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БРОЙ 1
Проект “Разбирам и приемам”

Европейски социален фондЕвропейски съюз

Проектът “Разбирам и приемам “ BG051PO001-4.1.05-0109 се осъществява с финансовата подкрепа
по  Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейски социален фонд на ЕС,
Схема BG051PO001-4.1.05 

“Образователна интеграция на деца и учениците от етническите малцинства”.

Обща цел
Засилване на мотивацията за активно включване в образователния процес на групите в неравностойно положение в ЗПГ Сандански.
Улесняване на  достъпа до качествено образование и развитие на процеса на интеграция на децата от етническите малцинства, чрез 
обвързването му със съхраняването и развиването на културната идентичност на учениците от етническите малцинства посредством 
извънкласни дейности.

Специфични цели

Обучение и подготовка на педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда

При изпълнението на предвидената дейност, ще се акцентира върху трите основни направления за повишаване на професионалната 
компетентност на преподавателите на гимназията:

Провеждане на обучения по темите:

Дейност 2

• Формиране на етническа толерантност, търпимост и 
солидарност между младите от различни малцинствени 
общности;

• Стимулиране на междукултурното разбиране  между ученици 
от различни етноси;

• Гарантиране на равнопоставени условия, равни възможности 
и превенция на дискриминацията;

• Осъзнаване значимостта на общите елементи в традициите и 
културата на различните етноси в света;

• използването на информационните и комуникационни технологии в процеса на обучение;
• извънкласните занимания с ученици и стимулирането на тяхната личностна изява чрез 

възлагане на повече отговорности и работа по проекти;
• намиране на подход към трудните деца чрез създаването на повече и по-атрактивни 

възможности за тяхната изява, като по този начин се осъществява превенция на 
отпадането от училище

•	 Междукултурно	общуване
•	 Специфика	на	работа	с	деца	и	родители	в	мултиетническа	среда
•	 Подготовка,	свързана	с	методите	на	възпитаване	и	обучение	в	мултикултурна	среда
•	 Подготовка,	свързана	с	интерактивни	билингвистични	технологии	за	усвояване	на	
български	език	от	деца

• Запълване съществуващата празнина от информация за 
малцинствата;

• Повишаване компетентността на учителите от ЗПГ за 
формулиране и прилагане на интеграционни политики, 
базирани в стандартите за правата на малцинствата;

• Намаляване на броя на необхванати и отпадащи от училище 
ученици, чрез изграждането на работещ модел за интеграция 
на децата от малцинствените етнически групи; 

 3.  Обществена кампания „Нетърпимостта – в кошчето”
 Пред сградата на Гимназията ще бъде поставен специален „контейнер за боклук”, в който всеки човек ще може да „хвърли” своите 
лоши нагласи и стереотипи, към представителите на етническите малцинства.
 Към тази инсталация ще бъдат поставени специални кутии с информационни материали и ще се осигури директна комуникация с 
младежите, участващи в кампанията за толерантност.
 Очаква се, нестандартната форма на кампания, както и използването на ярки плакати и листовки да привлекат вниманието не само 
на хората от гр. Сандански, но и на местните медии.

 4.  Семинар „Как да станем толерантни?”
Толерантността се определя като една от най-важните социални компетентности – готовност и способност на човек да живее и 
конструктивно да действа в многообразния свят. За постигането на тези цели, се предвижда да бъде организиран семинар, по време 
на който да бъдат дискутирани проблемите като:
 •   Какво означава да си толерантен?;
 •  Скрити прояви на дискриминация;
 •  Как да живеем в толерантност и уважение спрямо различните от нас?;

 5.  Конкурс „Светът, който създаваме”
В двора на училището ще бъде изготвена фотоизложба, от материали изготвени от учениците. Творбите могат да бъдат във всякаква 
форма и вид (снимки, поезия, проза, скулптури и др.)
 Теми на конкурсните работи:
 •   „Този свят не ми харесва!”
 •  „Светът може да се промени”

 6.  „Училището – територия на толерантност”
Училището не трябва да се възприема само като институция, която децата трябва да посещават по задължение, а като място, където 
те могат да развият своите интереси и да реализират своите мечти. За тази цел, в края на проекта ще бъде организиран „Ден на 
отворените врати”.

