Музикално послание за толерантност
Проект на СОУ “Петко Р. Славейков”, град Видин
Център за орбазователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
КП 33.1 Програма 2: Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от
етническите малцинства.

Цел и задачи

Екип

Създаване на условия за междукултурен
обмен между ученици с различна етническа
принадлежност

Катя Димитрова – ръководител
Нели Петкова - счетоводител
Сашка Каменова – технически секретар
Лилия Славчева - диригент на народния хор
Таня Йонова- координатор танцов състав
Станислав Георгиев – хореограф
Сашка Радуканова – координатор на
Сдружение “Организация Дром”
Александър Петков – корепетитор
Кирил Ламбов – диригент и композитор

Стимулиране на социална активност на
ромските деца и развитие на тяхната
вътрешна потребност за изява чрез
музиката.

Целева група
Преки участници в проекта са 30 деца от
училището, от които 10 са с ромски
произход. Те са подбрани и разпределени
според техните желания и музикални
възможности в народния хор или танцовата
формация.
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Дейности

• Като заключение на проекта е организиран

Създаване на Музикално - танцова
формация за ромска и българска народна
музика като извънкласна форма за
съхраняване и развиване на културната
идентичност на ученици от ромски
произход.

Фестивал на народната музика, в който са
поканени участници от други училища.
Проведена е и еднодневна екскурзия до
гр. Белоградчик за екипа на проекта.
• В отчета по проекта е включено и анкетно

• За

проучване, проведено сред учениците,
родителите и учителите за установяване на
интереса към създадената музикална
формация и взаимоотношенията на децата
в нея.

набирането на
участници в
съставите е
организирана
“Седмица на
талантите” и са
подсигурени
два вида стилизирани народни носии ромски и български. Закупени са
необходимите музикални инструменти.
• Репетициите на танцовия и хоровия

състави са провеждани два пъти седмично
по 90 минути. В тях постепенно учениците
се запознават с характерните особености
на ромския и български фолклор.
• През учебната година съставите участват в

училищните и общоградски празници.
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Децата се учат да възприемат, разбират и
харесват различното.

Резултати
Чрез разучаването на ромски песни и
танци и представянето им пред публика е
създаден интерес към богатството на
фолклора не само сред участниците в
проекта, а и сред останалите ученици,
родители и граждани на града.

Сътрудничество с „Организация Дром”,
чиито координатори спомагат за
реализация на проектните дейности и
комуникацията с родителите.
Поддържането на партньорски
взаимоотношения със сдружение
„Организация Дром” – град Видин е много
важно за продължаване процеса на
десегрегацията на ромските деца в
училище и осигуряването им на равен
достъп до качествено образование.

Чрез проектните дейности децата
повишават самочувствието си и започват
да вярват в собствените си възможности.
този начин се насърчава общуването
между тях и се намалява социалната
изолация.
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