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Бъдещето зависи от избора, а нашето училище е мост към това бъдеще,

по който повече от 200 години преминава поколение след поколение…



Това сме ние…



Училището с поглед отвътре…



Така придаваме 

празнична 

атмосфера и уют…



Групата с факултативни учебни часове по „Фолклор на етносите – ромски

фолклор“ 



Работни моменти и дейности с учениците…



Членовете на групата са както ученици от ромски произход, така и 

ученици – етнически българи, защото…



В училището цари толерантност по отношение на етническия

произход и от години заедно учат и творят, създават приятелства, мечтаят

и се забавляват ученици от двата етноса, които с удоволствие участват и

пресъздават и български, и ромски традиции и обичаи, заедно празнуват

и взаимно уважават културните си различия.



Урокът е училищна инициатива по повод Деня на ромската гордост и култура и има

за цел да запознае учениците със същността на това събитие.



Учениците се запознават накратко с историята на ромите, ромските символи и

основните характерни особености на ромската култура като цяло – приказки, песни,

празници и обичаи, музика и танци, известни личности от ромски произход.



Всяка година в първата седмица на октомври се отбелязва Денят на ромската

гордост и култура – Рома прайд. Инициативата се осъществява от ръководителя на

групата „Фолклор на етносите – ромски фолклор“ и членовете на Ученическия

парламент. На този урок присъстват и участват ученици, които се приобщават към

дейностите на екипа, поддържа се традицията по приемственост от начален към

прогимназиален етап. Гости на занятието са родители, учители, образователни

медиатори и директорът на училището.



Училището се превръща в желано място за всеки ученик и се работи за

постигане на следните цели: създаване на ефикасен модел за възпитаване на

етническа толерантност, гордост и приятелство, както и за привличане и задържане

на децата в училище чрез изучаването на ромски фолклор; привличане и задържане

в училище на ромските ученици и учениците в риск от отпадане; заздравяване на

ромската културна и етническа идентичност сред младите роми; формиране на

етническа толерантност, търпимост и солидарност; повишаване на успеха и

намаляване на безпричинните отсъствия от училище.



През седмицата, посветена на ромската гордост и култура, в училището се

провеждат: тематични часове на класа, конкурс за рисунка в начален етап на тема:

„Слънцето свети еднакво за всички“, конкурс за съчинение в прогимназиален етап на

тема: „Различни, но заедно“ и кулинарна изложба.



Запознаваме учениците и гостите с ROMA

PRIDE и инициативите му, които са своеобразен

начин да бъдат чути ромските гласове за

промяна, за равенство, за това да бъде прието

многообразието на етносите без омраза и

негативни нагласи, начин, да се съберат

възможно най-много хора от всички етноси и да

се даде гласност на проблемите, пред които са

изправени ромите в цяла Европа.



Представена е кулинарната изложба, специално подготвена и посветена на

Деня на ромската гордост и култура. Учениците с помощта на своите родители са

приготвили любимо свое ястие или десерт.



Всеки ученик представя своето кулинарно произведение, като накратко

съобщава необходимите за приготвянето му продукти и обяснява технологията на

приготвянето.



В края на урока се дава дума на директора, който поздравява ученици и гости с

празника. Възможност за изказване се предоставя и на родителите, и на учениците.



Завършваме с дегустиране на ястията, а след почерпката за финал се танцуват

право българско хоро и кючек, който е емблематичният за ромите танц.



Това е традиция за отбелязване на ромската гордост и култура



Иновация е въвеждането на нови методи на преподаване, нова организация на

класната стая, на учебната среда, на отношенията между трите основни стълба на

образователния процес – ученици, учители, родители, така че всеки да намери своето

място, в партньорството, в постигането на добри резултати. Въвеждането на

интеркултурното образование е част от цялостната стратегия на училище за

привличане и задържане на учениците, за максимално развитие на техния

потенциал, за мотивиране и убеждаване на учениците и родителите от двата етноса,

че са можещи и успяващи, а това също е част от иновативния процес.