На поканените гости ще бъдат представени постигнатите резултати от различните дейности по проекта, а учениците ще бъдат 
своеобразни медиатори, който ще въведат представителите на местната общественост в „Училището  – територия на толерантност”. 
Предвижда се да бъдат изготвени презентации, тематични кътове, отразяващи реализацията на проекта.

Настоящият	 	 документ	 е	 изготвен	 с	 финансовата	 помощ	 на	 ЕСФ.	 ЗПГ	 «Климент	
Тимирязев»	град	Сандански	носи	цялата	отговорност	за	съдържанието	на	настоящия	
документ	и	при	никакви	обстоятелства	не	може	да	се	приеме	като	официална	позиция	
на	ЕС	или	МОМН.
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Клуб “Традиционна циганска култура”

Дейността на клуб „Традиционна циганска култура”  има за цел запознаване с честването на празници от традиционния календар на 
малцинствата. Учениците  разучат ритуали, свързани със семейните обичаи и обреди, календарните празници.

В тази дейност  вземат участие 30 ученици в три секции.  Подготвят се на ритуали за представяне пред публика. Така  се придобива 
пулярност и се разширява общественото познание върху традиционната материална и духовна култура на етническите малцинства.

Секция „Семейни обичаи и обреди. Сватба”
 Подготвят се презентации и филм за представяне на ритуала  „традиционна циганска сватба”. В тях ще бъдат включени: купуване на 
булката, кражба на булката, годеж – малък и голям, ходене на баня и къносване. Представяне на деня на сватбата, сватбената трапеза, 
ритуала – последна моминска вечер -”Къна геджеси”.

Секция „Календарни празници” 
В тази секция  се подготвят презентации и филм за запознаване с честването на празници от традиционния календар на малцинствата 
като мюсюлманските Рамазан и Курбан байрам. Празнуването на ромската Нова година – Василица (Банго Васил), Атанасовден (31 
януари) – майсторски ден, “Гонене на чумата”, “Бабияки”, Сирни заговезни, Тодорова събота, Великден, Гергьовден – 6 май – Ерделез.

Секция  „Семейни обичаи и обреди. Обичаи при раждане” 
В тази секция учениците  се запознават с елементи от културата на ромския етнос, като целта е формиране на нагласи за разбирателство 
и толерантност.  Работи се за подготовка на презентации и филм, в които ще бъдат включени: Норми и забрани за бременната жена. 
Обичаи  и обреди до  40 ден след раждането – магически действия, изкъпване в посолена вода, богородична пита, изолиране на 
родилката и детето, апотропеи, орисници  и др. Обичаи  и обреди след 40 ден – сарандисване (очистване), кръщаване на детето.

Клуб „Кулинарно  пътешествие в света на етносите”
Представят се  културните различия ,  откриване на сходства и разлики в „кухните” на различните етнически малцинства.Целта на 
клуба е съхраняване и насърчаване на културата на етносите и създаване на условия за изразяване на етническата самобитност в 
кулинарната област.

Участниците са разделени на групи и подготвят, съвместно със своите родители традиционни ястия за своя етнос. Участниците ще 
презентират обяд – дегустация на приготвените ястия  и ще определят  с гласуване „най-вкусното”.

Рецептата на ястието спечелило първо място ще бъде публикувана в информационния бюлетин.

Клуб „Заедно към бъдещето”
Запознаване с културните, религиозните и етнически особености на различните етноси в България, с цел възпитаване на толерантност 
към различните традиции и нрави. В него ще се сформира секция „Млади	таланти”	с	три	групи.

Участниците  извършват проучвания в областта на историята, културата, фолклора, традициите на етноса, чиито представители са 
те. Крайният продукт на този клуб е  „Фестивал на етносите”, по времето на който ще се представят различните етнически групи в 
България в продължение на една седмица. Проявите ще бъдат не само на сцена, но ще има и придружаващи ги изложби, концерти и 
забавни изяви.

Клуб „Действена добродетел”

• Преодоляване на наложени стереотипи за ромския етнически етнос и изграждане на толерантно отношение.
• По време на тази дейност е създаден  клуб ”Действена добродетел”, който включва българи и роми. Участниците в него  заснемат 

филми от ежедневието на двата етноса. В тези продукти героите – реални личности – са  провокирани от създателите на филма да 
направят правилния морален избор. 

