


,,Училището-желана територия 

на ученика”



ПРОЕКТ

Подкрепа за интегриране 

и социализация на 

ученици от ромската 

общност в приемните 

училища в град Ихтиман

Модул
,,Познаваме ли тези , с които живеем”

СОУ,,Христо Ботев”



ПАРТНЬОРСТВО
 Община Ихтиман
 Фондация,,Междукултурно 

сътрудничество”
 Сдружение,,Център за творческо 

обучение”
 Съдействие от музей,читалище,колеги 

учители,ръководството на 
училището,родители и ученици

Финансираща институция
ЦОИДУЕМ към МОН



Проектът

 Времетраене:от 30.10.2008 до 15.01.2009 
год.

 Целта на проекта е:                                      
- да подкрепи интегрирането и социализацията 
на учениците от ромската общност от ОУ

,,Св.Климент Охридски” в с. Живково в 
СОУ,,Хр. Ботев”гр.Ихтиман

-постигане на дух на толерантност,разбиране, 
сближаване и приемане на различните от 
нас.Осъзнаване на смисъла да живеем заедно



Етапи на предварителната 

подготовка по модула

 Избор на участници

-проучване на интересите на учениците

-отчитане на техните умения и 
способности

За участие в модула бяха подбрани 
ученици от VІІІ и  ІХ клас

 Ръководители:

Таня Данчева-учител по БЕЛ

Веска Лазова -учител по БЕЛ

Веселка Тодорова-учител по история



Разпределяне на задачите 

между ръководителите на 

модула

 Т.Данчева  -получаване на обща 
представа за езика и етнографията 
на ромската и българска общност

 В.Лазова    - общо и различно в 

литература и фолклор

 В.Тодорова- история , прародина , 
разселване на двете 
общности,религия



Почасов план за работа



Събирателска работа

 Писмен запис на чествани 
празници

 Съвременни обичаи и костюми

 Обличане на кукли манекени

 Предмети от бита и домашната 
подредба

 Изготвяне на показни табла със 
снимков материал

 Лично творчество на участниците в 
модула



Представяне на краен продукт

 Изготвяне на сценарий

 Провеждане на репетиции

 Представяне на шоуто чрез:

- индивидуална изява на българи и 
роми

- съвместно участие в общите 
сценки , танци и хора

- представяне на авторско 
стихотворение



Начало на шоуто



Пътуване из миналото и 

настоящето на българите и 

ромите

Кратка презентация за 
историята на град

Ихтиман

,,Малкият град на 
широкия стар 
друм”



Ихтиман



Траянови врата



Български дом



Ромски дом





Всеки народ има съкровищница 

от приказки,предания,легенди, 

песни и танци

 Кои са ромите

 От къде идват

,,Легенда за 
рома”

,,В какво вярват 
ромите”



Сътворението на българската 

земя

 ,,Българската 
земя хубава”

Народна 
легенда



Част от презентацията за 

красотите на България



Приказките нямат възраст и не 

остаряват

Голяма част от 

приказките променят 
своето 
съдържание,случка,  
герои,в зависимост 
от това кой автор я 
разказва.

,,Болен здрав носи” 
в ромски вариант







Автентичната ромска народна 

приказка ни отвежда в 

Рейхановата нощ на чудесата



Празниците носят духа на 

народа,а какво е празника без 

песен



За всеки празник ромите имат 

своя костюм





Музиката,песента и танцът 

вървят ръка за ръка

Кръшни танци на 
темпераментни 
изпълнители

Ихтиманска 
копаница









Музиката,песента и танцът 

вървят ръка за ръка

Кръшни танци на темпераментни 
изпълнители

 Кючек









Съвместната работа породи и 

лично творчество



И ние сме българи

Сара Василева Радева

Винаги отхвърлени сме ние,
за вас сме може би странни,
но във всеки доброта се крие,
приемете ни като равни.

В България и ние живеем,
българи и ние сме също,
български песни знаем да пеем,
званието българи и на нас е присъщо.

Ромка или циганка, ако искате ме 
наричайте.

Това не е обидно за мен,
но че българка съм, не отричайте,
български език говоря всеки ден.
България е моя родина,
за мен тя е държава любима.
Там се намира моя роден край
и аз ще я обичам вечно безкрай.
Моята родина е много красива
и че живея в нея, аз съм щастлива!

Хора защо ги правите
тез разлики между нас?
Да! Различни са ни нравите,
но и ние сме хора като вас.

Защо толкоз ни мразите,
като ни видите, отвръщате глава.
От нас като от зверове се пазите
защо ли правите това.

Ние не сме извънземни
чувстваме, плачем, обичаме силно.
Ние сме хора най-обикновени,
България ни е място родно и милно.

Да се подигравате с нас толкова 
обичате

и постоянно ни обиждате,
„мангали” все ни наричате
и ни ненавиждате.





Накрая всички заедно







Резултати 

 Сближаване след опознаване

 Работа в екип

 Съпреживяване на одобрението и 
възхвалата на публиката 
(общественост , родители , учители 
и ученици) след представеното 
шоу 

 Желание за бъдеща съвместна 
работа и нови изяви



Автор:

Веселка Тодорова


