
Регионален инспекторат по образованието – Хасково 
 

По програма: Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата, учениците 
и младите хора от етническите малцинства 

  

Искам, знам и мога 
 
Проект за изграждане на модел за извънкласни и извънучилищни 
дейности, целящи успешна социализация на децата, учениците и 
младите хора  от етническите малцинства, обучавани в етнически 
смесени училища от област Хасково 

       
ДЕКЕМВРИ 2008 г. – АВГУСТ 2009 г. 



Цели на проекта  
 

Искам, знам и мога 

 Създаде на модел за извънкласни и извънучилищни дейности, целящи 
успешна социализация на децата и учениците и младите хора от етническите 
малцинства, обучавани в етнически смесени учебни заведения от област 
Хасково. 

 

 Възпитаване на младите хора от област Хасково в дух на толерантност, 
приемане на различията чрез средствата на изкуството и спорта.  

 

 Популяризиране на дейностите в Хасковска област сред децата и младите 
хора и обществеността. 

 

 Развитие на нови форми на извънкласни и извънучилищни дейности, 
насочени към представяне на етно-културното богатство на областта. 



Задачи на проекта  
 

Искам, знам и мога 
 Проучване на интересите и потребностите и представяне  на етно-културните различия 

в  област Хасково.  

 

 Привличане и задържане на децата в училище чрез включването им в разнообразни 
дейности, осигуряващи възможности на всеки ученик, независимо от етническия му 
произход, да се чувства ангажиран и значим. 

 

 Създаване на действащи клубове в  община Хасково. Планиране и осъществяване на 
дейности на клубовете съобразно интересите и потребностите в съответната общност: 

   

 театър - пресъздаване на културните различия чрез методите на 
драматизацията;  

 изобразително и приложно изкуство – изследване и пресъздаване на 
художествени произведения и предмети от бита на различните етноси;  

 етнографска и проучвателна дейност – опознаване и изследване на 
многообразието на фолклора-приказки, легенди, обичаи, носии и други 
характеристики. 

 

 Провеждане на Кръгла маса: „ Социализация чрез извънкласни занимания” 

 

 дебати, спорт, фолклор, театър, изобразително и приложно изкуство, етнографска 
работилница. 

 

 Изработване на христоматия : „Богатството на етносите”. Представяне пред 
обществеността. 



Проучване на интересите и нуждите сред 

потенциалните бенефициенти. Изготвяне и 

провеждане на анкета сред ученици от 5 

училища от Община Хасково 

 А Н К Е Т А 

 за проучване потребностите на децата от училище........................................................... 

 за осъществяване на извънкласни дейности по проект „Искам, знам, мога”, 
програма 

КАКВО ОБИЧАШ ДА ПРАВИШ В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ? 

 

В КАКВИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ БИ СЕ ВКЛЮЧИЛ? 
а)   В ТАНЦИ 

б)   В ПЕЕНЕ 

в)   В ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРЕДМЕТИ НА ИЗКУСТВОТО 

г)   В СПОРТ 

д)   В ТЕАТЪР 

г)   В НИЩО 

АКО ИМАШ ВЪЗМОЖНОСТ, В КОЯ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ ФОРМИ БИ СЕ ВКЛЮЧИЛ? 
а)   ИЗКУСТВА НА ЕТНОСИТЕ 

б)   ТАНЦИ НА ЕТНОСИТЕ 

в)   ПЕЕНЕ 

г)   ХИП-ХОП 

д)   ФУТБОЛ 

г)   ДЕБАТИ 

д)   В НИЩО 



Целева група на проекта  
 

Искам, знам и мога 

 Ръководителите на клубовете създадоха клубове за социализация на млади 
хора от етническите малцинства към ОП „Младежки център” - Хасково въз 
основа на проучените интереси на целевата група. В проекта се включиха 142 
ученици от училища на територията на община Хасково.  

