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Зала “Май”
Дами и господа, уважаеми гости,
През м. март 2011г. се навършват 133 години от основаването на Сливенската реална
гимназия. Конференцията „Социални пространства и толерантност” е една от инициативите,
чрез които ПМГ „Добри Чинтулов” като правоприемник на гимназията отбелязва тази
годишнина.
Ние носим уникални светове от чувства и емоции, различни сме по ценности и
социален опит, но във века на новите технологии и масовия стрес може би повече от
всякога е необходима толерантност в общуването като важна предпоставка за нашето
съществуване. Деликатен е балансът между
собственият мир и света около нас,
следователно ние сме поставени както пред трудно решими дилеми, така и пред абсурдни
ситуации. Няма два еднакви индивида, затова, дори и да приемем, че познаваме добре себе
си, открит остава въпросът дали разбираме другите...
През последните две десетилетия България на прехода преживява
сериозни
икономически сътресения, налице е криза на духовността и ценностите на нацията. На
прага на
шенгенското пространство
все още ставаме свидетели на голяма доза
нетолерантност между партии, политици, институции. Понякога цели социални слоеве от
обществото са настроени срещу други групи или прослойки, поставяйки акцента на
различието върху несъществени,
дори дискриминационни признаци. Всичко това
рефлектира върху личностните взаимоотношения и е тема за размисъл на настоящата
конференция.
Конференцията „Социални пространства и толерантност”
си поставя две
взаимосвързани цели: от една страна, да насочи вниманието към проблемите в общуването
(семейство, училище, отношение към институции и ценности), а от друга, да посочи какви са
успешните социални практики, които формират образците на гражданско поведение.
Гражданското образование, което ще презентираме на актуалната дискусия, е не какво
трябва да бъде в неговия теоретичен аспект (нещо, за което са правени предостатъчно научни
конференции), а такова, каквото е в нашата съвместна училищна работа, т.е. в неговата
действена практика.
Следвайки тази логика, контурът на социалните пространства в днешната среща е
редуциран до следните тематични направления:
1. Европейският опит в гражданското образование.
2. Гражданско образование чрез работа по проекти.
3. Взаимодействие на ПМГ „Добри Чинтулов“ с организации, осъществяващи
патриотично възпитание.
4. Доброволческата работа с БМЧК.
5. Диагноза: компютърна зависимост.
6. Синдромът „емоционално прегаряне“ като проблем на комуникацията между
учители и ученици.
7. Уроците от ученическите протести на 8 декември 2010 г.