Работа с родители на ученици от етнически малцинствени групи
Привличане на родителите за активно участие в училищния живот, с цел намаляване на броя на децата които не посещават училище 
или отпадат преди да завършат средно образование.

Провеждане на работни срещи с родители, които възпрепятстват децата си от редовно посещаване на учебни занятия. По време на 
работните срещи ще се наблегне на важността на образованието и изграждането на бъдещи добродетели на децата.

Информационна кампания „Толерантни към себе си, толерантни към другите”
 1.  Кръгла маса за толерантността
В рамките на тази дейност  се използва доста интересен и ефективен метод за работа с младите хора за насърчаване на идеи, на 
толерантност, хуманизъм и уважение на човешкото достойнство. Методите на работа: неформална кръгла маса, дискусии, ролеви 
игри.
 2.  Конференция „Толерантност чрез образование”
Провежда се конференция, насочена към дискутиране на проблемите на малцинствата и какви са причините голяма част от 
представителите на ромската етническа група да не завършат своето образование.
Участие ще вземат възпитаници и преподаватели от гимназията, представителите на неправителствени организации, работещи с 
ромската общност, представителите на местните институции.

Клуб „Всички различни – всички равни”
Идеята за сформиране на този клуб се базира на факта, че много често децата не познават правата си и последиците от тяхното 
нарушаване. Дори в редкия случай, когато знаят нещо тях, те не разполагат с необходимите познания и умения за отстояването им.
В тази връзка се планира обучение на децата по правата им и запознаване с казуси за тяхното нарушаване.
• В клуб „Всички различни – всички равни” се  осъществяват  следните дейности:

1. Запознаване на младите хора от етническите малцинства с правата на човека, равните възможности и 
антидискриминационната политика
Изготвят се презентации от учениците.

2. Разглеждане на Рамковата конвенция за защита на националните малцинства, приета от парламента ни през 1999 
г. и запознаване с правата на малцинствата

  Разглеждане и дискусия върху казусите. Разкриване отрицателните последици от Възродителния процес, чрез представяне на 
филма ‘’Отворени очи” – човешки поглед върху отношенията между етносите. Участниците  подготвят презентации и филм.

3. Представяне на мултимедията ”Добре дошли в света на циганите”
 Показват се теориите за произхода на циганите, разселване, циганска култура, държавната политика в периода 1944-2011 г., 
значими представители на циганската култура, както и мнения относно: кое е по-правилно – циганин или ром.

4. ’’Признаване на другия и стереотип” – опит за преодоляване на насадените стереотипи в обществото ни спрямо 
циганите.

 Обсъждат се причините за етническите конфликти, разкриване постижения на циганската култура. Подчертаване етническата  
толерантност на българина с исторически примери.  Дават се  примери как етническите конфликти водят до сериозни проблеми 
за държавите

Клуб „Етноновини”
 Целта на клуба е да отразява всичко, което се случва в този проект и за интеграцията на етносите в училище под формата на статии, 
снимки, видеоматериали.Затова, дейностите, реализирани в клуба ще са в три направления – видеорепортажи, фотожурналистика 
и публицистика.
 Клубът  подготвя филм и информационен бюлетин. Информационният бюлетин ще бъде в 10 броя с тираж 300 бр.  и ще бъде 
разпространен сред учениците от гимназията и обществеността.
 Подготвят се фото и видео материали, които ще бъдат изложени на обществено достъпно място, при провеждане на 
заключителния месец на информационната кампания.
 Освен изпълнението на проекта, младите журналисти ще имат за задача да отразяват и живота на местните етнически групи. 
Материалите  отразяват: български (християнски , мюсюлмански и ромски) празници, обичаи и традиции, събития от важност за 
местната общественост, публицистични материали на учениците и др.

• В седмицата на ромите всяка от групите  ще  подготви и представи като литературна драматизация произведение от ромския 
и други основни етноси в България фолклор. Ще бъдат изградени декори, закупени костюми. Ще се представи ромския фолклор 
пред публика.

• Ще се подготви и проведе ревю на различни традиционни и празнични костюми, свързани с етносите в България.Ревюто ще 
се проведе в специално наета за целта зала с подходящо музикално озвучаване.

• Ще се организира и реализира литературен маратон с щафетно четене на подходящи текстове. 

Дейностите на клуба са:


