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Програма 4: Подпомагане процеса за превръщане на културното многообразие в

източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите
и създаване на атмосфера за взаимно уважение, толерантност и разбирателство
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Опознаване и опазване
етнокултурната специфика на
населението в региона, чрез
разширяване на знанията за бита,
обичаите, традициите и
празничната система на етносите,
населяващи страната.
• Създаване на възможности за

участие в социокултурни
мероприятия и прояви, които да спомогат за подобряване на уменията за
адаптиране към различна среда и по - добра реализация в училищния
живот. Изграждане на по - благоприятна училищна среда, в която
учениците да общуват по - пълноценно и да
се учат да робатят в екип.
• Подобряване на диалога родители - ученици -

учители.

ЕКИП
Диана Георгиева - ръководител
Светлана Маринова - координатор
Десислава Димитрова - обучител специалист - етнолог

ЦЕЛЕВА ГРУПА
20 ученика в две групи със смесен етнически състав (българи, турци,
арменци, роми) от Професионална гимназия по зърнопреработвателни и
хранителни технологии “Проф. Асен Златаров” - гр. Русе

ДЕЙНОСТИ
• Обучителен семинар по етнология, воден

от Десислава Димитрова /етнолог е
Регионалния исторически музей – гр. Русе/,
със следните
теми:
Етнология (предмет, същност и задачи);
Български фолклор (празници, традиции и
обичаи); Български празници (Рождество
Христово); Мюсюлманските празници (Шекер
байрям и Коч байрям);
• Посещение на Регионалния исторически

музей гр.Русе, където са презентирани
филмите „Коледуване” и „Сурваки” (село Ценово); празникът
„Джамал” (село Кушов). Учениците наблюдават колекция от народни
носии, обредни хлябове и битови предмети от Русенския регион.
• Участие във възстановки на празници и обичаи - представят различни,

специфични за селището празници, костюми, ризи, накити, храни и др.
Например:
- Украсяване на „Дървото за коледарите”;

Приготвяне на традиционни ястия за Бъдни
вечер - обредни пити, постни сарми и
пълнени чушки, боб яхния, тиквеник,
баница и ошав; възстановка на Коледната
трапеза; изготвяне на табло по случай
Коледа, на което е представено „Раждането
на Христос”; Драматична постановка
„Историята на
Рождество Христово”.
- Коч байрям в мюсюлманското семейство –

приготвяне на традиционни мекици.
- Боядисване на Велкденски яйца.

РЕЗУЛТАТИ
• Създаден е интерес в децата към изучаването и показването в училище

на традициите и обичаите на различните етноси.
• Между учениците се създава по-голяма близост, базирана на познанието

за културните специфики на етническите групи.
• Създадена е атмосфера на по – голяма близост между учители, ученици и

родители. Работата по проекта повишава интереса на родителската
общност към провеждането на дейности и мероприятия, свързани с
училището гимназия. Родителите на участниците съдействат за теренните
проучвания.
• Материалите, събрани по време на теренните проучвания и

презентациите са използвани и е предвидено да бъдат използвани в
часовете по История и цивилизация, Свят и личност, Етика и право, и др.

