и приключи с отворен край, като председателят предложи през 2020г. да се огранизират пробни летни
Олимпийски игри.

След края на заседанието водихме преговори с Италия и
Германия, като ги убедихме, че 2020г. е една прекалено ранна
дата и взехме съвместно решение да пренесем в Парламента
предложение то да бъде организирано през 2024г.
Следващото събрание беше отново на външните министри, които подкрепиха пренесеното решение, и гласуваха
еднодушно за съвместното ни участие на летни олимпийски
игри през 2024 г.
С това се сложи край
на дългите преговори.
След натоварващите
часове в „Европейския
парламент” имахме малко
време за разходки и почивка, а вечерта ни очакваше
една наистина вълнуваща
и пълна с емоции вечеря.
В 17:00ч. директорът на
училището и немският координатор на проекта Катя
Конрад ни приветстваха
с добре дошли и дадоха начало на така наречената „soirée
Erasmus+” /от френски – вечер на Еразъм/ . На вечерята присъстваха родители и близки на немските деца, които бяха приготвили богата вечеря с най-различни специалитети. Имаше
представяне на учениците от всяка държава, много песни и
танци. Училището ни беше представено от Биляна Димитрава,
която, изпълнявайки две песни - „ Една българска роза” и „Je
Veux”, успя да впечатли с прекрасния си глас цялата публика
и да допринесе за доброто настоение на всички хора, от всяка
възраст, нация и пол. 		
Берна Раим Али, 11 б клас

Прод. от стр. 2
Следваше свободно време, което избрахме да
прекараме заедно с немските ученици, изследвайки центъра на Фрайбург, университета и библиотеката му. Настъпи и
последната вечер, прекарана със семействата, в които бяхме отседнали.
Поредното събитие, изпълнено с много смях и оценка на цялата седмица и на самия престой. Това наистина беше една незабравима седмица
за всички и вярвам, че никой от нас не би я забравил никога.
Магдалена Трендафилова, 11 в клас

Ден пети

Библиотеката на университета във Фрайбург

Профил “Чуждоезиков”
Английски език 1 паралелка - 26 ученици
Профилиращи предмети:
1. Английски език
2. Втори чужд език от ІХ клас по
избор между френски и немски
език
3. Български език и литература
от ХІ клас

Профил “Технологичен”
Предприемачество и бизнес
(с интензивно изучаване на
френски език)
1 паралелка - 26 ученици
Профилиращи предмети:
1. Технологии
2. Информационни технологии
3. География и
икономика

Профил “Чуждоезиков”
Немски език 1 паралелка - 26 ученици
Профилиращи предмети:
1. Немски език
2. Втори чужд език от ІХ клас по
избор между френски и английски
език
3. Български език и литература
от ХІ клас

Над броя
работи:
Ванушка
Димитрова

