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БЕСЕДА 1
Етапи в развитието на детето. 

С  настоящата  беседа  беше  предоставена  информация  за  основните,  
преобладаващи дейности  по  време  на  развитието  на  детето.  Играта,  като  
преобладаваща  дейност  по време  на  предучилищния  период,  ученето  
–  основна  дейност  в  училищната  възраст, себеутвърждаването – основна 
дейност в младежка възраст, трудовата дейност – основна в  зряла  възраст.  
Съобразно  различните  възрасти,  беше  предоставена  информация,  за ролята 
на всяка от тези дейности за формиране на човешката личност. 

Особено внимание  бе отделено на играта и ученето. Родителите споделиха 
своя опит при възпитанието на деца  си,  особено  затруднения  при  ученето  
и  спазването  на  правилата.  Най-честите затруднения, които родителите 
споделиха в беседването бяха свързани с поведението на децата  им,  
трудностите  при  мотивирането  им  да  посещават  училище,  както  и 
затруднения по отношение на това да спазват договореност, да са уважителни 
към своите родители  и  учители,  към  хората,  които  се  грижат  за  тях. 
 В  беседата  бяха  използвани много примери от живота си в гр. Сандански, 
местата, където играят децата им и липсата на възможност родителите да им 
осигурят едно добро детство. 

На  отправената  покана  се  отзоваха  40  участника,  30  от  които  
взеха участие  в  проведената  дискусия  и  10  участника  бяха  
гости-наблюдатели.  В предвид  различната  обществена  позиция  
на  участниците  беше  предоставена възможност да дискутират по 
6 теми:   
1.  Какво разбираме под толерантност?  2.  Каква е разликата 
между толерантност и конформизъм?  3.  Причина ли е 
толерантността за изразяване на безразличие?  4.  Как да сме 
толерантни и едновременно с това да отстояваме принципите си? 
Младите хора в гр.Сандански и техните прояви на толерантност?  
5.  Обсъжда ли се толерантността в Англия, Франция, Германия 
и други развити страни?  6.  Как да практикуваме толерантност? 
Какво ни е необходимо в обществото, за да сме толерантни? 
 
Целта  на  дискусията  беше  да  бъде  изяснено  понятието  
толерантност,  да  бъде открито  в  ежедневието  не  само  на  
учениците,  но  и  в  поведението  на обществеността  в  гр.  Сандански,  
да  се  очертаят  проявите  на  дискриминация  и нетолериране  на  
дискриминационно  поведение.  В  дискусията  бяха  поставяни 
допълнителни напътстващи въпроси от водещия, за да се търсят 
гледните точки на всички участници.  
Началото  на  дискусията  беше  поставено  от  директора  на  ЗПГ  „К.  
Тимирязев“, който  приветства  участниците  и  представи  целите  на  
проект  „Разбирам  и приемам“.  Той  запозна  участниците  в  кръглата  
маса  и  с  активностите  на допълва усилията на учениците да бъдат 
толерантни, за приемат различията и да се чувстват равнопоставени 
в учебния процес. 
Участниците бяха активни и вземаха отношение по всеки от 
поставените въпроси, като  най-изявена  дискусия  протече  по  
въпрос  3  –  дали  желанието  ни  да  бъдем толерантни не довежда до 

развитие на безразличие. В изказванията  си някой от участниците 
бяха много активни – зам. кмет на община Сандански - г-жа Чинкова, 
която  прояви  своята  гражданска  позиция  и  представяше  мерките  
за равнопоставеност на етническите  групи в община Сандански. 
Също така активно участие взеха директорът на  ОУ „Дамяница, 
г-н Атанасов – журналист, г-н Христо Йорданов – психолог, както 
и родители на ученици в ЗПГ – г-жа  Методиева  и  г-жа  Ментова,  
които  разказаха  за  своя  опит  в  прояви  на толерантност, когато са 
работили в чужбина. 
Дискусията  продължи  по  планираните  въпроси.  Изказващите  
се  бяха  много аргументирани и представяха своята гледна точка, 
пречупена през практиката им. В дискусията взеха отношение и 
ученици от ЗПГ, като разказаха за случаи, в които са  се почувствали 
неприети и обидени. Това постави нова вълна на активност на 
дискусията.  Участниците  се  разделиха  на  две  спорещи  страни  
–  едната  страна застъпваше тезата – в  гр. Сандански  всички  сме 
толерантни, всички  се приемаме равнопоставени  сме,  другата  
страна  застъпваше  тезата  –  има  какво  още  да  се работи  по  
отношение  на  толерантността.  
Директорът  на   ОУ Дамяница постави  един  друг  ракурс  в  
дискусията  –  толерантност  ли  е  демонстрирането  на  различната 
сексуална ориентация (имайки предвид парад на хора, с различна 
сексуална  ориентация). Участниците изказваха своята позиция и 
представяха опит от други страни,  при  които  въпросите  свързани  
с  различията  по  отношение  на  цвят  на кожата,  етническа  
принадлежност,  вероизповедание,  сексуална  ориентация  или хора  
с  увреждания  вече  не  е  предмет  на  обсъждания,  тези  въпроси  са  
намерили своето разрешение в ежедневието и са преминали етапа на 
споровете.   

