Пълна стипендия за Мерлин

Мерлин Ходжова от 11 д клас получи пълна стипендия за едномесечен престой в
Германия през август - септември тази година. Стипендията се отпуска от Служба за
педагогически обмен в Германия. Мерлин заслужи стипендията благодарение на
отличното си представяне на немската олимпиада. Олимпиадата включваше писане на
есе на тема “Справедливо училище - училище на успеха” и събеседване в Консултантски
отдел по немски език към Посолството на ФР Германия. През тази година са отпуснати
8 такива стипендии за България една, от които е за Мерлин.

Ето какво сподели самата Мерлин:

"Вече е пролет, слънчево е и това сякаш придава малко красота на иначе сивото
ежедневие. На мен обаче не само пролетта ми донесе добро настроение, но и новината,
че съм спечелила стипендия от немското посолство.

Как спечелих стипендията ли? Първо трябваше да премина училищния кръг – писане на
есе на тема „Справедливо училище – училище на успеха”. След като се класирах за
събеседване в София, бях избрана да бъда една от 8-те ученици от страната, които
имат възможността да посетят Германия за един месец с пълна издръжка. Освен, че
ще имам невероятния шанс да практикувам езика, сега ще мога и да видя някои от
нещата, за които сме учили в час по немски.

Именно това всъщност е най-добрата рецепта за успех според мен. Надали щях да успея
да се класирам за събеседването, камо ли пък да победя, ако не бях учила редовно.
Освен системното учене са важни амбицията и желанието. Чувам как други ученици
„мразят този ужасен език” и се чудя защо ли го учат. Какво ли ги кара да се занимават с
нещо, което не им е присърце? Аз нямам този проблем и ето, че рано или късно, когато
човек работи упорито, вижда плодовете на своя труд.

Осъзнавам, че спечелването на тази стипендия не е най-великото нещо на света, което
пък ме кара да продължа. Все още има върхове за покоряване - например изпита за Spr
achdiplom
, който наближава. Но пък благодарение на спечелената стипендия получих и нещо
друго, нещо доста по-значимо. Виждам как хората около мен се амбицират и вече вместо
да работят с изключителна липса на ентусиазъм, те се стараят. Това представлява
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удовлетворението за мен. Ако съм успяла да накарам поне един човек да започне да
работи по-целеустремено, ако съм успяла да допринеса победа за себе си, но и да
променя някого към по-добро, то значи съм постигнала целта си."
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