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Кампания по набиране на ученици за проекта
Толерантна съм, когато по моя преценка, човекът заслужава

Толерантен е този човек, който не мисли само за себе си…

Европейски социален фондЕвропейски съюз

В рамките на подготвителната част на проекта бяха проведени срещи 
с учениците, за да им бъдат разяснени дейностите по проекта и 
основните моменти в него.

Какво означава да бъдеш  толерантен ? 
Да си толерантен означава да разбираш и уважаваш хората и техните мнения.
Какви са толерантните хора ? 
Толерантни са добрите хора, тези които разбират околните и са склонни да прощават грешки. / в 
допустимата степен/
Към кого си толерантен ?
Толерантна съм към различните хора. Толерантна съм към тяхното мнение и поведение.
Кога си толерантен ?
Толерантна съм, когато по моя преценка, човекът заслужава това ми качество.
Кога преставаш да си толерантен ?
Преставам да толерирам даден човек или поведение, когато толерантността ми и разбирането ми бъдат 
разбрани погрешно или когато някой прекали.
С кого искаш да си толерантен ? 
Искам да бъда толерантна към всеки поравно и най-вече към различните.
Хубаво ли е да бъдеш толерантен ? 
За различните хора отговорът ще бъде различен. Моят е ДА, стига качеството ми да не накара някого да 
помисли, че може да ме направи на глупачка, и така от качество да се превърне в отрицателна черта на 
характера !

Берна Мюрен Рюстем – Клуб Етноновини

Според мен толерантен е този човек, който не мисли само за себе си. Той мисли и за 
другите; за тези, които го заобикалят. Толерантността се изразява и в това да изслушваш, разбираш 
и подкрепяш отсрещния.

Толерантните хора са добри, мили и възпитани.Аз лично съм толерантна към семейството 
си; приятелите; съучениците; възрастните хора. Трябва всички да сме толерантни дори и към 
непознати.

Един човек би престанал да бъде толерантен, едва когато е правил много компромиси към 
друг човек и той прекалява с неговата толерантност.

Бих искала да бъда толерантна към повече хора – дори към хората от другите етноси и към 
тези, които са в неравностойно положение, за да се разбирам и комуникирам с тях безпроблемно.

Хубаво е всеки един от нас да бъде толерантен дори мъничко, защото така ще се приемаме 
такива, каквито сме- всеки със своите индивидуални особености и с различието в характера и 
темперамента, с различните цветове на кожата, националности, религии и убеждения!

Джесика Александра Туджарова – Клуб Етноновини.

 Представена бе презентация за проекта пред Педагогическия съвет на ЗПГ . Същата презентация се пускаше и по време на междучасията 
.Беше проведена и  допълнителна кампания по набиране на експерти към дейностите и работни срещи с ръководителите на дейности.

4. Какви са Вашите идеи за различните клубове по проекта?
г-жа Петкова: Всеки клуб има свой самостоятелен живот и всеки по различен начин ще защити своите идеи. Ние сме готови да бъдем 
провокирани!
г-н Иванов: Идеята ми е да покажем, че съвременната циганска сватба е естествен продължител на българската сватба и че съвременните 
цигански сватби са по-близо до българската култура, отколкото самите български сватби.
г-жа Дзимбова: Идеите, които имам за клуба ще ги запазя в тайна, за да бъде по-интересно.
г-н Ангов: Идеята е да се реагира на ситуацията и да получите богата картина за това,  какво се случва във всеки клуб от проекта.
г-жа Панделиева: Идеите ми са да развивам творческите заложби у учениците и да насърчавам таланта им. Основната цел ни е да опознаем 
културата на етносите.
г-жа Шингарова: Моите идеи за клуба са да се научим да разпознаваме различните стилове в модата, как се изготвят и как се правят. Също 
така да се научим да кроим, да изрязваме и да украсяваме.
г-жа Пехливанова: Идеите ми за клуба са да направим кукли, облечени с различни етнически носии, постери, драматизация на вицове и 
всичко това да го обединим в кът на етносите.
г-жа Караджова: Моите идеи за клуба са да покажем красотата на различните етноси и да създадем приятелски отношение.