 

 В клуба по изкуства на етносите бяха записани 38 участници; в клуба по 
фолклорни танци на етносите - 22; в клуба по хип-хоп - 20; в клуб „Дебати” – 20 ; 
в клуба по вокално пеене – 21; в клуба по футбол – 21. 

 

 Дейността си клубовете осъществяваха в пемещения, находящи се в базата, 
стопанисвана от ОП „Младежки център” – Хасково, както и в следните училища 
– ОУ „Шандор Петьофи” – Хасково и СОУ „Св. Паисий Хилендарски” – Хасково. 

 

 Пряко участие в проекта взеха над  250 деца - участници в провежданите 
турнири, изложби, концерти, дебати. 

 

 Непреките участници – деца, ученици, родители, самодейци, представители на 
по – широката общественост от област Хасково, бяха над 800. 



Презентиране на проекта пред 

ученици и родители от целевите 

групи 

Среща с родителите 



Клубна дейност: 

Изработване на предмети на 

изкуството на различните етноси 

 Изработени бяха 150 експоната, които 

бяха представени на две изложби, 

подредени на 16.04.2009 г. и на 

22.05.2009 г. във фоайето на ОП 

„Младежки център” – Хасково  





 Бяха 

представени 

произведения 

на ученици от 

над 10 

училища 







 По време на 

изложбата 

децата сами 

боядисваха 

яйца 



Драматизация на фолклорни 

приказки от различните етноси  

 С участието на 16 деца бяха подготвени 
драматизации на фолклорни приказки на 
различните етноси  

 Драматизациите бяха представени като 
състезание „Познавате ли приказките на 
етносите”, проведено на 22.05.2009 г. в ОП 
„Младежки център” - Хасково под надслов: 
„Приказна феерия”.  

 Драматизацията на приказките на етносите 
бяха представени от участниците в клуба и 
пред децата от  ДДЛРГ „Надежда”-Хасково на 
01.06.2009 г. 



 В 
състезанието 
се включиха 
отбори от ОУ 
“Шандор 
Петьофи” и 
СОУ “Св. 
Паисий 
Хилендарски” 



Залата беше препълнена 

 



Облечени като герои от приказки, водещите 

поставяха задачите на участниците 



Някои от въпросите ги затрудниха 



По картинките те трябваше да разпознаят 

приказката 



После пък на сцената излязоха герои от 

приказки и състезателите трябваше да 

отговарят на техните въпроси 



Имаше и задачи за публиката 



И концерт 



В дом “Надежда” драматизациите предизвикаха голям 

интерес 



Децата се наслаждаваха на изпълнението на каките и 

батковците от клуба 



Възстановка на традиционни 

обичаи 
 Участниците в 

клуба 
демонстрираха 
народен 
обичай пред 
своите 
връстници от 
различни 
училища 



На децата им беше много интересно и те 

искрено се забавляваха 



 



Резултати от дейността на клуб 

по изкуства на етносите  
 Поради  големия интерес   от страна на учениците към 

дейността в групите на клуба и творческите им умения бяха 
изработени много интересни и красиви атрибути, сувенири, 
предмети и реквизит, свързани с традиционни празници на 
етносите.  

 Художествено бяха пресъздадени културни образци, 
представляващи етнокултурното богатство на нашия регион. 

 Участниците опознаха многообразието на нашия фолклор и 
претвориха културните различия чрез методите на 
драматизацията.  

 Чрез методите на изкуството работихме и за социализация на 
учениците от етническите малцинства, за възпитанието им  в 
дух на толерантност, приемане на различията чрез средствата 
на изкуството. 



Клуб по фолклорни танци на 

етносите  
 Най-напред децата 

усвоиха елементарни 
музикални и танцови 
движения за добиване на 
основна двигателна 
култура.  

 След това бяха разучени 
танцови движения и 
комбинации, от които бяха 
създадени сценични 
танци. 

