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Радостните, празнични дни около най-светлия християнски празник
Рождество Христово винаги провокират в нас асоциации, свързани с благотворителност и
милосърдие. Може би много хора си задават въпроса какво значи милосърдие от гледна точка на
християнската етика и милосърдни ли сме ние като народ? На втория въпрос ми е все по-трудно да
отговоря, наблюдавайки какво става в държавата. Тези дни прочетох някъде, че годишно в
социалните домове се оставят по 2000 български дечица. Дано тази цифра да не е вярна. Но пък
съм сигурна, че е вярно казаното от социалния министър тези дни, че „идеята за приемните
семейства у нас претърпя неуспех” и че „болни деца от социалните домове осиновяват само
чужденци, a българите взимат само здрави и хубави деца”. Но да се върнем към първия въпрос, на
втория въпрос можем всички сами да си отговорим.
Милосърдната дейност има дълбок смисъл и корен, който произтича от
Христовото учение. В Своята проповед на планината Исус Христос изразява ясно
отношението си към нуждаещите се: „Който ти проси, давай, и не се отвръщай от
онзи, който ти иска на заем”. Милосърдието се изразява в даването на храна,
облекло, необходими вещи за живота на хората, лекарства, домове за болни,
сираци и стари хора. Трудно бихме изброили формите на благотворителност.
Милосърдието не се изчерпва само с нея, а се издига много по-високо.
Милосърдният служи на хората по различни начини: прощава, утешава,
насърчава.
Християнската етика и морал са гигантска крачка напред на човечеството по отношение на
езическите принципи и морални категории. Как са се отнасяли езичниците към нуждаещите се?
Изискванията на съвестта на езичниците преди Исус Христос били доста притъпени,
поради което милосърдието се считало едва ли не за проява на слабост. Забележителни елински и
римски мислители отхвърляли милосърдието и оправдавали безсърдечността към нуждаещите се и
страдащите. Платон смятал да не бъдат допускани в идеалната държава бедните и да бъдат
изоставени нетрудоспособните, за да не отслабват общественото благосъстояние. Цицерон
определя тогавашното отношение на хората един към друг чрез израза: “човек за човека е вълк”.
Според тогавашния мироглед лоша услуга извършва на бедния този, който му дава да яде и пие,
защото, това, което му дава, удължава страдалческия му живот. Това е водещ възглед на римските
аристократи и мислители до възникването на християнството. Обяснението е в това, че
състраданието към нещастни и страдащи ще отслаби силата и волята на римските воини, а от там
и на империята.
Различен бил мирогледът на старозаветния израилски народ. Там Бог, чрез пророците и
царете, възпитавал милосърдие у народа. Юдейските законодатели създали разпоредби за
облекчаване участта на бедните и нуждаещите се. На тях било позволено да влизат в чужда нива и
да късат класове, за да се нахранят. В същото време законът не
позволявал на собствениците да събират цялата реколта от полето,
за да остане и за пришълци, сираци, вдовици. Дори съществувала
специална организация, която събирала десятък за издръжка на
бедните. Тези древни разпоредби осигурявали поминъка на
социално най-слабия слой на народа.

Исус Христос внася нов смисъл в помощта, която оказвали на нуждаещите се. Той хранел
гладни, лекувал болни, възкресявал мъртви. Според него всички хора са братя и сестри и са
длъжни да си помагат. По този начин те заживяват достойно и изпълняват призванието си. Исус
Христос изисква милосърдните ни дела да бъдат доброволни, дискретни и безкористни.
Истинското милосърдие, е помощ за Исус Христос и най-важния тест за човечност на Земята.
Основания за високата и ценност се съдържат в думите на Спасителя: ''Гладен бях и Ми дадохте
да ям, жаден бях и Ме напоихте, в тъмница бях и Ме споходихте... Доколкото сте сторили това на
едного от тия Мои най-малки братя (бедните и страдащите), Мене сте го сторили.'' Исус би искал
да го откриваме във всеки страдащ. Това означава действие заради самото добро. Милосърдието
е шанс за изкупление, когато е от сърце.

