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ПРОЕКТ “ПЛОВДИВ – СЦЕНА НА КУЛТУРНОТО
МНОГООБРАЗИЕ”
РИО ПЛОВДИВ
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

Цел и задачи:
Цел: Създаване на условия за обмен на училищни практики в мултиетническа среда и
подпомагане процеса на намиране на решения по въпроси на образователната
интеграция.
Задачи:
Стимулиране на училищните екипи да представят постиженията си в
организирането и реализирането на дейности, свързани с културата на различни
етнически групи и създаващи предпоставки за взаимно опознаване на етносите.
Разпространение на опита на училища от Пловдивска област в решаването на
практически въпроси за изграждане на културната идентичност на учениците
от различни етнически групи и възприемането й като ценност.
Подпомагане на директорите в управлението на училища, в които се обучават
ученици от етнически малцинства, за провеждане на успешна политика на
образователна интеграция.

Целева група:
училищни екипа, представящи училищната си практика на интернет страницата на
РИО - 6;
училищни екипа, представящи училищната си практика в Регионално изложение
„Образование за мултикултурен диалог” - 6;
директори, участници в обучителни семинари и работни срещи - 20;
директори, участници в проучване на потребностите - 100;
директори, участници в дискусионен форум - 30;
учители – ръководители на СИП - 10;
участници във форми на СИП и в Регионалното изложение - 200 ученика ;

Екип:
Александър Буздрев – ръководител
Вихра Ерамян– координатор
Соня Мелоян– координатор
Димитър Вътев – технически изпълнител
Антоанета Пакова – счетоводител
Людмила Драгоева – консултант, обучител

Училища - участници в проекта:
ОУ “Никола Вапцаров”, гр. Асеновград
НУ “Кирил Нектариев”, гр. Пловдив
ОУ “Христо Ботев”, с. Шишманци, общ. Раковски
ОУ “Димчо Дебелянов”, гр. Пловдив
ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Първомай
ОУ “Д-р Петър Берон”, с. Чалъкови, общ. Раковски
ОУ “Георги Караславов”, гр. Първомай
ОУ “Христо Ботев”, с. Градина
ОУ “Райна Княгиня”, гр. Асеновград
ОУ “Виктория и Киркор Тютюнджиян”, гр. Пловдив
ОУ “Панаюот Волов”, кв. Долни Воден, гр. Асеновград
ОУ “Панайот Волов”, гр. Пловдив

Дейности:
Интеркултурното образование във форми на СИП - в 16 групи от 12 училища на
територията на общините Пловдив, Асеновград, Първомай и Раковски. Темите
на СИП-овете са: музика, фолклор на етносите, театър, краезнание и др.
Двудневен семинар с учители, водещи СИП - обучение, проведено под формата на
тренинг, в който се представят богат набор от информационни материали,
техники и методи на работа в условията на мултикултурна среда.
Конкурс за представяне на добри практики в осъществяване целите на
образователната интеграция на учениците и децата.
Работни срещи с директори на мултикултурни училища
Анкетно проучване за потребностите и трудности при осъществяването на
интеркултурно образование сред директори на училища, което служи за основа
за определяне на програмата за образователните семинари за директори.
Провеждане на еднодневни семинари за директори.
Регионално изложение “Образование за мултикултурен диалог” - представят се
резултатите от обучението в групите по СИП. Демонстрирани са характерни
за ромския, турския, арменския и българския етнос фолклорни танци, песни,
обичаи. Представени са и резултати от етнографски проучвания и събирателска
дейност - обредни предмети, носии, албуми и т.н.
Дискусионен форум “Образователна интеграция - училищни политики и
практики”. Тематичните направления на дискусията са: привличане на
партньори и ресурси; разработване и управление на проекти; управление на
процеса на интеграция в приемно училище, планирано с оглед на потребностите
на децата от малцинствата, родителите - партньори, политика на развитие на
идентичностите и диалогът между тях. Участват директори на училища,

експерти от РИО - Пловдив, представители на общинските администрации от
общините - партньори Асеновград, Раковски, Първомай, Пловдив.

Резултати:
Изготвен е национален доклад за ролята на интеркултурното образование и
възпитание като фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на
подрастващите и създаване на атмосфера за взаимно уважение, толерантност и
разбирателство.
В обучението си по СИП учениците получават знания за различните етноси,
участват в съвместни дейности, които са демонстрирани на Регионалното
изложение.

