СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ - БУРГАС
УЧИЛИЩЕН БЮЛЕТИН
МАЙ 2022
СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ
ПОСВЕЩАВА СЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА НИ ВИЗИЯ ЗА МОДЕРНО УЧИЛИЩЕ И
НАДЕЖДАТА ЗА ДОСТОЙНО БЪДЕЩЕ

25 март 2021. На он-лайн конференция г-жа Мария Габриел, еврокомисар за
иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта в
Комисията „Фон дер Лайен“, обявява:
„Фактът, че бюджетът на „Еразъм+“ за
следващите седем години е почти два
пъти по-голям от предишния, показва
значението, което се отдава на
образованието, ученето през целия
живот и младежта в Европа. „Еразъм+“
продължава да е уникална програма
по отношение на своя размер, обхват и
световно признание, като в нея
участват 33 държави и тя е достъпна
за останалата част от света чрез
своите международни дейности.
Благодарение на „Еразъм+“ ще превърнем европейското пространство за
образование в реалност.“
В същия ден Европейската комисия приема първата годишна работна програма
на Еразъм+ 2021-2027. Програмата има за цел да даде отговори на новите
предизвикателства в областта на училищното образование, професионалното
обучение, висшето образование, обучението за възрастни, младежта и спорта.
– Улеснен достъп с по-малко административни процедури.
– Екологията е на преден план – с предимство са организациите, които избират
по-екологичен начин на придвижване.
– Възможност за посещение на езикови курсове в чужбина.
– Мобилността на учениците и персонала ще бъде част от KД1, вместо KД2
дейности, което означава по-добри шансове за финансиране.
– Подготвителни посещения преди тези за мобилност.
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: предоставяне на разширени шансове за хора с по-малко
възможности, включително хора в неравностойно социално-икономическо
положение, хора с увреждания, както и живеещите в селски и по-отдалечени
райони. Новостите също включват индивидуален и групов обмен за ученици и
мобилности за възрастни. По-лесно ще кандидатстват по-малките организации
- училища, младежки сдружения и спортни клубове, благодарение на малки
партньорства и използването на опростени безвъзмездни средства.
Мобилност за възрастни учащи се.
В сравнение с предишния период, новата програма Еразъм+ дава възможност
на по-възрастни учащи се да прекарат до шест месеца в друга страна от ЕС. Тя
съдейства на хора от всички възрасти и среди да придобият нови
професионални и житейски умения, като им предостави помощ да се адаптират
по-добре към промените, предизвикани от прехода към цифрова и „зелена“
икономика, както и от пандемията от COVID-19.

Пандемията подчерта необходимостта от ускоряване на
цифровия преход в образователните системи. Еразъм+ ще подкрепи
развитието на цифрови умения в съответствие с плана за действие за цифрово
образование. Ще се осигури висококачествено цифрово обучение и обмен чрез
платформи като eTwinning, Gateway за училищно образование и Европейският
младежки портал и ще бъдат насърчени стажовете в дигиталния сектор. Нови
формати като смесени интензивни програми, ще позволят краткосрочната
физическа мобилност в чужбина да бъде допълнена с онлайн обучение и работа
в екип.
Програмата работи за постигане на целите на ЕС в областта на
климата и за намаляване на собствения отпечатък върху околната среда,
например чрез стимулиране на по-екологични средства за транспорт за
участниците. В съответствие с европейската Зелена сделка, програмата ще
предложи финансови стимули за участниците, използващи екологосъобразни
видове транспорт. Също така ще инвестира в проекти, насърчаващи
осведомеността по проблемите на околната среда и ще улесни обмена, свързан
със смекчаване на климатичната криза.
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става неразделна част от Еразъм+ и дава
възможност на младите хора да кандидатстват за карта за железопътен
транспорт за свободно пътуване из Европа, за да учат (напр. да посещават
интензивен езиков курс или да участват в музейни събития) и да откриват
културното и езиково многообразие в Европа.

Европейски корпус за солидарност

МОГАТ ДА УЧАСТВАТ МЛАДИ ХОРА НА ВЪЗРАСТ ДО 30 ГОДИНИ.
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Европейският корпус за солидарност обединява младите хора с идеята да се
изгради едно по-приобщаващо общество, като подкрепя хората в затруднено
положение и търси отговор на предизвикателствата пред обществото. Той предлага
на младите хора, които искат да помагат, да се учат и да се развиват, възможност
да придобият вдъхновяващ и изпълнен с отговорност опит.
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НА ФИНАЛА…
На 31 май 2022 г. успешно приключи изпълнението на двугодишния училищен
проект 2020-1-BG01-KA101-078450 „Интегриране на компетенции и иновативни
методи в клас и в управленската училищна практика“, Програма „ЕРАЗЪМ +“,
КД1 „Образователна мобилност за граждани“, Сектор „Училищно образование“.
Нашето училище оценява възможностите, които дава Програма „Еразъм+“ с подхода
Учене през целия живот – отлична възможност да бъдем в крак със съвременните
образователни тенденции. Стремежът към професионално израстване чрез натрупване
на нови знания и умения, поддържане на страстта към учебния процес (а страст има там,
където има и интерес), разширяването на професионалните контакти и позадълбоченото разбиране на различни култури са малка част от ползите, които
потърсихме и постигнахме.

„Двете проектни години бяха изпълнени с много динамика, интересни събития, не
липсваха и трудности, свързани със световната пандемия. Всичко е добре, когато
завършва добре. Удовлетворени от постигнатите професионални резултати, изпращаме
стария програмен период, но и приветстваме следващия. Да си пожелаем още успешни
европейски инициативи и много ученици, които да се включат в бъдещите училищни
проекти по Програма Еразъм+.“
Екатерина Харалампиева, координатор на проекта
„Обучението ми даде страхотна възможност да получа нови знания и да се почувствам
професионално по-уверена, работейки с ученици със специални нужди, с техните
съученици и семейства. Това разшири моя хоризонт и ме зареди с много положителна
енергия да споделям наученото и преживяното с моите колеги, за да направим
училищата по-добро място за всички, защото всички сме специални.“ Видилина Русева
„Педагогическото участие в реализирането на проекти по Еразъм+ е мощен инструмент
не само за личностно себеутвърждаване и самоусъвършенстване в духа на европейските
ценности и приоритети, а и значим ресурс за активно и равнопоставено включване в
динамично развиващото се, глобално образователно пространство. Отговорната мисия
на съвременния учител - да е изключително компетентен и адекватно включен в
обучителния процес на подрастващите, изисква перманентна и устойчива инвестиция на
образователни капитали. Успешното осъществяване на проектните цели, в синхрон с
перспективите, заложени в актуални стратегически документи на глобално и европейско
ниво, са абсолютен гарант за устойчиво развитие, в унисон с общосподелената визия за
висококачествено, приобщаващо, ценностно-ориентирано и продължаващо през целия
живот учене“.
Снежана Няголова, ръководител на проекта
…НА ДОБЪР ЧАС И ДО НОВИ ПОСТИЖЕНИЯ И УСПЕХИ!
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ДА СИ ПРИПОМНИМ…
Европейският континент носи името на
, принцеса от гръцката
митология. Според мита Зевс, богът на небето и гръмотевиците, се влюбва в
нея и я отвежда на остров Крит, за да живее там с него.
През първия век на новата ера гръцкият историк Плиний Стари за първи път
използва названието Европа като име на земите, които по-късно са дали
названието на целия континент.
Съвременен анализ на името Европа показва, че то е съставено от частица със
значение на хубаво и санскритската дума за форма. И тъй като става въпрос за
жена, то Европа може да се преведе като хубавица, жена с красиви форми.

Европа била дъщеря на царя на Финикия Агенор. Европа имала красота,
съперничеща на тази на богините.
Веднъж девойката сънувала пророчески сън. Азия и земите, отделени от
материка с море, се преобразили в жени, съперничещи си за нея. Азия, която
отгледала Европа, трябвало да отстъпи.
Европа се помолила на боговете да я закрилят от нещастия, защото се уплашила
от съня си. Заедно с други девойки, тя отишла навън да се забавлява и да бере
цветя. Там била забелязана от Зевс, който решил да я открадне, поразен от
нейната красота. Той се преобразил на белоснежен бик със сребърен знак на
челото и с рога от злато.
Всички девойки били възхитени от бика и започнали да го галят по челото. Той
коленичил през Европа и тя се качила на гърба му. Тогава бикът побягнал с нея
към морето, хвърлили се в него и заплувал, а сам бог Посейдон им правел път в
морската шир.
Когато стигнали на остров Крит и Европа слязла от гърба на бика, той се
превърнал в самия върховен бог Зевс. От съюза им се родили трима синове Минос, Радамант и Сарпедон.
Зевс трябвало да се върне отново към висшите си задължения, а Европа се
омъжила за царя на Крит - Астерион.
На раздяла Зевс подарил на Европа кучето Лайлапа, а на царя на Крит дал
пеликана Талос, който обикалял острова като техен пазител. На небето
върховния бог поставил белия бик. Така се появило съзвездие Телец, което да
напомня на Европа за времето, когато била открадната от Азия и пренесена до
Крит.
Европа била не само много красива, но и с благ характер и обичала хората. Те
толкова много се възхищавали на прекрасната девойка, че нарекли на нейно
име целия материк.
След смъртта на цар Астерион властта на острова останала за синовете на Зевс
и Европа.
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ЧОВЕШКО ДОСТОЙНСТВО
Всеки човек има достойнство и заслужава уважение като личност.
• ДЕМОКРАЦИЯ
Това означава например, че можем да гласуваме и да се кандидатираме в
избори. Държавите в ЕС и самият ЕС са представителни демокрации.
• ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА
ЕС и неговите държави членки действат съгласно демократично създадени
закони. Принципът на върховенство на закона повелява също правосъдната
система да е независима.
• СВОБОДА
Всички граждани на ЕС са свободни. Това означава например, че можем да
мислим и да се изразяваме свободно, да избираме вероизповеданието си, а
също и че имаме право на образование, неприкосновеност на личния живот и
собственост.
• РАВЕНСТВО
Всички граждани на ЕС са равни. Това означава, че законите се прилагат
еднакво за всички и никой не може да бъде дискриминиран поради своя пол,
вероизповедание, раса или други личностни характеристики.
• ПРАВА НА ЧОВЕКА
Правата на човека са основните права и свободи, присъщи за всички хора по
света, от раждането им до тяхната смърт. Те включват например достойнство,
справедливост, равенство, уважение и независимост. Тези права са
определени и защитени със закон.
Тези ценности и нашите права като граждани на ЕС са определени в Хартата на
основните права на ЕС.
•
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символизира единството
и хармонията между държавите в ЕС. То е синьо на цвят
с 12 златни звезди в кръг, тъй като както числото, така и
формата изразяват съвършенство и цялост. То е прието
от ръководителите на ЕС като официалното знаме на
Европейския съюз през 1985 г. Можете да го видите да се
вее над парламенти, сгради и паметници в целия ЕС - така
показва, че държавите в ЕС са обединени и действат
заедно.
се казва Ода
на радостта. Вдъхновен е от
поема на Фридрих фон Шилер.
Известният
композитор
и
пианист Лудвиг ван Бетовен
използва
поемата
за
своята Девета симфония, част от
която
по-късно
става
европейският
химн.
Химнът
изразява европейските идеали
за свобода, мир и солидарност. В симфонията на Бетовен поемата се изпълнява
от хор на немски език, но европейският химн няма думи, само музика.
- 9 май

На този ден през 1950 г. външният
министър на Франция Робер Шуман
представя идеята за нова форма на
сътрудничество, която ще направи
войната между европейските държави
немислима. Неговата реч, известна
като
, е първата
голяма стъпка към създаването на ЕС в
днешния му вид.
е обявен за Ден на Европа през 1985
г. на срещата на върха в Милано. Ето защо
на този ден всяка година честваме мира и
единството в Европа.

“Европа няма да бъде изградена изведнъж или според един единствен план.
Тя ще бъде изградена чрез конкретни постижения, които създават на първо
място солидарност”.
/из речта на Р. Шуман, 9 май 1950 година, Париж/
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Държавите в ЕС са обединени не само от общи ценности и символи; те са
постигнали съгласие и за общ набор от цели, от които се ръководи работата на
Европейския съюз като цяло. Когато ръководителите на ЕС вземат колективни
решения от името на всички държави в ЕС, те се съобразяват с тези цели, за да
се запази единството между всички държави в ЕС.

