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Abstract: The paper presents a good pedagogical practice with students taught in the conditions of a 
multicultural environment from the ethnic minorities, implemented under a project funded by the Center for 
Educational Integration of Children and Students from Ethnic Minorities. The basic argument is that interest 
clubs help to obtain the necessary results in the curriculum. The aim is to make learning interesting and 
challenging for these students and to make them active participants in the learning process. The application of 
extracurricular forms of pedagogical work preserves the cultural identity of the students, keeps them engaged 
in class and contributes to the improvement of their language and communicative skills.
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В настоящата статия е споделена добра педагогическа практика за извънкласни дейности, реализира-
ни в ОУ „Братя Миладинови”, село Черна, община Добричка по проект, финансиран от Центъра за обра-
зователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Проектът се проведе в периода 
01.10.2014 – 30.09.2015 година.

Целта на реализирания проект бе задържане на ромските ученици и включването на техните родите-
ли в системата на училищното образование като партньори в учебно-възпитателния процес чрез въвеж-
дане и развиване на разнообразни извънкласни форми на работа, чрез които се съхранява културната 
идентичност на учениците от ромски произход.

В периода на проекта Основно училище „Братя Миладинови“ се посещава от 61 ученици, от които 56 
са от етническите малцинства (53 – от ромски произход и 3 – от турски произход). Неблагоприятната сре-
да на живот, демотивацията на родителите, лошите битови условия и недостатъчното владеене на бъл-
гарски език обуславя проблемите, които допринасят за затруднена адаптация и социализация на децата. 
В семействата на учениците се говори само на майчиния език. Много рядко се осъществяват миграцион-
ни процеси. Гледат се само турски програми. Липсват условия за образоване в битов смисъл. Материал-
ните възможности за облекло и учебни пособия са ограничени. При разпределението на семейните за-
дължения по-големите деца се грижат за по-малките или са принудени да отработват част от приходите. 
Поради тази „причина” повечето от родителите не позволяват на децата си да посещават детска гради-
на или подготвителен клас. Това безспорно ги лишава от благоприятната среда за усвояване на българ-
ски език [1].

Проблемите на целевата група са натрупани в годините и не намират решение в съвременните обра-
зователни политики. Все още липсва подходящ социално-психологически климат в обществото, гаранти-
ращ образователните права на децата от етническите малцинства за равноправната им интеграция и раз-
витието на културната им идентичност. Не са налице в необходимата степен нормативна база, финансо-
ви и материални ресурси за разрешаването им. Липсва адекватен специализиран организационно-адми-
нистративен механизъм за иницииране, координиране и контролиране на ефективна образователна по-
литика за равноправна интеграция на учениците от етническите малцинства, както и нормативна основа 
за ограмотяване на деца билингви чрез осигуряване на условия за плавен преход от познатия им говорим 
майчин език към усвояване на непознатия за тях книжовен български език.1
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Водени от амбицията за справяне с тези проблеми, изготвихме и реализирахме проектни предложе-
ния и други мероприятия, чрез които включихме учениците в достъпни и разбираеми практически дей-
ности. По този начин успяхме да повишим нивото на владеене на български език и да стимулираме мо-
тивацията им за активно участие в образователния процес. 

Като необходими партньори в осъществяване на взаимодействието между училището и семейство-
то и за по-пълноценно протичане на извънкласните занимания във всеки клуб бяха включени и по пети-
ма родители. Пълноценното участие на родителите в тези дейности е детерминирано не само от учене-
то чрез обичайното, традиционното в рамките на семейната среда, от която произхождат, а най-вече от 
обогатяването на знанията чрез различни източници на информация. Недостатъците в педагогическата 
култура на родителите донякъде затрудняват работата на учителите, защото те трябва да се заемат до-
пълнително и с коригиране на грешките, допуснати в семейното възпитание, за да помогнат на детето, 
но в същото време способстват за изграждане на стабилно партньорство между учители, ученици и ро-
дители [2].

Извънкласни дейности, базирани на спецификата на обичаите и традициите на автентичния фолклор 
на местните общности, провеждахме два пъти месечно, с продължителност на всяко занятие от по пет ас-
трономически часа. Предвидени бяха три кратки почивки (след всеки час) от по 10 минути и една почив-
ка за обяд от 30 минути (след третия час).

В литературния клуб участниците се запознаха с писменото и устно литературно творчество на роми-
те. Формираха се и се развиха знания, умения и отношения за възприемане и осмисляне на художествен 
текст, за самостоятелно четене и споделяне на впечатления от прочетеното и интерпретация.