Интервютата взе Джесика-Александра Туджарова – клуб Етноновини

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.

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”.



Среща с родители от малцинствата Учителите в проекта ….

Първи занимания…
(Очерк в снимки и текст)

На 17 ноември беше проведена специална среща с родители на ученици от 
малцинствени групи с цел запознаване дейностите по проекта . Тя  помогна много  
за повишаване нивото  на доверие между родителите и учителите експерти  на 
дейности.

Презентиране на целите и клубовете на проекта от Берна Рюстем от 8б 
клас и Деян Методиев от 9в клас.

Повечето от клубовете се събират във вторник. Трите секции на клуб ”Заедно към бъдещето“ 
са в различни стаи, но при нужда  съгласуват действията си.

Секция «Млади таланти 1»  подготвят литературна драматизация. 
Работата им изисква сериозна концентрация, затова етножурналистите 
успяха да направят само този снимка.

Кое произведение да изберем? Как ще разпределим ролите???

А в клуб “Действена добродетел” задават неудобни въпроси на членовете 
си. Удоволетворени са, че  са получава добър филм, в който се вижда, ,че 
учениците от различните етноси имат едни и същи.

Надникваме и при Клуб Традиционна циганска култура, секция «Сватба» 
и секция «Обичаи при раждане», там се пише сценарий за заснемането 
на сценките, отразяващи ритуалите при искането на момичето и кражбата - 
купуването на булката 

Изготвили: Илиян Станоев и  Лъчезар Златков – клуб Етноновини.