•

•

•

Мир, утвърждаване на ценностите на ЕС и на благополучието на всеки

•

Свобода, сигурност и правосъдие

•

Силни и устойчиви европейски икономики

•

Социално приобщаване и равенство

•

Научен и технологичен напредък

•

Солидарност между държавите в ЕС

•

Зачитане на европейските култури и езици

•

Икономически и паричен съюз

Европейският съюз улеснява свободното движение на своите граждани
от една държава в ЕС до друга. Те могат да живеят, учат или работят във
всяка държава в ЕС.
Разбира се, да се пътува стана по-трудно поради пандемията от COVID19, но свободата на движение продължава да е едно от най-големите
постижения на ЕС.
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ПОЛЕЗНО

Уебсайтът „Вашата Европа“ предлага практическа помощ и
съвети относно живота, работата и пътуването в други
държави в ЕС. Опитайте, потърсете нещо ново в него…

„КЪТ ЗА ОБУЧЕНИЕ“
https://learning-corner.learning.europa.eu/learning-corner_bg
Междуинституционален уебсайт на ЕС за деца и младежи на възраст от 5 до 18
години и техните учители и родители, с игри, видеоматериали и много други
учебни материали, достъпни на всички официални езици на ЕС.
Тук учениците в основните и средните училища ще намерят игри, състезания и
книги със занимания, които ще им помогнат да научат много неща за ЕС по
забавен начин, в класната стая или вкъщи. Уебсайтът предлага също
информация за ученето и доброволческата дейност в чужбина.
Учителите, които желаят да помогнат на учениците си да научат повече за ЕС и
начина му на работа, ще намерят на този сайт учебни материали за всички
възрастови групи. Освен вдъхновение за планирането на уроците, те могат да
открият възможности за създаване на контакти с други училища и учители в
целия ЕС.

EUROPA
https://european-union.europa.eu/index_bg
Официалният уебсайт на ЕС, където ще намерите информация за политиките
на ЕС, препратки към уебсайтовете на институциите на ЕС и т.н.

ЕВРОПЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ ПОРТАЛ
https://europa.eu/youth/home_bg
Предоставя информация за
възможностите за работа,
образование, пътуване за младите
хора и т.н. в Европа и извън
нейните граници.
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ВЪЗМОЖНОСТИ
https://www.europeana.eu/bg
Мисия: Europeana подкрепя сектора на културното наследство в неговата
дигитална трансформация. Създава експертни познания, инструменти и
политики, така че да спомогне за дигиталната промяна и да насърчи
партньорства, които развиват иновациите.
Европейската цифрова библиотека Europeana предоставя достъп до милиони
изображения, текстове, аудиозаписи, видеоклипове и 3D материали от хиляди
европейски библиотеки, архиви, музеи, галерии и аудиовизуални колекции.

“Europeana предоставя на любители, професионалисти, учители и
изследователи дигитален достъп до материали за европейското културно
наследство. Защо? За да информираме, да вдъхновяваме за нови перспективи
и да повдигаме дискусии, свързани с нашата история и култура. За да
споделяме и да се радваме на богатото ни културно наследство. За да го
използваме при създаването на нови неща.
Даваме ви достъп да милиони обекти на културното наследство от институции
в цяла Европа. Можете да откриете произведения на изкуството, книги, музика,
видеа за изкуство, вестници, археология, мода, наука, спорт и много други.
Ние споделяме и популяризираме това културно наследство, за да могат всички
да му се наслаждават и да го използват с учебни цели, за работа или просто за
удоволствие.”
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ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ

През 1995 година ЮНЕСКО определя датата 16 ноември за Международен ден
на толерантността. Година по-късно, на Общо събрание, ООН приема
Декларация за принципите на толерантността. Като член първи в нея е
залегнала дефиницията на това що е толерантност:
„Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото
многообразие от култури в нашия свят, на всички форми на самоизява и
способите за проява на човешката индивидуалност“.
Толерантността е хармония в многообразието, морален дълг, политическа и
правна потребност. Това е добродетел, която прави възможно достигането на
мира и способства замяната на културата на войната с културата на мира.
Толерантността е готовността да приемаме чувства, навици или вярвания,
които са различни от нашите собствени. Значението на думичката
„толерантност“ се обогатява с времето заедно с все по-многобройните и
дълбоките нюанси, които се развиват в човешките взаимоотношения.

Проект 2020-1-BG01-KA101-078450 е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена
отговорност за използването на съдържащата се тук информация.
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