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Посещение на Парламента

Информационен бюлетин
Проект “Приятелски ръце”
Проектът с номер БС – 33.14-2-039/29.09.2015г. и име “Приятелски ръце “ се осъществява
по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” към Европейски социален фонд в
направление “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”

Обща цел (цели)
Засилване на мотивацията за активно включване в образователния процес на групите в неравностойно
положение от ЗПГ „Кл.Тимирязев” 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.

Специфична цел


Дейност 7 — Обучение на учители за работа в мултиетническа среда
Повишаване професионалните компетенции на преподавателите за работа в мултиетническа среда.
При изпълнението на предвидената дейност, се акцентира върху две основни направления за
повишаване на професионалната компетентност на преподавателите на гимназията:
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 на децата
от малцинствата и ще се стимулира активното им участие в учебния процес.





Формиране на етническа толерантност,
търпимост и солидарност между младите от
различни малцинствени общности;
Стимулиране на междукултурното разбиране
между ученици от различни етноси;
Осъзнаване значимостта на общите елементи в
традициите и културата на различните етноси в
света;
Запълване съществуващата празнина от
информация за малцинствата;






Повишаване компетентността на учителите
от ЗПГ „Кл.Тимирязев за формулиране и
прилагане на интеграционни политики, базирани
в стандартите за правата на малцинствата;
Гарантиране на равнопоставени условия, равни
възможности и превенция на дискриминацията;
Намаляване на броя на необхванати и отпадащи
от училище ученици, чрез изграждането на
работещ модел за интеграция на децата от
малцинствените етнически групи.

Дейност 2 — Клуб “Фестивал на етносите”
Дейността на клуб „Фестивал на етносите” има за цел запознаване с честването на празници от
традиционния календар на малцинствата. Учениците разучават ритуали, свързани със семейните обичаи и
обреди, календарните празници на различните български етноси. Участниците извършват проучвания в
областта на историята, културата, фолклора, традициите на етноса, чиито представители са те.

Провеждане на изнесено обучение по темите:
1. Социокултурна компетентност на учителя.
2. Етнопедагогически модели за образование в интеркултурна среда.
3. Етнопсихологически модели за образование в интеркултурна среда
4. Етнопедагогически модели на взаймодействието:“Семейство – образователна институция”.
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Дейност 2 — Клуб “Фестивал на етносите”
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Дейност 5 — Клуб “Всеки от нас има талант”
Цел на дейността е преодоляване на наложени стереотипи за ромския етнически етнос и изграждане
на толерантно отношение. Участниците имат възможност не само да представят своя талант, но и да
издирват и поощряват свои съученици да покажат дарбите си. Използва се интересен и ефективен метод за
работа с младите хора за насърчаване на идеи, креативност и творческо мислене - организиране на караоке,
флашмоп и конкурс на тема „Светът, който създаваме”.
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Дейност 3 — Клуб “Етноновини”
Клубът отразява всичко, което се случва в този проект за интеграцията на етносите в училище под
формата на статии, снимки, видеоматериали. Участниците в клуба създават сайт на проект „ПРИЯТЕЛСКИ
РЪЦЕ”, в който се публикуват материали, отразяващи работата на останалите дейности на проекта. Клубът
подготви филм и информационен бюлетин.
Адрес на сайта : http://daskalo.com/zpgpr

Фотоизложба „Светът, който създаваме”.

Дейност 6 — Клуб “Граждани на света”

Дейност 4 — Клуб “Кулинарно пътешествие”
Целта на клуба е съхраняване и насърчаване на културата на етносите и създаване на условия за
изразяване на етническата самобитност в кулинарната област. Участниците, разделени на групи, подготвят и
представят традиционни ястия за своя етнос. Обяд-дегустация на приготвените ястия определи с гласуване
„най-вкусното” според участниците. Рецептата на ястието спечелило първо място публикуваме тук.

Кескул - турска
сладост с вкус на
Рафаело
Необходими продукти
500 мл студено прясно мляко
40 гр. кокосово брашно
60 гр. брашно
80 гр. захар
1 ванилова захар
1 супена лъжица масло
нарязани фъстъци, бадеми,
лешници - за украса

В тенджера поставете млякото на умерен огън, след което добавете кокоса,
захарта, ваниловата захар и започнете бавно да добавяте брашното.
Бъркайте непрекъснато с дървена лъжица.
Сместа се оставя да заври, но при непрекъснато разбъркване. Накрая добавете
маслото и изчакайте да се разтопи.
Дръпнете от котлона и докато десертът е още горещ, го прехвърлете в
огнеупорни малки съдове.

Цел на дейността е привличане вниманието на обществеността, медиите и властите към проблема на
нетолерантност и дискриминация;
Подкрепа за специфични групи, изложени на различни форми на дискриминация, или по отношение
на оито има различни прояви на нетолерантност и „реч на омразата”.
Насърчаване на обществото за прояви на толерантност.