К. Миланова пед. съветник

Някой си човек беше богат, обличаше се в багреница и визон и всеки ден
пируваше бляскаво. Имаше тъй-също един сиромах на име Лазар, който струпав лежеше пред
вратата му. И петимен беше да се нахрани от трохите, що падаха от трапезата на богаташа, и
псетата прихождаха, та ближеха струпеите му.
Умря сиромахът и занесоха го Ангелите в лоното Аврамово.
Умря и богатият и го погребаха. И в Ада, когато беше на мъки,
подигна очите си, видя Авраама отдалеч и Лазар в лоното му и като
извика, рече: „Отче Аврааме, смили се над мене и прати Лазар да
намокри края на пръста си във вода и да ми разхлади езика, защото се
мъча в този пламък.’’ Авраам пък рече: „Чедо, спомни си, че ти получи
вече доброто си приживе, а Лазар – злото. Сега пък той тук ще се
утешава, а ти ще се мъчиш.’’
А той рече: „Моля ти се тогава, Отче, прати го в бащината ми къща,
защото имам петима братя, та да им засвидетелствува, за да не дойдат и те в
това място на мъката.’’
Авраам му рече: „Имат Моисея и пророците. Нека ги слушат.”
А той рече: „Не, Отче Аврааме, но ако някой от мъртвите отиде при
тях, ще се покаят.”
Тогава Авраам му рече: „Ако Моисея и пророците не слушат, то и да възкръсне някой от
мъртвите, няма да се убедят.”

И седна Иисус срещу съкровищницата и гледаше как народът пуска
пари в нея. Мнозина богати пускаха много.
А една бедна вдовица, като дойде, пусна две лепти. Като повика
учениците Си, Иисус им рече: „Истина ви казвам, че тая бедна вдовица тури
повече от всички, които пуснаха в съкровищницата. Защото всички пуснаха от
излишъка си, а тя от своята немотия тури всичко, що имаше, цялата си
прехрана.”

Коледа – най-светлият празник! Коледа е времето,
когато се събираме със семействата си, забравяме враждите,
прощаваме си и си помагаме. Хората се пренасят в страната
на Дядо Коледа, подаряват без да очакват нещо в замяна,
любовта витае във въдуха около нас, коледните песни ни
изпълват с радост и вълшебства се случват. Тогава ние
даряваме щастие, любов и пари на бедните и онеправданите.
Около коледните празници, фондации, борещи се с
бедността, бездомието, предотвратимите и лечимите зарази
и кампании, подпомагащи домове за деца и сираци,
получават най-много дарения. Очевидно около Коледа израства нашата съвест. За жалост,
скоро след празниците тя ни напуска. Много от нас никога не се сещат за
благотворителните кампании, на които са дарили през зимата. Коледа
сякаш ни омайва за кратко, кара ни да станем по-добри и когато
лампичките на елхата изгаснат, с тях сякаш изгасва и нашето
милосърдие. Ние се връщаме от Лапландия в София, където
“вълшебството го няма” и забравяме за чуждото нещастие, погълнати от
проблемите на сивото си панелено ежедневие.
Но защо само по Коледа? Нима хората нямат съвест и чувство
за отговорност към обществото и през останалата част от годината? Да
не би някой да ампутира милосърдието ни след Коледа? Сякаш, когато
елхите се зеленеят в къщите и коледните украси заблестят по улиците,
цялата тази светлина ни напомня, че ние имаме и една отговорност
към по-слабите. А нужно ли е да ни се напомня? Необходимо ли е
някой да ни побутва? Нека не превръщаме добрите си дела в
задължения. Нека не “отбиваме номера”, когато помагаме на някого. Невъзможно е да се
създаде революция от нищо, никой не е способен сам да преобърне света. Но е възможно с
бебешки стъпки, малко по малко да се опитаме да бъдем по-добри не само на Рождество,
Ханука, Коледа или както Ви харесва да го наричате, а и през летните жеги, есенните дъждове
и пролетното разцъфване. Защото нуждаещите се заслужават щастие не само по Коледа.

Карина Делчева,
Делчева, 10.д клас

За всички нас Коледа е един от най-прекрасните
празници в годината. С него свързваме топлината на дома, обичта, която ни заобикаля, и разбира
се – големият куп подаръци под елхата.
Навън всичко е покрито от белите снежинки и няма по-хубаво от това да си на топло
вкъщи, усещайки духа на празника. Не всеки обаче има свой дом. Колко по-хубаво ще е ако
споделим празника с тези самотни и бездомни деца. Представете си грейналите им лица, когато
усетят споделената радост и коледния дух.
Нека не ги оставяме сами и споделим Коледата с тях!
Румяна Пенева, 8.в