 Така се постигна цялостна 
сценична интерпретация 
на произведенията “Малко 
дете хубаво”, “Тракийска 
ръченица”, “Цигански 
предсватбен танц”. 



Наученото бе показано по време на 

концерта 





Резултати от дейността на клуб 

по фолклорни танци  
 По време на заниманията в клуб „Танци на етносите” 

се създаде голям интерес в преките участници, 
поради ритмичното разнообразие на предлаганите 
танци, съобразени с възрастта и възможностите на 
децата. Известни затруднения създаде разучаването 
на неравноделните тактови движения и комбинации, 
което се преодоля чрез специално ориентирани 
занимания в тази посока. 

 Бяха развити вродените  качества на учениците за 
метроритъм и танцувалност. Участниците се 
запознаха с български и ромски танцови образци и 
откриха общите цености, пресъздадени в танците на 
различните етноси . 



Клуб по хип-хоп  

 В клуба по 
хип-хоп се 
включиха 20 
ученици от 6 
хасковски 
училища 

 Те се 
предстаиха 
отлично на 
фестивалите, 
в които взеха 
участие 



Клуб по пеене 

 Заниманията се 
провеждаха 2 пъти 
седмично по 2 часа. 
Поради затруднения с 
владеенето и 
усвояването на 
различните езици в 
песните, се провеждаха 
занимания за 
усвояването на езика. 

 След разучаване на 
песните се 
преминаваше към 
изпълнението им със 
съпровод. 

 Накрая се включваха и 
характерни за всеки 
етнос движения, 
съобразно характера и 
съдържанието на 
песните.  



Клуб по футбол 

 При работата в Клуба по 
футбол бяха постигнати добри 
резултати в спортно-
техническата подготовка на 
участниците. Поради голямата 
мотивация на учениците към 
дейността в някои от тях 
постигнаха забележително 
развитие и във физическо и във 
тактическо отношение.  

 В съответствие с възрастта и 
възможностите на участниците 
беше работено професионално 
върху физическите качества на 
младите футболисти, върху 
футболните им технически 
умения и отчасти върху 
тактическата им подготовка.  

 Чрез спортната методика се 
усъвършенства талантът им в 
областта на футбола и 
отношението им на 
толерантност към етническите и 
социалните различия.  



Футболен турнир по проект 

„Искам, знам, мога” 
 На Ученически 

спортен комплекс 
„Юнак” – Хасково бе 
проведен футболен 
турнир с участието на 
отбери от 4 училища 
– ОУ „Никола 
Вапцаров” – Хасково, 
НУ „Г. С. Раковски” – 
Хасково, ОУ „Шандор 
Петьофи” – Хасково и 
СОУ „Св. Паисий 
Хилендарски” – 
Хасково.  



 След много 
оспорвани срещи 
на първо място се 
класира отборът 
на СОУ „Св. 
Паисий 
Хилендарски” – 
Хасково, на второ 
– учениците от ОУ 
„Шандор Петьофи” 
– Хасково и на 
трето отборът на 
ОУ „Никола 
Вапцаров” – 
Хасково.  

 



 На турнира 
присъстваха 
треньори от 
ФК „Хасково”, 
които 
споделиха, че 
силно 
впечатление 
са им 
направили 
някои от 
малките 
футболисти, и 
те ги 
поканиха да 
тренират към 
спортната 
школа на 
клуба.  



 И победителите 

и победените 

играха 

задружно и 

получиха 

удовлетворение 

за показаното 

на терена. 



Състезание по дебати между отбори от 

клуба на тема „Толерантността”  
 Участниците в клуба усвоиха 

основните правила при водене 
на състезателен дебат във 
формат „Карл Попър”. Усвоиха 
основните умения за събиране 
на доказателства и статистика в 
подкрепа на своята теза, както и 
начините за опровержение на 
противниковата. 