БЕСЕДА 2 
Ученето през целия живот – основа на развитието. 

В  беседата  бяха  използвани  много  примери  за  успели  хора  от  етнически  произход, особено опита на хора, които са били на 
работа извън България – в Гърция, Испания и др. 

Те  споделиха  за  начините,  по  които  са  имали  възможност  да  се  реализират,  как  са  се отнасяли различните работодатели  с тях. 
Една част от работодателите  са предоставяли възможност да бъдат обучени, преди да започнат трудовата дейност, други периодично 
са  повишавали  своята  квалификация.  Беседата  засегна  и  въпроси,  свързани  с  високата неграмотност  в  ромската  етническа  
група  и  как  това  влияе  върху  мотивацията  на учениците в ПЗГ. 

Проведе се дискусия за ученето на възрастни, тъй като голяма част от родителите  от  ромска  етническа  група  също  нямат  образование.  
Беше  подчертано значението и важността на грамотността за развитието на човека, не само като трудова реализация,  но  и  като  
широта  на  възгледите,  на  нравствеността,  на  по-голямата  му информираност и защита срещу измама, подвеждане и заблуди. 

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.

Дейност 9
 „Работа с родителите на ученици от етнически малцинствени групи“  

беседи с родители на ученици в
 Земеделска професионална гимназия  „К. Тимирязев“

Въпреки, че  в цялост обществото  в община Сандански  е  толерантно  все още има прояви, които изискват тази тема да бъде поставяна в 
дискусии и обсъждания от най-различни  групи.  Беше  засегнат  и  въпрос  от  местен  характер,  който  накара участниците  да  се  замислят  
и  да  спорят  за  това,  дали  е  проява  на  толерантност протестът на хората в едно от селата на общината, които са се противопоставили на 
решението на общинския съвет да бъде изграден Център за хора с увреждания в селото.  
От  друга  гледна  точка,  кръглата  маса  постави  и  въпроса,  дали  при  една силно  развита  толерантност  в  обществото,  няма  да  се  развие  
и  конформизъм, който да пречи на хората с по-ниска активност да отстояват своята позиция и да защитават  своите  права.  Тази  гледна  точка  
бе  обсъдена  от  участниците,  като  се опитваха  да  намерят  възможност  за  хармонично  развитие  на  тези  качества  в хората. 
 
Дискусията  на  участниците  премина  в  последния  етап,  когато  участниците  се групираха  в  две  основни  страни.  Едната  страна  
защитаваше  тезата,  че  толерантността  трябва  да  се  проявява  навсякъде  и  това  не  бива  да  пречи  на себеутвърждаването. Другата  
страна  защитаваше  тезата  –  себеотстояването  е  на първо място и то може да наруши правата на друг човек, но в дискусия, ще трябва  да  
изясняват  своите  позиции.  
В  тази  атмосфера,  участниците  стигнаха  до заключения, които предложиха на общинското ръководство, в лицето на зам. кмет г-жа  Чинкова.  
Заключенията  бяха  свързани  с  това,  че  е  необходимо  да  се провеждат  повече  такива  срещи,  че  обществото  в  гр.  Сандански  има  
нужда  от форум,  където  да  се  говори  по  въпроси  свързани  с  прояви  на  дискриминация,  с  прояви  на  предразсъдъци  спрямо  едно  
или  друго  малцинство  или  етнически различия,  за  да  могат  различните  гледни  точки  да  се  допълват  и  да  се  търсят решения  за  едно  
по-демократично,  по-позитивно  съжителстване  на  територията на община Сандански. 
 Един  от  важните  изводи,  които  направиха  участниците,  е  че  толерантността  е взаимен процес, който касае и двете страни. Кръглата маса 
завърши с предложения от участниците, отправени към зам. кмета на община Сандански. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
от участниците на кръглата маса 1.  Общинската  администрация  
да  организира  още  дебати,  посветени  на толерантността,  като  
бъдат  поканени  и  хора  от  различен  етнически произход, 
работодатели, хора с увреждания. 2.  Да бъдат организирани 
дебати посветени на важни теми за развитието на  общината,  за  
да  се  подобрява  общуването  между  хората  и  да  се вземат 

правилните решения от страна на общинското ръководство.
3.  Да се организират дискусии посветени на  въпроси вълнуващи 
младите хора в община Сандански. 

                            Зоя Миланова Соколова  водещ на кръглата маса



“Разбирам и    
   приемам”

БЕСЕДА 3
Родители и учители – единни при възпитанието на детето. 

В  настоящата  беседа  беше  проведен  разговор  за  съвместната  дейност  на  родители  
и учители. В повечето от родителите (изключвайки присъстващите) битува мнението, 
че за възпитанието  са  отговорни  единствено  учителите  и  училището.  В  беседата  
бяха засегнати  въпроси  свързани  с  отговорностите  на  учителите  и  отговорностите  
на родителите.  

Бяха  потърсени  възможностите,  в  които  трябва  да  бъдат  единни изискванията 
на  двете  страни. Често пъти учителите поставят  задачи,  които  трябва  да бъдат 
изпълнени в домашни условия, но различните родители имат различен подход към 
тези  задачи. Родителите споделиха затрудненията, които изпитват при контролирането 
на  своите  порастнали  деца.  Бяха  обсъдени  възможности  за  подкрепа  от  страна  
на учителите и оказване на съветване и препоръки.  
 

   Бяха поканени  60  ученика,  като  на  семинара  присъстваха  56  от  тях. На  всеки  
участник  бяха раздадени папка с материали. 

   Семинарът започна с представяне на програмата, извеждане на темата или как да 
разбираме толерантността на базата на уменията, които развиваме в нашето съвремие 
и по-специално в училище. 
Участниците бяха разделени на 6 малки групи, като всяка група изработи на постер 
своите предложения за определяне на понятието толерантност. Всяка група избра 
свой говорител и представи на останалите участници своята работа. Проведе се  
дискусия  по  предложенията  и  участниците  се  обединиха  около  няколко  най-
повтарящи се определения. 

  Във връзка   практикуването на толерантността в училище беше проведена игра 
със състезателен характер, в която всеки отбор, бе необходимо да изпише на 
постери най-често използваните в училищния речник неприятни, обидни изрази. 
След необходимото време, говорителите на малките групи представиха своите 
предложения.  

  Всяка група беше записала  около 30-40 определения, като общия брой възлизаше 
на 195 думи. По същият начин бяха изготвени постери с думи, които учениците биха 
искали да чуват при обръщенията по между си. Общия брой на положителните изрази 
наброяваше 215.

  Проведе се дискусия за това, как общуваме, как реално използваме комуникацията, 
за  да  проявяваме  своята  толерантност.  Участниците  проявиха  голяма  активност, 
използвайки своя опит и представяйки реални случки от своя живот. 

   Във  връзка  с  младежките  преживявания  бяха  прочетени  две  есета  на  16  
-  17  г. девойки,  и  направени  разсъждения  по  представената  в  есетата  тема.  
Участниците  в семинара споделиха наблюдения от различни свои случаи, при които 
са усетили проявата на нетолерантно  отношение,  липса на  търпимост и нежелание  
за  сътрудничество. Бяха обсъдени  възможности  за  съвместни  дейности  между  
различните  етнически  групи  в училището.

Младите  хора  споделиха,  че  се  чувстват много  добре  помежду  си, понякога 
най-добрите приятелства са между представители на различни етнически групи, 
но има случаи, в които силно се нараняват с обидни наименования, които уронват 
достойнството им  и  влошават  отношенията.  В  един  такъв  случай  беше  споделено,  
че  една  част  от пътуващите  на  екскурзия  са  се  отказали,  тъй  като  не  желаят  да  
пътуват  съвместно  с ученици от ромски произход.

Беше проведена дискусия по различни въпроси, свързани с етническия произход – 
кога и колко  пъти  са  посетили  свой  съученик  в  ромската  махала  или  обратно,  са  
поканили съученик  в  къщи?  При  какви  случаи  са  се  почувствали  дискриминирани,  
в  какво  се  е изразявало отношението на околните? Знаят ли какви малцинствени 
групи живеят на територията  на  гр.  Сандански?  Към  какви  различия  трябва  да  
бъдем  толерантни? Обсъжданията бяха много активни, много творчески и спонтанни. 
Учениците дебатираха свободно и засягаха много съпътстващи теми в изказванията 
си. Участниците в семинара бяха запознати с органите по закрила от дискриминация. 
Беше им  разяснено  за  законодателството,  което  дава  възможност  да  бъдат  
уважавани  и спазвани правата на всеки член на обществото.  
 Семинарът завърши с попълването на тест за проверка на нивото на толерантност 
на  всеки  участник,  както  и  с  карта  за  обратна  връзка  за  удовлетвореността  на 
участниците. 