1. Как минаха първите няколко седмици от проекта?
г-жа Петкова, координатора на проекта: Първите няколко седмици от проекта минаха много вълнуващо, защото неочаквано за мен се 
оказа, че ученици, които до този момент не са участвали в нито един проект, като че ли само чакаха сигнал за включване.
г-н Иванов, експерт  Дейност 3 и Дейност 4: Минаха нормално, учениците работят с желание и в момента снимаме циганска сватба.
г-жа Дзимбова, експерт Дейност 3: Първите няколко седмици от проекта бяха изпълнени с трудности, но също така и с предизвикателства.
г-н Ангов, експерт Дейност 5: Първите няколко седмици бяха опознавателни. Беше изграден блогът на проекта и качена  първата информация. 
Бяха заснети видеоматериали и направени снимки, които сега се обработват. 
г-жа Илиева, експерт Дейност 6: Минаха неусетно в срещи и разговори за сформиране на групата на  участниците в клуб „Кулинарно 
пътешествие в света на етносите”. Желаещите да се включат бяха много. Сбирките на групата  интересни: запознанство, гледане на 
видеоматериали за подбор на ястия от различни кухни; избор на ястията, които ще се приготвят. Първото практическо занятие беше много 
емоционално. 
г-жа Панделиева, експерт Дейност 7: За цялата група замисълът  беше много интересен, защото имаме много творческа дейност, която 
включва драматизация на произведения от етнически фолклор и четене на различни етнически текстове. Първото ни занимание беше с цел 
да изясним какво и как ще работим и да се запознаем с етносите в България. След това посетихме книжарниците в града и библиотеката 
ни, за да си подберем подходяща литература. В момента сме прочели по няколко текста и правим подбор на произведения за драматизация.
г-жа Шингарова, експерт Дейност 7: Първите седмици минаха с интерес и желание за работа от страна на учениците.
г-жа Пехливанова, експерт Дейност 7: Първите седмици от клуба минаха добре. Проведохме анкета и потърсихме изображения за 
направата на постери. В момента търсим анекдоти, които по-късно ще драматизираме. Ще правим и макети на кукли, които ще облечем в 
различните носии.
г-жа Караджова, експерт Дейност 8: Първите няколко седмици  изминаха неочаквано  бързо.
2.Какви бяха очакванията Ви и оправдаха ли се те?
г-жа Петкова: Очакванията ми бяха много по-скромни, но сега съм уверена, че за Земеделска професионална гимназия предстоят много 
интересни събития.
г-н Иванов: Притеснявах се, че заниманията ще вървят трудно, но още на първото учениците ми вдъхнаха кураж, защото работят с интерес.
г-жа Дзимбова: Нямах определени очаквания, защото се включих малко по-късно в дейностите на проекта , но аз съм  човек оптимист и 
вярвам, че ще се получи нещо добро.
г-н Ангов: Имах най-различни притеснения  как ще се мотивират учениците от другите етноси. Те не са свикнали на такова внимание, 
а сега им се наложи  да бъдат в центъра на събитията, защото  без тях проектът нямаше да се реализира и  затова бяха вложени огромни 
усилия. Другото ми притеснение беше как ще притича взаимодействието им с останалите участници , но  засега съм доволен, защото  има 
любопитство и интерес и  от двете страни.
г-жа Илиева: Атмосферата, която цареше в групата, особено по време на практическото занятие, надмина моите очаквания. Всички се 
включиха в приготвянето на изделията с нетърпение, желание и усмивки. Резултатът беше много добър.
г-жа Панделиева: Очаквах да има интерес, но на занятията бях изненадана от желанието, с което учениците приеха задачите. Присъстват 
масово и активно участват в дискусиите.
г-жа Шингарова: Да, очакванията напълно ми се оправдаха, защото учениците работят с ентусиазъм. 
г-жа Пехливанова: Очакванията ми се оправдаха. Децата работят с голям интерес.
г-жа Караджова: Имах съмнения относно интереса на учениците и за моя радост те не се оправдаха.
3.Как ще работят клубовете занапред?
г-жа Петкова: Надявам се всеки един от клубовете да работи с амбиции и желание, за да представи своята работа достойно.
г-н Иванов: Надявам се на учениците, които участват в този клуб,  да им бъде интересно. Ще заснемем общо петнадесет сцени, които ще 
бъдат свързани с циганската сватба.
г-жа Дзимбова: Надявам се занапред клубът да работи с желание.
г-н Ангов: Има две групи. Клубът е поддържащ за останалите и отразява дейността им. Имаме наши представители в другите клубове и 
очакваме от тях материали. Освен това имаме мобилни групи, които от време на време ще посещават изявите им и ще ви информират какво 
се случва там. Заснетите видео и снимки ще се обработват от част от членовете на клуба. Ще имаме и хора, които ще пишат статии в блога, 
свързани с тематичната насоченост на проекта. Събраните текстове ще се публикуват и в информационните  бюлетини.
г-жа Илиева: Занапред се надявам и си пожелавам атмосферата в групата по време на занятията да бъде все така ведра и да осъзнаем, че 
всички сме хора и че можем да живеем и работим заедно в мир и разбирателство. 
г-жа Панделиева: Ще насочим усилията си към драматизацията за Седмицата на ромите през месец април.  Ще имаме  публична проява 
през месец януари, където ще направим творчески прочит и артистично изпълнение на анекдоти от различните етноси. Планираме да 
направим кът на етносите и изложба.
г-жа Шингарова: Надявам се с интерес!
г-жа Пехливанова: Както вече споменах ще правим постери, ще рисуваме и ще направим кът на етносите.
г-жа Караджова: Надявам се да бъде забавно , интересно и полезно.

В секция «Млади таланти 3» 
подготвят ревю и затова навлизат 
в тайните на модното изкуства. 
Учат се  как да взимат мерки. 

Надявам се, че под ръководството 
на експертите нашите ученици ще 
се почувстват полезни, ценени и ще 
повярват в себе си.

желания, чувства, мечти…


