
ЦОИДУЕМ  

конкурсна процедура 33.16-2017
Приоритет 1: Реализиране на различни форми на работа, водещи до 

пълноценна социализация на децата и учениците от етническите малцинства

Проект „Заедно в алтернатива за етнически диалог и 
необходимост от обединение - ЗАЕДНО“

Договор № БС-33.16-1-006/ 02.10.2017 г.

Реализиран в партньорство между II АЕГ „Томас Джеферсън“ 
и СУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Абланица



„З А Е Д Н О“

• Водеща организация: II АЕГ 

„Томас Джеферсън“, гр. 

София

• Партньор: СУ „Св. Паисий 

Хилендарски“, с. Абланица



Целеви групи
 90 ученици от II АЕГ, включени в 

9 групи за извънкласни дейности;

 90 ученици от СУ „Св. Паисий 

Хилендарски“, включени в 9 

групи за извънкласни дейности;

 7 учители от II АЕГ и 9 учители от 

СУ „Св. Паисий Хилендарски“

 Непреки участници в проекта са 

всички ученици, учители и 

родители от II АЕГ и СУ „Св. 

Паисий Хилендарски“



Цели на проекта

Обща цел: Развитие на процеса на интеграция на 
учениците от етническите малцинства, чрез 
обвързването му със съхраняването и развитието 
на културната им идентичност посредством 
съвместни извънкласни дейности.

Специфични цели:

• Формиране на етническа толерантност и 
приемане на представители на различни етноси;

• Стимулиране на междукултурното разбиране и 
приемане на ученици от различни етноси;

• Осъзнаване значимостта на общите елементи в 
традициите и културата на етносите, живеещи в 
България и преодоляване на натрупани 
обществени стереотипи;

• Повишаване компетентността на учителите за 
формулиране и прилагане на интеграционни 
модели за извънкласни дейности с включване на 
компонент „интеркултурна компетентност“.



График на проектните 

дейности

• Представяне и популяризиране на 

проекта: 03–06.10.2017 г.;

• Сформиране и дейност на 

консултативни екипи към Центъра 

за кариерно– 03.10.2017 г. -

30.04.2018 г.;

• Сформиране и дизайн на групите 

за извънкласни дейности – 09 –

13.10.2017 г.;



График на проектните 

дейности

• Провеждане на извънкласни и 

извънучилищни дейности в периода от 

16.10.2017 г. до 15.05.2018 г.;

• Провеждане на училищни 

представителни изяви – 29.04. –

30.04.2018 г. – II АЕГ и 11.05. – 12.05.2018 

г. - СУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. 

Абланица;

• Провеждане на конференция с участието 

на учители от II АЕГ и СУ „Св. Паисий 

Хилендарски“ за обмяна на добри практики 

– 12.07. – 13.07.2018 г.  

• Информиране и публичност – създаване 

на информационни материали по проекта.



Клуб «Виртуален турист» -

ръководител Анета Кинева

• проучване историята на  етносите, живеещи в 

България и техния бит и обичаи;

• запознаване с културно-историческите 

паметници в Родопите;

• изработване на електронна карта с отбелязани 

територии, населявани от етнически групи;

• изработване на видео клип, отразяващ 

културно –историческите забележителности в 

Пирин и Родопите

Извънкласни форми във II АЕГ



Клуб «Народни танци» –

ръководител Катя Тофик

• изучаване на народни танци от различните 

фолклорни области в България (малко 

познати на обществото);

• разучаване на  музика и песни на основните 

етнически групи, живеещи в България.

Извънкласни форми във II АЕГ



Ателие «Етнографска мозайка»

 Секция 1 с ръководител Анета Кинева

 Секция 2 с ръководител Георги Йорданов

• проучване на  празници и изготвяне на 

електронен празничен календар на 

основните етноси в България;

• изработване на електронни 3D модели на 

традиционното облекло на етническите 

групи в България

Извънкласни форми във II АЕГ



Арт клуб с ръководител Георги Йорданов

• изработване на картини, отразяващи идеята за 

глобализация и мултикултурност на съвременното 

общество;

• - представяне на изложба на тема: „Мултикултурен 

свят”

Извънкласни форми във II АЕГ



Творческа работилница 
с ръководител Магдалена Дамянова

• стимулиране на умения за творческо писане, 
изследователска дейност и сценични изяви;

• представяне на лично творчество с 
мултикултурна тематика. 

Извънкласни форми във II АЕГ



Журналистически център с две секции

 Радио „VOX“ с ръководител Снежанка Сергева

 TV „Джеферсън“ с ръководител Веселина 
Иванова

• отразяване на дейностите с цел постигане на 
информираност и публичност;

• формиране на медийна култура и поведение;

• създаване на радио и ТВ предавания, отразяващи 
дейностите по проекта.

