Ученичка от Езиковата гимназия – Плевен избрана за председател на
европейска комисия по време на „Евроскола“ на 15.12.2017 г.
24 възпитаници на Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици – гр. Плевен се
завърнаха от Страсбург, където взеха участие в симулация на заседание на Европейския
парламент по програма "Евроскола".
Учениците от Езиковата гимназия в Плевен получиха финансиране по програмата след като
през
октомври
2017
г.
извоюваха квота за посещение
на парламента, благодарение на
отличното
представяне
на
отбора на гимназията на
регионалното състезание в
Монтана,
организирано
от
Бюрото
на
Европейския
парламент в София.
Ръководители на групата бяха
г-жа Грета Димова – заместникдиректор и преподавател по
английски език и г-жа Силвия
Стоянова – старши учител по география и икономика, които споделиха, че програма
"Евроскола" насърчава най-младите европейци да опознаят Европейския парламент, да се
"включат" чрез симулирани заседания в работата му и да "гласуват" неговите резолюции.
Чрез нея ученици от училища от 22 страни-членки на ЕС прекараха един ден в Европейския
парламент в Страсбург, където участваха в симулация на неговата работа, разискваха и
гласуваха по въпроси от интерес за Европейския съюз в рамките на "Младежкия европейски
парламент". Парламентарният ден на младите хора в Страсбург беше 15 декември 2017 г., в
който участие взеха около 500 ученици от 22 европейски страни.
По време на своя парламентарен ден, който продължи близо 10 часа, младите хора участваха
в “заседания на комисиите” и в
“пленарни
заседания”,
разискваха
и
гласуваха
резолюции, като дебатите се
водиха основно на английски
език. Денят започна с работна
закуска, по време на която
младежите
от
различните
делегации имаха възможност да
общуват
в
неформална
обстановка. След това всички ученици и техните учители заеха местата на евродепутатите в
пленарна зала “Louise Weiss”. В началото служители на администрацията ги запознаха с
европейските институции, механизмите за тяхното взаимодействие и ролята на депутатите за
изграждане на бъдещето на Европейския съюз. „Нашите депутати бяха вчера тук, а сега вие

заемате техните места. Вие ще дебатирате, ще работите като парламентарна комисия. Ще
имате до вас хора, които мислят по различен начин. Ще има предложения, които ще бъдат
отказани, и такива, които ще бъдат приети. Евродепутатите днес - това сте вие“ - с тези думи
бяха поздравени всички участници. От 10:00 до 10:30 на учениците бе даден шансът да се
запознаят със системата за гласуване, посредством провеждане на анкета.
После дойде ред и на официалното представяне на всяко от 22 училища, спечелили правото
да участват в “Евроскола”. За България, гр.
Плевен
и
Езикова
гимназия
пред
многобройната аудитория разказаха на
безупречен
английски
език
Росица
Методиева – XIб клас и Здравко Бузолов –
Xг клас, облечени в национални костюми,
които
предизвикаха
бурните
и
продължителни
аплодисменти
на
присъстващите. Беше представен и снимков
материал за символите на държавата ни,
както и забележителностите на града ни.
На учениците бе направена презентация на
Европейския съюз и Европейския парламент,
колко партии има в парламента, как са
разпределени местата в пленарната зала, как гласуват евродепутатите и как работи
европейската институция. Учениците имаха възможност да задават въпроси на
представителите на администрацията на Европейския парламент по актуални теми.
В следобедните часове учениците работиха в шест парламентарни комисии и търсиха
решения по различни теми, свързани с бъдещето на Евросъюза.
Възпитаниците на Езикова гимназия - Плевен бяха част от многоезични работни групи,
които дискутираха по теми, по които
предварително бяха подготвени от своите
преподаватели: "Околна среда и възобновяеми енергийни източници", "Сигурност и права на
човека", "Европейска политика за развитие", "Бъдещето на Европа", "Миграция и
интеграция", "Младежка заетост".
Всяка от групите, която включваше около 80 деца от различните държави, трябваше да
избере председател и секретар на групата, след което трябваше да представи пред всички в
пленарната зала обобщен доклад по темата, по която е работила. Гордост за групата на
Езикова гимназия - Плевен беше Росица Методиева – XIб клас, която беше избрана за
председател на комисията „Сигурност и права на човека“. Възхищавахме й се на
умението да представя, да обяснява, да защитава позицията на цялата група, да отговаря
подробно на зададените й въпроси, и това всичко на завиден английски език.
Плевенските ученици се представиха блестящо в своите групи, както и по време на
пленарните заседания. Те участваха в разискванията със свои резюмета и въпроси. В края на
парламентарния ден бе проведена евроигра.
Всеки от участниците в програма “Евроскола” е удостоен със сертификат, подписан от
председателя на Европейския парламент – Антонио Таяни.