Коледа е един от най-святите христиански празници. Семействата се събират с близките и
роднините си в уютния и топъл дом, където коледните лампички и украсената елха придават
атмосферата на празника.
За съжаление обаче, в празничната вечер има и деца, които са сами. Те не
могат да усетят топлината на семейния уют. Нима на света няма кой да се
погрижи за тях?
Не трябва да сме безчувствени към това море от
насълзени очи. Нека не се сещаме само по Коледа за всички
онези дечица, които не могат да усетят топлината на семейния
уют. Нека им помагаме винаги, когато имаме възможност. Нека се
сещаме за тях и през останалите 364 дни от годината. Какво по-хубаво от това
да видиш чистата усмивка изпълнена с радост, тази, която те кара да се
почувстваш значим.
Всеки може да даде дори малко, едно нежно докосване, което да подари
щастие.
Сенжана Миланова, 8.д клас

Човекът е създаден така, че още от раждането си да търси уют,
топлина и сигурност. Естествено, за повечето хора това е дома, там където
е семейството, там където са приятелите, където се чувстваме защитени.
Това прави всеки човек щастлив, кара го да се чувства желан и обичан.
С напредването на времето, от началото на двадесети век до наши дни,
ежедневието на хората по всички краища на света забързва скорострелно. Започвайки
със забързаните нюйоркски булеварди, до уличките в нашата страна, вероятно има разлика, но
хората кръстосващи градовете са еднакви навсякъде. Всички те са тръгнали по собствения си път,
търсейки отговори на поставени въпроси, цели и идеали.

Въпреки всички различия, размирици, войни и преговори,
въпреки ежедневните ни трудности има време, вълшебно време. Не
сравнявам това време с извадка от някоя чудна магическа история от
детска приказка.
Не го сравнявам с детска мечта или с вълшебния текст на някоя песен,
която ни кара да се насълзим. Не го сравнявам с никое от тези неща, защото
това време е Коледа. Коледа е живата приказка, сбъднатата мечта. Тя е
чудната, мъничка част от годината, когато времето спира. Всичко спира.
Проблемите, войните, кавгите - всички те замръзват. Единствено
блещукащите лампички и къщите, пълни с весели хора, не замръзват и
никога няма да замръзнат. Докато сме щастливи и сърцата ни бият топло,
всичко ще е наред. Навън е зимна приказка. Коледа е настъпила. Тя е тук за
нас, за да можем да си отдъхнем и да имаме сили да продължим напред.
Коледа се полага на всеки един от нас, без значение какви грешки сме
направили, без значение кои сме и какви сме. Няколко вълшебни дни се полагат на
всяко човешко същество, търсещо любов.
Сега, просълзена се питам... Какви хора сме ние? Питам се защо... защо когато
ние сме щастливи, там някъде, отвън, има хора, които дори и не могат да мечтаят за
това, което ние имаме. Не могат, защото не са виждали Коледа, не са почувствали
магията... Защо? Защото не са имали възможност да направят своя избор. Някой е
направил избора за тяхното бъдеще вместо тях. Там някъде, има деца, за които никой
не се интересува. Когато ние сме добре защитени, когато имаме близки, които да ни
подкрепят в трудни моменти, има хора... хора с мечти като нашите, хора с таланти и възможности.
Без да осъзнаваме, ние ги отделяме от обществото. Защо трябва да говорим за тях сякаш са
различни? Те не са имали право на избор. Но НИЕ имаме право на избор. Ние сме тези, които
трябва се спрат и да подадат ръка. Ние сме тези, които могат да помогнат... Тези, които трябва да
помогнат. Нека се откъснем от напрегнатото ежедневие и да се вгледаме. Нека да не се изолираме
в собствения си свят, а да гледаме нещата такива каквито са в действителност.
Коледа... това е времето, когато трябва да покажем на всички какво е дом, любов и топлина.
Всеки заслужава да я има. Коледата е за всички.
Ема Георгиева, 8.д

Нека бъдем по-добри, нека да дарим щастие и усмивка, нека да
дадем надежда.
Да направим добро и да помогнем на нуждаещия се, да намерим
един общ път към добротата и да дарим любов. Да се постараем да
променим лошия ден на отчаяните хора и да ги накараме да повярват, че
има кой да застане зад тях. Всички трябва да се борим за един по-добър
свят. Дарявайки дори само една прегръдка, можем да сбъднем една мечта.
Ние можем да подарим вяра и надежда в бъдещето.

Нека бъдем по-добри заради всички тях.

