Проект ”Стари легенди в нови времена”
Водеща организация: ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”
Хасково
Партньори: ОДЗ №17„Иглика” Хасково
ОДЗ №18 „8 март” Хасково
Детска градина по изкуствата Хасково
Тема: "Обучение в дух на толерантност и недискриминация в детските
градини и в училищата чрез съхраняване и развиване на културната
идентичност на деца и ученици от етническите малцинства"
Приоритет - Образование от Национална стратегия на Република България за
интегриране на ромите (2012-2020) и План за действие за изпълнение на
Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (20122020) и „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.”
Населено място:

Гр. Хасково

Времетраене на проекта:

01.11. 2012 г.- 30.06.2013 г.

Обща стойност на проекта:

23 714, 86 лв.

Основни цели:
 Да подпомогне съхраняването на културната идентичност и да утвърди
културното многообразие като фактор за развитие на позитивна образователна
среда в етнически смесени училище и три детски градини в град Хасково.
 Да развие партньорството в общността по линията училище- детски градини,
както и по линията образователни институции- местна общност с цел
съхраняване на културната идентичност, опознаване, приемане и утвърждаване
на различията като обща ценност в образованието и възпитанието.

Подцели:
1. Да подпомогне процеса на приемане и сближаване в дух на толерантност на деца и
ученици от различни етно-културни общости чрез изучаване на културата на
различните етноси.
2. Да запознае децата и учениците с легендите на различните етнически и религиозни
общности, преобладаващи в нашия регион като част от културното им наследство и от
обшочовешката култура, използвайки интерактивни и нетрадиционни методи.
2. Да подпомогне създаването на приемственост между различните възрасти и
образователни етапи в интеркултурното образование.
3. Да въведе в заниманията на децата и учениците теми за приятелството,
толерантостта и хуманизма, особено близки до душевността на всяка етно- културна
група и които са водещи в легендите, преданията и приказките им.
4. Да повиши интеркултурната компетентност на учители за работа в мултиетническа
среда чрез използване на нетрадиционни и интерактивни методи
5. Да подпомогне приобщаването на родителите към интеркултурното образование в
училището и детските градини
6. Да допринесе за подобряването на социално-психологическия климат в
извънучилищната среда с цел интеграция на децата и учениците от етническите
малцинства, обучение в дух на толерантност и развитие на интеркултурна
образователна среда.
Целева група – 20 деца от ІІІ подготвителна група – 10 от български и 10 турски
етнос разпределени в две ателиета:
1.Ателие ” Легендите оживяват” – Ръководител: Венета Тенчева
2.Ателие „Шарена мозайка”- Ръководител: Дияна Николова
ГРАФИК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАНИМАНИЯТА:
ЧЕТВЪРТЪК – ОТ 11,00 ДО 11,30 ЧАСА
ПЕТЪК - ОТ 11,00 ДО 11,30 ЧАСА
Дейности:
Опознаване на легендите, преданията и приказките на етническите и релегиозни
общности в България.
Цели:
Повишаване на знанията на децата за културата на етническите малцинства, живеещи в
България като цяло, чрез изучаване на легендите, преданията и приказките на
различните етнически общности в нашия регион.
Децата да се научат да бъдат толерантни един към друг като се запознаят със своите
история и традиции, предавани чрез легендите и приказките, както и с историята и
традиците на другите етно-кулртурни общонсти
Възпитание в толерантност, приятелство и взаимопомощ.

Описание на дейността - обхват:



Прочит и слушане на легенди и приказки на различни етноси - ромски, турски и
др. Осмисляне и поука.



Илюстриране на приказките.



Представяне на изложба от детските рисунки.



Драматизиране на български, ромски и турски приказки



Участие с драматизации в празника „Стари легенди в нови времена”.

Резултати:

Създадени 7 клуба в училището и 6 групи в 3те партньорски детски градини за
изучаване и художествено пресъздаване на легендите и приказките на етническите
групи от нашия ругион.
Включени в дейностите на групите 85 ученика от училището и 60 деца от детските
градини.
Проведени общо 780 часа извънкласни дейности с децата и учениците
Децата и учениците ще се научат да разбират и разказват легенди и приказки на
различни етноси да пресъздават чутата приказка чрез рисунка и драматизация; да
пресъздадат образи на герои от легенди на етносите.
Дейността ще допринесе за повишаване на знанията на учениците за културата на
етническите малцинства, живеещи в България.
Дейността ще допринесе и за междукултурното образование в училището и детските
градини и възпитаване в дух на толерантност.