 
БЕСЕДА 4
Позитивни методи на комуникация с младежите. 

Най-трудната  възраст  на  порастналите  деца  е  възрастта,  в  която  младежите  търсят своята самостоятелност, самоутвърждаване 
без все още да са готови да се справят сами. Това беше мотото на беседата, в която бяха разисквани различни начини, при които има 
успешна  комуникация  с  младежите  и  грешки,  които  допускат  родителите  при разговорите  със  своите  деца.  

Най-трудната  тема  се  оказа  доверието  в  младите  хора, говоренето с назидателен тон, липсата на разбиране на водещите интереси в 
младежката възраст. Родителите спонтанно разговаряха за това, какви трябва да бъдат порастналите им деца, и къде те  се отклоняват 
от очакванията ми. Особено внимание бе отделено на липсата  на  добри  примери  в  живота  им,  подражанието  на  неприемливи  
модели  на поведение. 

Беше им дадена информация как да избягваме конфронтацията с младежите използвайки  “АЗ”  концепцията,  поощрението  като  
форма  на  стимулиране,  вместо критиката,  указване  на  желаното  поведение,  вместо  санкциониращо  и  забраняващо поведение 
от страна на родителя. 

Един от родителите сподели, че християнската религия   оказва  много  голямо  положително  влияние  върху  морала  на  младите  
хора,  стига родителите наистина  да  успеят  да  въведат  в  религията  своите  деца. 
Тъй  като  в  залата присъстваха и хора с други религии, разговора продължи след приключване на беседата.  
БЕСЕДА 5
Училище за родители. 

В настоящата беседа беше дадена информация за добри практики в училищната 
система. Беше  споделена  ролята  на  училището  при  обучението  в  отговорно  
родителство.  Беше проведено обсъждане по въпроси: Кой и кога ни учи да бъдем 
отговорни родители? Когае  най-подходящо  да  започнем  да  учим  децата  си  да  
бъдат  отговорни  родители? 

 Какви умения са ни необходими, за да можем да разберем и променим децата си в 
желаната от нас посока. Беше обсъдена възможността училището да разшири своята 
основна дейност от  обучение  на  ученици  и  да  включи  в  своята  дейност  и  
обучение  на  родителите. 

Участниците  в  беседата  споделиха  начините  на  провеждане  на  родителски  срещи, 
начините на комуникация  с учителите. Някой от родителите споделиха, че за 
съжаление точно родители, които не са заинтересовани от напредъка на своите деца 
не присъстват на беседите, че такива родители създават също така пречки, децата им 
да се развиват в положителна насока.  

БЕСЕДА 6
Училищното настоятелство. 

Тази беседа даде информация на участниците за функциите и задачите на едно училищно настоятелство.  Възможностите,  които  
родителите  могат  да  подпомогнат  училището,  и взаимно  да  окажат  въздействие  върху  учениците,  създавайки  благоприятна  среда  
за учене  и  трениране  на  умения. 

 Беше  дадена  информация  за  ролята  на  училищното настоятелство  в  исторически  план,  за  мястото  му  в  сегашната  система,  както  
и възможностите за съвременната изява като организация с нестопанска цел. Повечето от родителите изказаха  своето притеснение, че  
се намират в такава  ситуация, която не им позволява  да  отделят  повече  време,  за  да  могат  да  участват  по-активно  в  училищния 
живот. 
 Беседите  бяха  много  добре  приети,  много  активни  бяха  родителите,  и  след приключването  им  бяха  проведени  индивидуални  
разговори  с  някой  от  тях  по  казуси възникнали с техните ученици 
 

Зоя Миланова Соколова  автор на беседите.

Дейност 10
Информационна кампания „Толерантни - семинар на тема: „Как да 

бъдем толерантни?“ към себе си – толерантни към другите“

Зоя Миланова Соколова  Лектор

Бяха подготвени  покани  до  представители  на  различни  институции  -  общинска администрация,  общински  съветници  
директори  на  училища,  управители  на социални  центрове,  психолози,  педагогически  съветници,  възпитатели, представители на 
неправителствени организации, журналисти, родители, учители и  ученици.  

Дейност 10 
Информационна кампания „Толерантни към себе си – толерантни към другите“ – 

Кръгла маса Толерантност  или  себеотстояване“.  


