
Светът в очакване на Коледа! 

Европейският съюз и  другите държави 

 

На 11.12.2017 г. в актовата зала на ПГПЧЕ-Плевен се състоя интересно мероприятие, на което 

учениците от ХIд клас представиха пред класа и директора на гимназията как различните 

народи по света празнуват наближаващия празник Коледа. Презентацията беше 

представена на немски език, а учениците се подготвиха с помощта на техния преподавател г-

жа Румяна Стаменова и  Алина Софи Мор-доброволец през учебната 2017/2018 година в 

рамките на програмата ,,Култура по света”.  

Учениците успяха да се докоснат не само до празника като такъв, но и до много различни 

култури, обичаи и традиции. Интересни факти за празнуването на Коледа в Мексико, 

Португалия, Русия, Япония, Китай, Етиопия, Конго и дори необитаемата Антарктида, на която 

все пак Коледа празнуват около 1000 изследователи, приковаха вниманието  на всички 

присъстващи и създадоха коледно настроение. Обогатени с нови знания за любимия 

празник на милиарди хора по света, те ще погледнат на Коледата по различен начин тази 

година. 

Хората по целия свят се обединяват и празнуват заедно. Забравят се различия и проблеми. 

Светът става единен и по-добър. Европейският съюз е част от това цяло - отворен към света, 

поддържащ политически и икономически връзки със страни от другите континенти. Заедно 

те си сътрудничат в разрешаването на  проблеми с екологията, миграцията и правата на 

човека. Факт е, че Европейският съюз засилва своето влияние по целия свят. През месец 

декември ЕС и Япония сключиха най-голямата сделка за свободна търговия в света, а с Китай 

се водят преговори за ново споразумение  за защита на инвеститорите, с което ще бъдат 

привлечени много компании от ЕС. 



Погледът на ЕС е обърнат и към страни, в които човешките права биват нарушавани, животът 

там е труден и хората живеят в бедност.   

„Европейският съюз се основава на силен ангажимент за насърчаване и защита на 

човешките права, демокрацията и върховенството на закона по света. Човешките права са на 

преден план и в отношенията на Съюза с други страни и региони. Работата в областта на 

човешките права може да допринесе за предотвратяване и разрешаване на конфликти, а в 

крайна сметка — за намаляване на бедността.”/„Права на човека“ 

https://europa.eu/european-union/topics/human-rights_bg / Един от примерите е наградата 

„Сахаров“, която  се присъжда на личности от целия свят, които са посветили живота си да се 

борят за правата на човека. Достоен носител на тази награда е доктор  Денис Муквеге от 

Демократична република Конго, който през 2014г  получи наградата  

„Сахаров“,  затова че е посветил живота си на жертвите на  сексуално насилие в страната си. 

Влиянието на Европейския съюз по целия свят ще продължава да се засилва, а това ще 

разреши важни въпроси, които ще доведат до един обединен и мирен свят. Свят, за който 

всеки човек мечтае по Коледа! 

 

Весели празници! 

https://europa.eu/european-union/topics/human-rights_bg%20/