Коледа настъпва в нощта
и родиха се безброй мечти
и радости в лунна светлина!
Коледа приветства всички нас,
тя дарява слепите със светлина,
глухите със звуците от празничната магия
и безнадеждните с надежда една.
Луната изгря, дъжда зарумоля,
светлината засия, и ето роди се то детето Божие. Мечтите се осъществиха
и камбаните забиха!
Но щом смрачи се отново,
то изчезна наново!
Светлана Мирчева, 8.б

Инфантилността е резултат на възпитателна активност във възрастта
между 7 и 13 години, когато детето е желателно да се научи да носи
отговорност за себе си и поведението си. След тази възраст се оформя
ценностната му система и се определя неговото положение (статус в света
на възрастните). С настъпването на пълнолетието (18 години) човек
започва да се замисля за смисъла на живота и за мястото си под слънцето.
Всички тези преходни периоди се съпровождат с кризи на възрастта. При
„инфантилните” кризата на израстването се проточва през целия им
живот. Поражда се незабелязано и неясно точно кога - може да се започне
с връзването на обувките, което мама прави, за да не се
закъснее за детската градина, с недописаното домашно, което
мама довършва, за да не се изложи в училище, с оставените
мръсни чинии на масата, които някой прибира, защото
детето, станало вече тийнейджър, няма достатъчно
време и още куп подобни житейски ситуации, в които
някой друг носи отговорността. В основата на
инфантилното поведение стои страхът от провала и неуспеха.
Мъчителното нежелание да се вземе самостоятелно решение може да
продължи месеци, понякога години, а при някои хора то се хронифицира и
ги съпътства през целия им живот. Родителите им са решили къде и какво
да учат, с кого да се срещат и общуват, къде и какво да работят, с кого
дори да свържат живота си! С две думи прекаленото обгрижване в детска
възраст води до инфантилност.
В-к „Здраве”

Снегът покри улиците и парковете, студеният въздух събуди
вечерта и погледите на всички се изпълниха с бленуваната и чакана
коледна радост. Когато видим накичените и украсени витрини с
блестящи лампички и посипани със снежинки огледала, сърцата ни
прескачат 1 удар и въображението полита към страната на вечната
Коледа, към дългия впряг с елени и добрия старец с дълга бяла брада
и червен костюм. Защо тази атмосфера е толкова лична за всеки един от нас и как
прекарваме празника? Въпрос, на който никой не отговаря по един и същи начин. Аз
обичам Коледа и винаги съм я обичала. Ще ви издам една малка тайна… с годините
спрях да вярвам в дядо Коледа, но искрицата надежда все още гори в мен, защото
знам, че това са мигове, които спират дъха ми. А все пак живеем точно за тези
секунди, когато целият свят замира около нас и виждаме само падащия сняг, неговите
перфектни ледени форми и бялото сияние. Вие как мислите, не е ли коледният дух
този, който ви кара да повярвате, този, който ви напомня, че винаги има за какво да се
борите?
Ралица Цветанова, 11. е клас
Ще ви разкажа за един свят, който става реалност едва когато коледните и
новогодишните празници наближат. В тази едномесечна реалност очите на хората са
пълни с вълнение, трепет и нетърпение, сякаш месеци наред щастието и радостта им
са били някъде дълбоко скрити. Те се радват и
усмихват дори само когато лицето им бъде погалено от
лъчите на слънцето, а очите им се пълнят със сълзи,
когато видят дете на улицата, протягащо ръка към тях
и молещо ги само за 20 ст. Сякаш хората са забравили
значението на думи като егоизъм, скъперничество, завист или безразличие. Добротата,
чистотата и загрижеността у всеки надделява и когато вървя по улиците на това
едномесечно приключение се питам: „Защо това трябва да свършва? Защо не може да
даваме и подаряваме през цялата година?
Нека се постараем да променим нещата и да направим 2011 г. по-добра. Нека
всеки се поучи от грешките си. Весели празници!
Ема Русева, 11. е клас
3 причини да обичате зимата:

3 причини да мразите зимата:

- заради красотата на първия сняг
- заради приповдигнатото
настроение на хората
- заради приближаващите
коледни и новогодишни
празници

- краката ви са мокри
- подсмърчате от поредния
зимен грип
- навлечени сте и въпреки това ви
е студено

Рождество Христово, също Коледа, Божик или Божич е
един от най-големите църковни празници в християнския свят. На
него християните честват рождението на Сина Божий Иисус
Христос. Според Евангелието от Лука това станало в град
Витлеем, провинция Юдея.
Според Евангелието на Лука, малко преди раждането на
Иисус, майка му Мария, заедно със съпруга и’ дърводелецът
Йосиф, потомък на Давидовия род, отивали от Назарет във
Витлеем, родното място на Йосиф. Римският император Октавиа
Август издал заповед за цялостно преброяване на населението в
империята — в границите и тогава се намирала и Палестина.
Всеки трябвало да се запише там, откъдето е родът му.
Мария и Йосиф не могли да намерят място в странноприемницата и били
принудени да се подслонят в една пещера извън града, където
пастирите затваряли овцете. В мига на Рождеството в небето
пламнала необикновена светлина, явил се ангел, който
съобщил на намиращите се наблизо пастири, че на света е
дошъл Спасителят. Витлеемските пастири били и първите
хора, които се поклонили на Бога-Син. Младенецът Исус
почитат и трима източни царе, доведени във Витлеем от
изгрялата над мястото на събитието звезда. С Рождеството си
Христос донася частица от светостта на небесния мир. С
неговото идване на земята се отбелязва началото на нова ера.

Звън дочух - далечен звън,
звън - внезапен и тревожен,
Камбана влезе в моя сън
и ме погали спомен...
Звезда над мене изгоря,
нощта от болка потрепери,
Прошепна хор - във храм аз бях,
дете бях и се молех!
Запалих свещ от друга свещ,
ръка целунах на старица,
и нещо скъса се във мен,
като в ранена птица...

Глас забравен - нощен глас дочух камбаната да плаче,
с душа горчива като мен с душата на сираче!
Забравих страх,усетих Бог и светлината ме прегърна...
И времето за дълго спря аз в себе си се върнах...

Всеки тича, всеки бърза, всеки тръпне за
предстоящия празник. Коледа е вече вън и сгрява
сърцата ни в студените зимни дни. Тя осветява пътя ни и ни
кара да бъдем по-добри.
Сигурно очаквате Коледа с нетърпение нали? Та това е един от най-красивите
и светли празници – самата Коледа. Всяко дете се вълнува от снежно-белия
празник и само като си помисли за огромните пакети, пълни с различни играчки
и лакомства, малките им личица засияват и като звездички – малките им очички
заблещукват само при мисълта за този прекрасен празник. А какво да кажем за
възрастните? Нима те не се вълнуват? Не, те дори се вълнуват повече от децата!
Много разнообразни и весели обичаи осветяват пътя на Рождество Христово. Представете си, че
вече е Коледа и вие с цялото си семейство сте се събрали край огнището, украсявайки коледното
борче. И ето идва моментът да се включат лампичките. Всички тръпнат в очакване, а очите им са
пълни с надежда, сякаш с тяхното включване ще се роди нова надежда. Заинтригувани от
народните обичаи, децата внимателно следят своите майки и баби, докато приготвят всичко за
празничната вечер. Всички са радостни, засмени, натърпеливи,
стискат си ръцете с красиви пожелания за предстоящата Нова
година. На този празник можем да забравим за проблемите и
грижите си и да се забавляваме. Така е по Коледа, всеки бърза за
някъде, забравил или за някой подарък, или за някоя друга
дреболия. Точно това обаче е духът на Коледата. Едно нещо по
Коледа обичам най-много, това е да получавам подаръци. Тази
година забравих да пиша на Дядо Коледа, но съм сигурна, че той
знае какво искам. Все пак побързайте и напишете на едно листче
най-съкровените си желания, предайте ги на родителите си и съм
сигурна, че мечтите ви ще се сбъднат.
Отпразнувайте Коледата с приятели, близки и роднини, защото това е празник, който
трябва да бъде споделен. Повярвайте в магията на този ден и си намислете хиляди желания,
защото по Коледа стават чудеса!

Стелиана Станева, 8.а клас

ПРОДУКТИ:
4
бр.
яйца;
1/4 ч.ч. (50 гр.)
Сладки за
захар; 1 прах ванилия;
коледното дърво
брашно;
.
масло
ПРИГОТВЯНЕ:
Яйцата се разбиват само в една посока на движение
със захарта. Прибавя се ванилията и толкова
брашно, че да се образува гъсто тесто. То се
разточва с дебелина 5 мм. С помощта на чаша или
форма се изрязват различни фигурки. Нареждат се в
тава, намазана с масло. Пекат се в умерена фурна до
приятно кафяв цвят. Докато са още топли се
промушват с игла и дебел вълнен конец и се закачат
на елхата.

. Коледни ореховки

ПРОДУКТИ:
100 гр. захар
2 бр. яйца
300 гр. орехови ядки
1 с.л. (10 гр.) канела
1 ч.л. (5 гр.) индийско орехче
щипка карамфил
кората от 1/2 лимон
брашно
масло
ПРИГОТВЯНЕ:

Захарта се разбива с яйцата. Добавят се ситно смлените или
счуканите орехови ядки, канелата, индийското орехче, карамфила,
настърганата лимонова кора и брашно, толкова че да се получи
твърдо тесто. Разточва се на кора и с чаша или форма се изрязват
сладките. Поставят се в намаслена тава и се пекат в умерена фурна.
Още докато са топли, се промушват с игла с вълнен конец, за да
могат да се закачат на елхата.
Генетика на човека. Методи за изследване на кариотипа
в норма и патология
На 07.12.2010 г. в мултимедийния кабинет във филиала на 2 АЕГ се проведе дискусия на
тема „Генетика на човека. Методи за изследване на кариотипа в норма и патология”.
Организатор на събитието бе г-жа С. Стоянова – преподавател по биология и здравно
образование във 2 АЕГ. Гости на срещата бяха доц. А. Савов от Националната генетична
лаборатория към УАГБ „Майчин дом” и г-жа П. Иванова – старши експерт по природни науки и
екология в РИО, София-град.
Темата бе успяла да привлече вниманието както на учениците, така и на ръководството в
лицето на г-жа В. Иванова, г-жа Тофик – помощник - директори на 2 АЕГ и г-жа И. Костадинова –
преподавател по биология и здравно образование във 2 АЕГ. Организацията бе на ниво и
дискусията започна точно в 14.00 часа. Началото постави г-жа Стоянова, изказвайки своята
благодарност към всички присъстващи и представяйки на кратко гостите. Доцент Савов запозна
всички присъстващи с темата на дискусията чрез подробна и изключително интересна презентация
по темата. Разбира се и учениците взеха участие, задавайки въпроси към доц. Савов и
презентирайки различни наследствени болести свързани с изменения на хромозомите в човешкия
организъм.
Мария Цветкова от 11.д клас бе първата, която се престраши да излезе пред аудиторията,
разкривайки същността на муковисцидозата, болестта която се оказа тема на дисертацията на доц.
Савов. След Мария излязоха Стела Братанова от 11.д клас, чиято задача бе да запознае всички с
болетта наречена фенилкетонурия. Виктория Александрова от 11.б презентира подробен анализ на
сърповидно-клетъчната анемия, а Кристина Владова от 11.д представи синдрома на Клайнфелтър.
Накрая, но не и на последно място Ивелина Кирова и Росен Шаров от 11.д като един блестящ дует
презентираха последната презентация, разглеждаща синдрома на Даун. Доц. Савов не пропусна да
сподели радостта си от факта, че има толкова много ученици проявили интерес към генетиката на
човека. Дискусията бе закрита с финални думи от страна на г-жа Стоянова.
Ема Русева, 11.е

Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън”
започна работа по проект „Интер клуб - 21” , финансиран от
Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите
малцинства. В рамките на една учебна година в училището ще функционира
„Интер клуб – 21” със седем отделни секции на основните етноси, живеещи в
България, а именно: Ромски етнос, Турски етнос, Арабски етнос, Арменски етнос, Еврейски
етнос, Китайски етнос и Виетнамски етнос.
Проектът цели да се създаде благоприятна образователна среда за развитие на
младежите от етническите общности, да се осъществи междукултурен диалог, да се
формира толерантност към специфични етнически традиции и да се издигне гражданската
култура на младите хора. Екипът на проекта счита, че тези цели са общественозначими и че
гимназията е зона, която е напълно подходяща за постигането им.
В процеса на работа участниците в проекта ще придобият
знания и умения за идентифициране и осмисляне на проблемите,
свързани с предразсъдъците и дискриминацията в българското
общество и ще овладеят техники и технологии за преодоляването
им.
Чрез реализирането на предвидените дейности ще се
стимулира положителна мотивация на учители и ученици за работа в условията на
социокултурното разнообразие и ще се спомогне за професионално-личностна промяна и
усет за социална справедливост и освободено от предразсъдъци поведение.
Социалният капитал се развива в хода на ежедневното общуване между хората,
ангажирани с постигането на общи цели, изграждането на социални мрежи и
взаимодействия на гражданска, религиозна или икономическа основа. Докато
взаимодействията в рамките на етническите малцинства могат да бъдат изключително
активни, то тези между малцинствата и мнозинствата обикновено са ограничени и често са
белязани от конфронтация, а не със сътрудничество.
Макар в българското общество, като цяло, да съществува
толерантност, редица изследвания регистрират големи социалнопсихологически дистанции спрямо различните етноси. Въпреки
ратификацията на основни международноправни документи, касаещи
малцинствата и реализирането на множеството инициативи, сред част от
представителите на другите етноси продължават да битуват негативни стереотипи и
предразсъдъци. Това поражда необходимост от възпитание на младото поколение от всички
етнически общности в дух на толерантност и приемане различието на другия, което найлесно може да се осъществи посредством образователна интеграция и разширяване на
възможностите за личен контакт. В този смисъл, настоящата инициатива, обединяваща деца
с различен етнически произход, е от полза за устойчивото демократично развитие на
България, особено в контекста на членството ни в ЕС.
Проектното предложение е в съответствие с целите, заложени в „Национална
програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и
подготовка (2006 – 2015 г.)”, „Правителствена програма за интеграция на
малцинствата”, „Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от
етническите малцинства от 2004 г.”, „Стратегия на Столична община за развитие на
образованието 2007 - 2013 г.” и „Общинска програма за закрила на детето за 2009 г.”.

В България се наблюдава тревожно висок процент на децата в
задължителна училищна възраст, които или не са обхванати от системата на
образование, или впоследствие отпадат от нея. Най-голям е относителният
дял на децата от рискови групи, както и на деца от турски, ромски, еврейски
или друг, различен от българския, произход. Последицата е създаване на
големи диспропорции в степента на образованост, в резултат на което относително
компактни групи остават в периферията на обществения живот и са допълнително
затруднени в интеграцията си. Този проблем има по-широки социални измерения и не може
да бъде решен само с мерки в областта на образованието. За решаването му е необходимо да
се работи с цялата общественост, а не само със засегнатите групи.
Едно от възможните решения е изграждането и внедряване в училищата на система
за интеграция и интеркултурен диалог в училище. За онези деца, които нямат равен старт
(деца, недостатъчно добре владеещи български език; деца от различни религии, етноси или
етнически групи) е необходимо да се полагат специални грижи с оглед тяхното пълноценно
участие в образователния процес и училищния живот. Равният достъп до образование не
означава еднаква грижа спрямо всички деца, а диференциране на грижата спрямо
техните различни потребности.
Качественото образование трябва да означава непрекъснато
надграждане на знания и умения с оглед максимално развитие на
потенциала на всяко дете и възможност за пълноценна социална
реализация. От една страна, образованието трябва да насърчава
проявлението и максималното развитие на способностите на всяко дете
както в процеса на обучение (натрупване на знания и формиране на
умения), така и в процеса на възпитание (развитие на личността). От друга страна,
системата на училищното образование трябва да създава условия за добра социална
реализация както в професионален, така и в личностен план. Детето трябва да може да
реализира в максимална степен своите житейски планове, като зачита правилата и не
накърнява правото на другите да реализират своите цели.
Целта на проекта е да подпомогне процеса на взаимно опознаване на различните
етноси в България, което ще изгради толерантно отношение, взаимно уважение и
разбирателство към етнически различните възпитаници на гимназията, техните приятели,
близки и роднини. Възприемането на добри практики и разбирателско отношение сред
учениците от своя страна ще съдейства за по-успешната социална и професионална
реализация на децата от етническите малцинства, като им осигури равен достъп до
качествено образование и обучение и засили мотивацията им за включване в
образователния процес.
Във връзка с посочената по-горе проектна цел, екипът на проекта си поставя
следните задачи:
1.
Мотивиране на учениците за активно участието в
учебния процес и изграждане на мултикултурен диалог между
тях, чрез участие в „Интер клуб 21” и изучаване на специфичните
история, култура, бит и традиции на включените в различните
секции етноси.
2.
Стимулиране на креативността и творческото изразяване на
учениците чрез организиране на тематични фотоизложби, презентации, сценки,
екскурзии с проучвателна цел и отпечатване на тематичен брой на училищния
вестник.
3.
Изграждане на умения при децата за ефективна общуване, работа в
екип и решаване на конфликти, които ще се усвоят чрез предвидени обучения,
тренинги и в процеса на съвместна работа на учениците в отделните секции.
Придобитите умения ще помогнат на възпитаниците на гимназията при
последващата им социална и професионална реализация.