Извънкласни форми във II АЕГ



Клуб „Спортист“
с ръководител Олег Левиев

• провеждане на спортни занимания с цел стимулиране 
на двигателната активност на учениците и формиране 
на толерантност и спортсменство чрез създаване на 
смесени отбори

Извънкласни форми във II АЕГ



Извънкласни форми в СУ „Св. П. Хилендарски“

Клуб «Млад репортер» -

ръководител Сълзета Зейнева

• анкетиране и интервюиране на ученици, родители, 
учители, общественици по проблемите на интеграцията;

• събиранена на информация за проектните дейности на 
всички групи, анализиране и  популяризиране, издаване на  
информационен бюлетин;

• дискусии между ученици, учители, родители, 
общественици на теми, целящи преодоляване на негативни 
стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо 
различните етнически групи в България.



Извънкласни форми в СУ „Св. П. Хилендарски“

Инструментална група за автентични 

песни и танци –

ръководител Арбен Терзиев

• популяризиране сред ученици, родители и учители

красотата на народния фолклор и самобитността

на българските традиции в различните региони от

страната по отношение на музика, песен и танц;

• възможност за реализиране на съвместни дейности

с родители и самодейци от с. Абланица, с цел

предаване на опит между поколенията и

съхраняване и развиване на културната

идентичност на учениците.



Извънкласни форми в СУ „Св. П. Хилендарски“

Клуб «Заедно за здраве» -

ръководител Мехмед Имамов

• привличане на семейството и родителската 

общност в проектните дейности  с цел 

информираност за ползите от модерното 

образование на децата в една иновативна 

училищна среда, осигуряваща здраве, комфорт и 

удоволствие от обучението;

• спортът и здравето – условие за пълноценна 

социализация на децата и учениците от 

етническите малцинства.



Извънкласни форми в СУ „Св. П. Хилендарски“

Клуб «Еколог» -

ръководител Юлвие Гърбева

• запознаване с екологични проблеми на населеното 

място, свързани и с дейността на местните заводи;

• изготвяне на предмети от 

пластмасови,хартиени,стъклени и други отпадъци 

сучастието на родителите



Извънкласни форми в СУ „Св. П. Хилендарски“

Клуб Виртуално пътешествие» –

ръководител Наджибе Ибраим

• създаване на  интерактивни мултимедийни продукти чрез 
общоприложни програми, отразяващи историческите и 
културни забележителности чрез виртуално пътуване по 
маршрут с. Абланица - гр. София;

• създаване на анимации , демо дискове, презентации и 
интерактивни приложения с цел успешна  социализация и 
ефективна интеграция на учениците от етническите 
малцинства



Извънкласни форми в СУ „Св. П. Хилендарски“

Клуб «Млад краевед» - ръководител 

Асине Конедарева

• проучване на краеведска литература за родния 

край;

• изработване на родословни дървета;

• викторина с въпроси за маршрута София –

Абланица и неговите особености.



Извънкласни форми в СУ „Св. П. Хилендарски“

Клуб «Млад картограф» –

ръководител Адиле Имамова

• изработване на топографска карта на с. Абланица и 

на маршрута с. Абланица – София;

• съвместно с родителите опознаване на землището 

на с. Абланица по изработената топографска карта 

и придобиване на умения за ориентиране по карта



Извънкласни форми в СУ „Св. П. Хилендарски“

Творческо ателие «Абланче»:

 Секция 1 (1 – 4 клас)- ръководител Калинка 

Гайтанинчева

 Секция 2 (5 – 7 клас)– ръководител Лидия 

Хавальова

• изработване на творби за украса на помещения, 

популяризиране на дейността чрез изложби, 

базари, пресъздаващи миналото на региона и 

културите на етническите малцинства



Очаквани резултати

• Развиване и усъвършенстване на 

интелектуалните и творческите заложби 

на учениците, включени в проекта;

• Спомагане за съхраняване и развиване на 

културната идентичност на децата и 

учениците от етническите малцинства;

• Опознаване и уважение към културната 

идентичност на учениците от различните 

етнически малцинства;



Очаквани резултати

• Формиране на важни личностни качества 

като мотивация за качествено образование, 

екипност, толерантност и сензитивност към 

обществено значими проблеми като 

интеграцията на етническите групи в 

условията на гражданско общество и 

преодоляване на негативни нагласи;

• Повишаване компетентността на учителите 

от II АЕГ и СУ „Св. Паисий Хилендарски“ за 

формулиране и прилагане на интеграционни 

модели за извънкласни дейности и умения за 

работа в мултиетническа среда, чрез обмяна 

на добри практики.



Устойчивост на проекта

• Организиране и провеждане на конференция 
за представяне на резултатите от проекта и 
обмяна на добри практики за работа в 
мултиетническа среда.

• Мултиплициране на резултатите, като 
придобитите знания и социални умения ще се 
доразвиват в процеса на учене.

• Преодоляване на негативни стереотипи и 
дискриминационни нагласи спрямо 
различните етнически групи, чрез съвместните 
дейности.

• Развитие на създадените партньорски 
отношения по проекта между двете училища.




