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Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна 

интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) 

 

Проект „Гледни точки“, финансиран КП 33.19-2020 от Център за образователна 

интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 

 

„Гледни точки“ е проект на НПТГ „Шандор Петьофи“ за реализиране на форми 

на взаимодействие между децата и учениците от различен етнически произход за 

утвърждаването на междукултурните ценности и многообразието в образователната 

среда. Проектът предлага иновативна концепция за интегриране на междукултурното 

образование и нови форми за насърчаване на учениците от различни етнически групи 

към приемане и уважаване на различията. Основна цел на проекта е: „Създаване на 

условия за утвърждаване на междукултурните ценности и изграждане на насърчаваща 

образователна среда, базирана на толерантност, уважение към различията и увереност в 

личния потенциал, чрез реализиране на форми на взаимодействие между учениците от 

етническите малцинства“. За постигането на целта ще се реализират поредица от 

интерактивни и иновативни дейности. Предвижда се провеждането на 3 тематични 

работилници и 4 клуба по гражданско образование за ученици от български, турски и 

ромски произход. Работилниците ще се базират на неформалното учене и усвояването на 

знания, умения и нагласи чрез преживяване. Темите са“ „Личностно развитие“, „Влез ми 

в положението“ и „Умения на 21 век“. Паралелно е планирана и дейност за повишаване 

чувствителността на учениците спрямо дискриминативните прояви на поведение. За 

нейното осъществяване ще се проведе дългосрочен фото кръжок, а в края на проекта и 

фото изложба. Целта е да се покажат различните поведения от ежедневието на 

гимназията през призмата на обектива. Общо в проекта ще участват 120 ученици от 

различни етнически групи, 8 учители и директорът на гимназията. Проектът предполага 

и включването на много заинтересовани страни и непреки целеви групи – останалите 

ученици, родители, представители на образователни институции и общността. 
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