
 

Проект „И недопечените и най-добре печените – все замесени сме от едно тесто” 

 
ОУ „Христо Ботев”, гр. Раковски 

Партньор Училищно настоятелство „Христо Ботев” 

 

Програма 2: Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите 

малцинства 
Времетраене на проекта: от 01.10.2008 г. до 31.05.2008 г. 

 

Чрез проекта „И недопечените и най-добре печените – все замесени сме от едно тесто” е планирано да сформираме литературно-

театрален клуб: „Горди сме, че сме различни”, състоящ се от две групи с по 12 деца от ромски и български произход, едната група в 

начален етап, а другата в прогимназиален етап. 

 

Цели и задачи на проекта:  

Основна цел:  

Формиране на самоуважение, самочувствие и гордост от етническата принадлежност у децата от ромски произход и 

преодоляване на предразсъдъците у техните съученици и обществото 

 

Конкретни цели: 

  Опознаване на ромската културна идентичност и формиране на етническа толерантност и приятелство у всички деца в 

училище. Да се въвлекат родителите на децата от ромски произход в процеса на опознаване, съхраняване и популяризиране 

на тяхната култура. Ромските ученици да се почувстват значими и да осъзнаят, че тяхната култура и обичаи имат своето 

място в националната култура. 

 

      Задачи: 

1. Сформиране на две групи за извънкласна дейност: Клуб „Горди сме, че сме различни” 

2. Обогатяване на материалната база в училище 

3. Организиране на мероприятия за взаимно опознаване на децата от различен етнос. 

4. Изучаване и представяне на част от творчеството на българските класици и известни ромски творци.  

5. Популяризиране на ромското творчество 

6. В часа на класа учениците да се запознаят с ромското творчество и литература 



Запознаване на родителите на ромските деца с дейността на училището 

 

 

Преки участници - 30 

 ученици от начален етап – 12  

 ученици от прогимназиален етап – 12  

 учители, пряко ангажирани с проекта - 3 

административен персонал, пряко ангажиран с проекта – 3 

 

 

Дейности: 

 

 Информиране на местната общност 

- посещение на домовете на ромските деца 

- назначаване на двама учители и един помощник-учител от ромски произход 

- изготвяне на годишен план за работата в групите 

- среща с изявени ромски творци и общественици 

 

 Обогатяване на материалната база 

- Осигуряване на ромска литература 

- Изработване на ромски кът в училищната библиотека 

 

 Подготовка и изнасяне на драматизирани представления 

- Литературни четения по случай празниците Банго Васил, Атанасовден, Петльовден, Тодоровден, Патраги (Великден) и 

Гергьовден; 

- Подготовка за театрална драматизация по случай Банго Васил, международния ден на ромите и др. 

 

 Посещение на ромски фестивал в гр. Велико Търново „Отворено сърце” 

 

 

Резултати: 

 



 Формирани самоуважение, самочувствие и гордост от етническата принадлежност у децата от ромски произход и 

преодолени предразсъдъци у техните съученици и обществото. 

 Приобщени ромските деца в ОУ „Христо Ботев” чрез включването им в извънкласни форми на обучение  

 Въвлечени родителите на децата от ромски произход в процеса на съхраняване и популяризиране на тяхната култура. 

 Сформирани две групи за извънкласна дейност: начален и прогимназиален етап. 

 Обогатена материалната база в училище 

 Организирани мероприятия за взаимно опознаване на децата от различен етнос. 

 Популяризирани ромските традиции и обичаи 

 Запознати родителите на ромските деца с дейността на училището 

 Ромските ученици са значими, осъзнали, че тяхната култура и обичаи имат своето място в националната култура 

 Съхранена и развита културна идентичност на децата от ромски произход 

 Формирани себеуважение, самочувствие и гордост от етническата принадлежност 

 Преодолени предразсъдъците у обществото 

 Гарантиран равен достъп до качествено образование на учениците от етническите малцинства 

 Изучен приноса на ромите към световното културно наследство 

 Създадена атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство 

 Създадени предпоставки за успешна социализация на децата от ромски произход 

 Преодоляна е затруднената адаптация на децата от ромски произход в началното училище 

 Намален е броят на отпадналите ученици от ромски произход 

 Изграден е клуб „Горди сме, че сме различни” 

 Създадени са условия за представяне на ромските и българските традиции пред обществеността 

 Издадена брошура  

 