4.Създаване на атмосфера на взаимно уважение, толерантност и
разбирателство чрез популяризиране на етническото, културното
многообразие от участниците в проекта. Това ще се реализира чрез
тематичните фотоизложби, фестивала на етносите, предвидените срещи и
презентации. В края на проекта събраната информация ще бъде обединена в
една
база-данни,
която
ще
осигури
възможност на новоприетите ученици да се
запознаят с различните етноси в България и
богатството на тяхната култура.
За успешното реализиране на проект „Интер клуб – 21”
голямо значение имат високата квалификация на екипа за
управление на проекта, както и използваните модели за успешно
управление на човешките ресурси.
Емилия Цветанова Лазарова – ръководител на проекта
Веселина Георгиева Иванова – координатор на проекта

02.11.2010 г.
1. Представяне на новите членове на ученически парламент и запознаването им с
правилата за работа в екип.
2. Анализ на новогодишния брой на училищния вестник.
3. Дебат – училищна благотворителна кампания.
4. Обсъждане на новогодишен карнавал.
5. Анализ на психоклимата в училището.
09.11.2010 г.
1. Изработване на правила за групова работа с новите членове.
2. Обсъждане на казуси с новите членове.
3. Анализ на психоклимата в училището.
4. Обявяване на благотворителна Коледна кампания.
5. Обсъждане на коледния брой на вестника.
16.11.2010 г.
1. Разпространение на вестника за благотворителната кампания.
2. Популяризиране на Коледната кампания – плакати, вестници и картички.
3. Нов брой на училищния вестник.
4. Обсъждане на бюлетина по темата „Трафик на хора”.
5. Проект – интеграция „Интер клуб 21”
23.11.2010 г.
1. Отчет на благотворителната кампания.
2. Среща с представител от 12 клас, който да запознае Ученическия парламент с казуса
на едно болно момиче, нуждаещо се от помощ.
3. Обсъждане представянето на 2 АЕГ в конкурса, организиран от „Дарби”
4. Събиране на материали за коледния брой на вестника.
30.11.2010 г.
1. Отбелязване на Международния ден за борба със СПИН
2. Отчет на благотворителната кампания.
3. Провеждане на тренинг обучение по
„Ефективно общуване” - по проект „Интер клуб 21”

В живота на мъжа има три периода. През
първия той вярва в Дядо Коледа. През
втория - не вярва в Дядо Коледа. През
третия - той е Дядо Коледа.

Две блондинки се срещат и едната
казва на другата:
- Муцка, тази година Нова година се
пада да е петък.
- Ох, дано да не е 13-ти :)

- Мамо, вярно ли е, че щъркелите носят
бебетата?
- Вярно е.
- А подаръците ги носи Дядо Коледа?
- И това е вярно.
- А ти се блъскаш и печелиш пари?
- Съвсем вярно.
- В такъв случай, мамо, татко май е
напълно излишен в тази къща!

- Какво прави блондинка,
когато е студено?
- Сяда в ъгъла на стаята,
защото е чувала, че там е
90 градуса.

Теодора Данчева 11.е

Светльо и Гошко чакат да дойде Дядо
Коледа. По-малкият, Светльо, гори от
нетърпение и предлага на батко си:
- Хайде да излезем да посрещнем Дядо
Коледа! Може да обърка
апартаментите!
- А, не! - категоричен е баткото. Навън е много студено.
- А защо е студено? - продължава да се
вълнува Светльо.
- Защото слънцето се е скрило.
- Къде?
- Ами и то е отишло някъде на топло обяснява Гошко.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ!
СКЪПИ УЧЕНИЦИ!

В навечерието сме на най-светлия християнски празник – Коледа! Време, в
което всеки човек отваря душата си за радост и се стреми да достави такава и на
другите! Време, в което със светли чувства посрещаме раждането на вярата - вярата
в доброто, в щастието, в успеха на своите и на ближните си. Особено време на
сближаване и възвисяване, на милосърдие и грижа, на духовност. И сред Коледните
песни и елхата, сред близките и любими хора, при семейната трапеза по традиция си
пожелаваме преди всичко здраве и късмет!
Нека и тази Коледа ни донесе здраве и късмет!
Нека отворим душите си и бъдем хора не само по Коледа, а винаги!
На всички от нашето училище – Втора английска езикова гимназия –
Честито Рождество Христово!
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