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„ Дъга на толерантността - партньорство за ефективна интеграция” 
по договор № BG05M2OP001-3.002-0037 

Бенефициент : община Казанлък 
Партньор: ОУ „Свети Паисий Хилендарски” с. Хаджидимитрово 
Обхват : ученици от начален етап – 50 (петдесет) 
Дейности:  
Образователни дейности в ателие "Да учим днес за успешно утре" 
Описание 
Подпомагане овладяването на българския език от учениците от етническите малцинства 
чрез включването им заедно с другите ученици в интерактивни и творчески дейности. 
Допълнителното обучение по български език на 297 деца с етнически малцинствен 
произход (включително транспортираните по дейност 1 ученици) ще се организира 
съобразно детските възприятия, за да могат да овладеят книжовния български език до 
степен, гарантираща им равни възможности. Чрез използването на интерактивни и 
творчески методи на обучение учениците ще имат възможност за развитие на своите 
индивидуални способности, заложби и таланти. В театралните игри, етюдите и 
художествените интерпретации ще се развие диалогичната им реч. Слушайки 
интерпретации на художествени произведения на магнитен носител, децата обогатяват 
своя речник, което допринася за развитието на говорните им умения. Във всяко училище 
ще се обособи библиотечен кът с детски книжки, като с това те ще имат възможност да се 
докоснат до вълшебния свят на книгата, ще се научат как да я ползват и пазят. 

Творчески и интерактивни дейности в ателие "Пъстра забава” 
Описание 
В ателие "Пъстра забава" са включени различни дейности за развитие на мотивацията, 
адаптацията към учебния процес и социализацията на учениците от етническите 
малцинства. Организираните екскурзии имат за цел да разширят кръгозора и общата 
култура на целевата група. Конкурси, концерти и заниманията в Празник за деня на 
българския спорт ще развият техните таланти и потенциални способности, ще възпитават 
в състезателен характер за постигане на по-добри резултати. Тъй като целевата група е 
формирана от деца в 1 - 4 клас (297 деца с етнически малцинствен произход, участващи в 
дейност 2, включително транспортираните по дейност 1 ученици) ще се организира 
съобразно детските възприятия, за да могат да овладеят книжовния български език до 
степен, гарантираща им равни възможности. ), то и методиката на работа ще бъдат 
използвани интерактивни методи, постигащи равнопоставено участие независимо от 
възможностите. Децата ще имат възможност в началото на дейността за всяка учебна 
година да участват в подготовката на програмата за ателието. По този начин ще се проучат 
техните интереси и желания. Необхванатите или застрашени от отпадане от училище ще 
участват в създаването на среда, толерантна към различията, ще припознаят 
образователната система като място, чрез която ще имат възможност да се реализират като 
успешни, пълноценни личности. В тези форми, които отговорят на особеностите и 
потребностите на целевата група, учениците от трите основни етноса в община Казанлък 
– български, турски и ромски, ще работят и играят заедно, ще изграждат приятелства, ще 
изграждат умения за приемане на различията, мотивация за продължаване на своето 
образование. Чрез дейностите в неформалната среда учениците, чийто майчин език не е 
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български, ще подобряват речниковия си запас и комуникативните си способности. От 
своя страна, това ще повиши тяхната успеваемост в редовните учебни занимания. 

Обособяване на кабинет по кариерно консултиране и професионална 
ориентация 
Описание 
Обособяване на кабинет за кариерно консултиране и професионална ориентация на 
учениците от етническите малцинства. Ще се изпълнява от Център за кариерно развитие - 
Стара Загора по програма за обучение по кариерно ориентиране на учениците във връзка 
с прехода им от една към друга образователна степен. В дейностите ще се включат и 
родители на учениците. 

Работилница за родители 
Описание 
Тъй като комуникацията с характерната за община Казанлък етническа родителската 
общност е изключително трудно осъществима предвид културната й специфика, един 
медиатор от Фондация "Ромско сърце" ще подпомага провеждането на занимания с нея по 
местоживеене в населените места на община Казанлък, в които се намират партньорските 
училища. В тях ще се работи с родителите на децата от етнически малцинствени групи за 
развиване на родителските им компетенции, за подкрепа и насърчаване на децата в 
семейна среда. Всичко това ще помогне и ще мотивира родителите с етнически 
малцинствен произход да изпращат децата си в училище. В ефективното партньорство ще 
се проявява разбиране на индивидуалните нужди на семействата. Ще се развиват умения за 
комуникация с децата, учители, други родители (за активно слушане, за задаване на 
въпроси, разсъждаване и изясняване, перифразиране). В партньорството ще се изработят 
стратегии за провеждане на дискусии, даване на информация. Ще се осъществява активна 
подкрепа за семейството. Методологията по изпълнението на дейността се базира на 
интерактивния принцип на комуникация, което осигурява възможност всеки член от 
целевата група да се чувства значим и равен. 
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