Тези дейности повишават мотивацията за учене и усвояване на нови знания;

засилване на интереса към учебното съдържание, свързано с историята и културата

на ромите; провокиране на нови търсения; обогатяване на познанията; формиране

на нови умения и усъвършенстване на старите; обогатени са междупредметните

връзки с музиката, литературата, изобразителното изкуство, информационните

технологии, технологиите и предприемачеството.



Работим активно с родителите, които стават действени участници в

училищния живот и са съпричастни с училищното образование. Чрез тези дейности

представяме работата си пред обществеността, за популяризиране на добра учителска

практика, издигаща авторитета не само на учителя, но и на цялото училище.



При интерактивните методи ученето е фокусирано и реализирано чрез

преживяванията, в които се включват обучаемите. То не е просто процес на

акумулиране на учебна информация и усвояване на знания и умения. Това е учене в

ситуация, в която нещо се преживява, има действия, различен тип активност, има

правене на нещата. Отдавна е известно, че хората най-добре запомнят, това което

правят, чувстват и разбират. До 90 % от информацията се усвоява, ако учениците се

включват в такава организация на обучението, в която освен предаването на знания

се предлагат и ситуации, в които информацията се преживява, осмисля емоционално

и апробира в практически план.



Интерактивните методи не са «панацея», не са мода, не са и непостижима

задача. Те изискват промяна в нагласите, творчески подход, комбинативност и

смелост. Реалностите на днешния ден изискват промени, а интерактивните методи са

една от възможностите за разчупване на традициите. Нищо не може да ограничи и

затрудни един амбициозен учител, нагърбил се с предизвикателството да мотивира

своите ученици. От изключителна важност е да се мотивират както учениците, така

и техните родители.



Използването на иновативни методи и подходи е начинът, по който учителят

ще бъде по-полезен за себе си, защото той ще работи с по -голяма лекота с учениците,

защото емоцията и преживяването ще направи тези ученици съпричастни към

проблема. Самият учител ще работи в приятелска, а не във враждебна среда.

Ученикът ще е пълноправен участник в учебния процес и неговия опит ще служи за

основен източник на учебно знание. Педагогът не дава готови знания, а ще подбужда

участниците към самостоятелно търсене на решение.



В сравнение с традиционното обучение при интерактивното обучение се

променя взаимодействието между учителя и ученика: активността на педагога ще

отстъпи място на активността на учащите се, неговата задачата ще се свежда до

създаване на условия за развитие на техните инициативи. По този начин учителят се

отказва от ролята си на своеобразен филтър, пропускащ определена учебна

информация, а изпълнява функцията на помощник в работата и е един от

източниците на информация. Така се създават условия за устойчивост на знанията и

уменията на учениците, които в по-горните класове сами ще предприемат

инициативата за използването и осъществяването на подобна иновативност в своето

обучение.



В обучението могат да се използват разнообразни интерактивни методи за

изграждане на редица ключови компетенции, свързани с гражданското образование,

с комуникативността, с ценностната система. Изводът е, че часовете за обучение в

групата по ромски фолклор трябва да не се превръщат в традиционни часове по

четене или музика, а да бъдат такива, които да държат будни ученическия интерес и

активност. Използването на интерактивните методи, забавните игри и

извънкласните дейности са основните начини за постигането на тази цел. Затова и

часовете по ромски фолклор са не само най-обичаните от учениците часове, но също

така са и фактор, определящ културния живот на училището, а понякога дори на

населеното място.



Учебният процес се допълва с

дейности “извън класната стая” - изяви,

концерти и тържества от празничния

календар на училището и селото.

Успешното провеждане на часовете

води до повишаване на активността и

съзнателното отговорно отношение към

целия образоветелен процес от страна на

учениците. Това е резултатът, който се

постига най-бавно и трудно, но той е

неминуем при продължително и успешно

преподаване на ромски фолклор.

Участвайки активно в часовете,

включвайки се с желание в тях и в

извънкласните дейности, учениците

постепенно променят цялостното си

отношение към училището и образованието.




