Старозагорски ученици завоюваха второ място на
Международния видеоконкурс “Покажете своята
ангажираност“
сряда, 01 декември 2021

Трима дванадесетокласници от старозагорската Гимназия с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан“
завоюваха второ място във видеоконкурс, организиран от PASCH. Дарина Бозова, Григор Дянков и
Виктория Кабаиванова спечелиха мултимедийно оборудване и индивидуална награда от по 1500 евро за
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видеопроекта си „Напук на кризата: Присъединете се“.
Старозагорците са единствените европейци сред 300-те участници от цял свят, чиито филм срещна
голямото одобрение от журито на състезанието, председателствано от д-р Хайке Мурани от
Федералното министерство на външните работи на Германия.
„В това видеосъстезание ученици от PASCH училища по света трябваше да представят в кратък филм
своите идеи за това как да се помогне на други хора заради и въпреки ограниченията, които ни донесе
пандемията. Нашите ученици разработиха и сайт, който представят във филма си и който предлага
чуждоезиков контакт между поколенията. И двете страни печелят от този контакт - младите, които
учат немски, се учат и на човечност и тренират чуждия език. Възрастните хора получават така
необходимия социален контакт и усещането, че са нужни, че са полезни. Високо оценени са
креативността, езиковата компетентност на участниците и качеството на заснетото видео“, сподели
класната ръководителка на тримата Теодора Величкова.
„PASCH означава училища, които са партньори на бъдещето“. Целта им е да събудят интерес и
ентусиазъм към Германия, да мотивират младите хора да учат немски език. Видеоконкурсът “Покажете
своята ангажираност“ беше обявен през лятото на тази година. Поздравявам наградените ученици за
високото постижение. От 2003 г. съм в контакт с ГПЧЕ „Ромен Ролан“ в Стара Загора. Много добре
оценявам успехите – резултат от работата и на учители, и на ученици“, каза преди да връчи
сертификатите на тримата Сибиле Шабанска – координатор по немски език към посолството на
Германия в София. На церемонията по награждаването в училищната зала „Америка за България“
присъстваха още Бернд Щендер – съветник по образованието и Рон Клуг - координатор по немски език
за Южна България, директорката на училището Теодора Николова и преподавателят по немски език
Здравко Личев.
„Искаме да развием проекта, като популяризираме сайта и на английски език“, пожелаха си Дарина,
Григор и Виктория. „Във времена на криза е много важно хората да си помагат. От 16 до 66-годишни
могат да намерят общи теми за диалог“, убедени са тримата абитуриенти.
Филмът може да се гледа на адрес: https://www.pasch-net.de/.../video-wettbewerb-engagement...
Линкът към сайта им: http://www.generationsbruecke.org
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