 На 22.06.2009 г. в ОП „Младежки 
център” – Хасково се проведе 
състезание по дебати на тема 
„Толерантността” с участието на 
представителина клуба по 
дебати, ученици от СОУ „Св. 
Паисий Хилендарски” – Хасково, 
ПГЛП „Райна Княгиня” – Хасково 
и младежи доброволци от ОП 
„Младежки център” – Хасково.  



 Участниците 
първоначално изказаха 
мнение за това какво е 
толерантността и се 
откроиха тези, върху 
които се дебатираше. 
Отборите защитаваха 
две тези по темата – 
„На всяка цена трябва 
да бъдем толерантни 
към различията в 
етническото, половото, 
физическото и 
социалното положение” 
и „Не трябва да бъдем 
толерантни към прояви 
на агресия и насилие, 
независимо от 
социалния статус на 
хората.”  



 Изказани бяха 
мнения в 
подкрепа и на 
двете тези, за 
да се достигне 
до изводите, че 
толератността 
към различията 
важен елемент 
от 
съвременните 
взаимоотношен
ия, но проявата 
на толерантност 
не трябва да се 
проявява към 
агресията и 
насилието от 
всякакъв 
характер и 
въобще всички 
форми на 
нарушаване на 
човешките 
права. 



Постигнати резултати 

 Осигурени бяха ефективни предпоставки за социализация на 
млади хора от етническите малцинства чрез провеждането на 
извънкласни и извънучилищни форми, в които се осъществи 
междукултурен диалог, изява на творческите способности на 
децата и задоволяване на техните потребности. 

 Създаден бе ефикасен модел за развитие на извънкласните и 
извънучилищните дейности с участието на деца от етническите 
малцинства. 

 Осигурен бе равен достъп до качествено образование на всяко 
дете чрез създаване на благоприятни предпоставки за 
пълноценно развитие на талантите в клубна дейност. 

 Формирахме на правилно разбиране у младите хора и 
обществеността към проблема за толерантността. 

 Натрупан бе педагогически опит от педагогическите кадри от 
област Хасково в успешната социализация на младите хора от 
етническите малцинства. 



Постигане на целите 

 Създадените клубове за социализация на 

млади хора от етническите малцинства от 

Община Хасково и тяхната дейност 

допринасе за възпитаване на младите хора 

от област Хасково в дух на толерантност, 

приемане на различията чрез средствата на 

изкуството и спорта и за популяризиране на 

културното многообразие сред децата и 

младите хора.  



Трудности при 

осъществяването на проекта 

 Липсата на навици у децата за 

организация на времето и бързата 

загуба на концентрация върху 

дейността. 

 Слабото владене на български език, 

което затруднява концентрацията. 

 Променливите желания на обучаемите. 

 Непостоянството. 

 

 



Устойчивост 

 Дейностите в клубовете дадоха възможност за изява на 
творческите способности на децата и задоволяване на техните 
потребности. 

 Проектът предостави условия  на всеки ученик, независимо от 
етническия му произход, да се чувства ангажиран и значим, да 
твори и се развива.  

 Той създаде потребност у децата от опознаване на нови 
светове, нови хора и нови култури, което вярваме, че ще 
продължи и след приключване на проекта. 

 Децата са мотивирани и те ще продължат да инициират 
дейности, насочени към богатството на различните етноси, 
изкуството и спорта.  



Изпълнителен екип на проекта 

Ръководител на проекта 

  ИВАН ПАНАЙОТОВ  

   НАЧАЛНИК НА РИО - ХАСКОВО 

Координатор 

  ДЕЯН ЯНКОВ ЯНЕВ  
   ДИРЕКТОР НА ОП „МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР” - ХАСКОВО 

Сътрудник 

  ХРИСТИНА ЖЕКОВА БОЕВА 

   СТАРШИ ЕКСПЕРТ В РИО ХАСКОВО     

Счетоводител 

  КРАСИМИРА ТЕХОВА   

   ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ НА РИО - ХАСКОВО 


