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„С фолклора в сърцето – към Европа“
Основно училище „Цанко Церковски“ с. Средище, общ. Кайнарджа, обл.
Силистра
Народно Читалище „Стефан Караджа“, с. Средище
Период на проекта: октомври 2008 – септември 2009
Цел: Издирване и записване, редактиране, пресъздаване и популяризиране
на фолклорните жанрове (детски игри, броилки, песни, приказки, гатанки,
пословици, поговорки, обичаи) на етносите, живеещи в селото от учениците
в училището, изучаващи “Фолклор на етносите в България – ромски
фолклор”. Проектът предвижда организирането на СИП „Фолклор на
етносите в България – ромски фолклор“ за 52 ученика, разделени на 4 групи
в начален и прогимназиален етап на обучение. Групите са етнически смесени
– роми, татари, турци и българи, с включени и ученици, пътуващи от
съседните села.
Екип: Румяна Върбанова – ръководител проект
Нели Янкова, Дияна Иванова – Аблигазова, Руси Стефанов – ръководители на
групите по СИП.
Дейностите в проекта са съобразени с календарните празници, които са
отбелязвани в селището (Коледа, Рамазан байрам, празникът Тепреш на
татарите) от една страна, а от друга – представят елементи от традиционната
култура в него – събрана е информация и са организирани седенки,
разучават народни песни и танци, подреден и открит е училищен музей на
етносите, издадена е книжката „Фолклорен дворец на етносите в Средище“.

Проектът приключва със заключителен концерт и среща на поколенията „Ние
винаги сме заедно“. Успех за деца, включени в СИП е тяхното участие в още
много изяви и извън проекта - Националния фестивал на народни обичаи и
художествени занаяти „От бабината ракла” – 15 и 16.11.2008 година, град
София; Участие в ХІV национален фестивал на коледарските групи
„Коледарско надпяване”; Участие на квартет „Бейбунарчета” в гала-концерт
на БНР – 18.01.2009 г. – ІХ Национален радио конкурс „Млади фолклорни
таланти”; Участие в Общински фолклорен фестивал – 21.05.2009 г. – с.
Кайнарджа; Участие на Джингис Метин, Тамер Рушидов, Гюнайдън Рюстем в
ХІV издание на Националния конкурс за млади изпълнители на кавал и
добруджански народни песни „Иван Георгиев” – с. Дъбовик; Участие на
ученици от ІІ и ІІІ група във второто издание на областния фестивал на
руската песен – 27.05.2009 г., Силистра и др.
Резултати:
Участниците в проекта завършват учебната 2008/2009 без поправителни
изпити, а учениците от ІІ група / ІV клас/ с класен ръководител Нели Янкова
показаха много добър успех на външното оценяване по всички предмети.
Осмокласниците продължават образованието си в Професионално училище
по механизация на селското стопанство „Никола Вапцаров” – село Средище,
включително и ромските момичетата. Намален е броят на неизвинените
отсъствия, свободното време на децата е уплътнено с интересни и полезни
за тях занимания. Подобрени комуникативни умения на учениците /по
впечатления на преподавателите/ . Сплотеност на паралелковите колективи.
Издигна се личностното самочувствие на децата. Разви се творчески
потенциал у някои ученици.
Мобилизирана родителска и общоселска общност. Укрепна емоционалната
близост на децата с възрастните.
Издадени е книжка „Фолклорен дворец на етносите в село Средище”. Тя е
разпространена в училища и общини, които са в близост до с. Средище.

Общоучилищният конкурс „Фолклорист“ е за най – добър изпълнител на
фолклори жанрове на етносите. В него освен ученици от първи до осми клас
са включени като участници и деца със специални образователни
потребности, които са на ресурсно подпомагане в училището. В рамките на
някои дейности по проекта са интересни и срещите на учениците с
възрастни хора от Дневния център за възрастни хора с увреждания, които
продължават и след приключването на проектните дейности.
НЧ „Стефан Караджа” се ангажира да осигури средство за хонорар на
музиканта Стоян Дечев и на Румяна Стефанова ръководител на фолклорна
група с цел продължаване на дейностите.