Интересът към ромската литература, както и литературата на различните етнически групи в българ-
ското училище, е ефект от прилагането на политиките на мултикултурализма в образованието [3]. Чрез 
изучаването на достъпни като тематика, образна система, сюжет, композиция и език произведения се 
развиват интелектуалната и емоционалната активност на участниците в клуба, като превръщат обучение-
то в училище в продължение на възпитанието в духа на етническа толерантност и уважение към тради-
циите на всички етноси. Чрез обсъждането на анонимни/фолклорни и литературни текстове с достъпна, 
интригуващо поднесена информация се дава възможност за индивидуални изяви на учениците, а и съ-
що така за участие в разнообразни форми на колективна работа. Възприемането и осмислянето на лите-
ратурните произведения се осъществява чрез различни методически похвати: беседа; подборно четене; 
преразказ; четене по роли; изразително четене; словесно обрисуване; илюстриране; съчиняване на при-
казки, предания и легенди; драматизация и сценично изпълнение. Тематиката на текстовете бе съобра-
зена с празниците от националния и природния календар, с празниците от календарите на турския и на 
ромския етнос, с общочовешките ценности.2

Чрез заниманията в рамките на клуба участниците придобиха знания, умения и отношения: за спе-
цификите на езика, бита и културата на ромската общност; за възприемане, осмисляне и интерпретация 
с помощта на учителя на художествени произведения; за изразяване на отношения към поведението на 
литературните герои в изучаването на анонимни/фолклорни и литературни произведения; за провокира-
не на читателски интерес и стимулиране на читателската активност; за формиране на етнокултурна, граж-
данска и национална идентичност, на хуманни ценности, ориентации и нагласи, личностен мироглед и 
естетически усет, разбиране, толерантност и търпимост [4].

Участниците в занаятчийския клуб съхраниха духа на ромския фолклор и култура чрез овладяване на 
традиционни ромски занаяти. Запознаха се с тяхното изпълнение и значение в бита на ромите.

Клубът е насочен към усъвършенстване на технологичната грамотност и компетентност на ученици-
те. Чрез него се организира и провежда активната част от дейностите за обогатяване на общата култура 
и общообразователната подготовка на участниците в проекта. Основен метод на работа бе „ученето чрез 
откриване“. Учениците се стимулираха да събират и сортират информация, предлагат и дискутират идеи.3 
В този процес важна роля имаха и родителите – участници в клуба.

Учениците имаха възможност да се запознаят с традиционните ромски занаяти, с тяхното изпълне-
ние и значение в бита на ромите. Практикуваха тъкачество, метличарство, изработване на традиционни 
ромски облекла и аксесоари чрез техниките на шиене, плетене, везане, бродиране, кукличарство, изри-
суване на каручки и подкови и други. Важно място в обучението имаха нагледността и практическото при-
ложение на знанията; свързването на изучавания материал със ставащото около ученика. 

Чрез практическите дейности в занаятчийския клуб участниците: се запознаха и практикуваха занаят-
чийски дейности, съобразени с възрастта и възможностите им; формираха се навици за съзнателно отно-
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шение към труда и точност при изпълнение на несложни трудови операции и елементарен труд; осъзна-
ха връзката между занаятите и живота, бита и обичаите на различните етноси; развиха своите предпри-
емаческите способности.4

Ромските песни и танци са съкровищница, с която всяка култура би се гордяла. Те представляват не-
изчерпаемо духовно богатство, което оформя привлекателния облик на своите носители.5 Затова е важно 
то да се познава и предава от поколенията.

В клуба за песни и танци участниците бяха въвлечени в света на ромската душевност и култура с по-
мощта на песента и танца. Запознаха се с обредно-обичайната същност на най-популярните фолклорно-
музикални примери; имаха възможност да изпълняват предпочитани песни и танци на различните етни-
чески групи, характерни за селото, в което живеят; импровизираха ритмичен съпровод и танцови движе-
ния върху характерна танцова музика (кючек и хоро); изразяваха и аргументираха свое мнение за мес-
тата, където би звучала най-естествено определена музика от различни типове и жанрове; запознаха се 
с имената, живота и творчеството на известни музиканти – представители на етническите малцинства, 
свързани с изучавания материал.

Фигура 1. Работа с шевна машина в занаятчийския клуб

Фигура 2. Шиене на обувки в занаятчийския клуб

В рамките на клуба участниците се запознаха със звученето и начина на изпълнение на популярни 
ромски песни и танци; сравняваха различни образци на ромската, българската и турската музика; осъзна-
ха връзката между музиката и живота, бита и обичаите на различните етнически групи; оцениха взаимно-
то влияние на характерната музика на етносите.6
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Формиране на чувство за гордост от принадлежността към ромската етническа група и към българ-
ската нация чрез опознаване на миналото, традициите, обичаите и вярванията на ромите бе целта на 
занятията на клуб „Традиции и обичаи”. В него участниците се запознаха със семейните и календарни-
те празници на етническите групи в селото. Участниците бяха провокирани да открият общите форми на 
културата у различните етноси (ромски, български и турски) и да търсят връзките между отделните праз-
ници, както и между празничната система и останалите елементи от фолклора, отражението на празнич-
ната обредност в бита и други. Специално внимание бе отделено на семейството като една от основните 
социални структури; на ценностите, върху които се гради то. Участниците имаха възможността да изразят 
собственото си мнение по редица дискусии, които целяха да провокират размисъл и диалог за новото и 
традиционното, за различните възможности традицията да бъде адаптирана към настоящето. При пред-
ставянето на календарната празнична система се търсиха общите културни полета между християнство-
то и мюсюлманството, между българските, ромските и турските обичаи. Посетихме и различни семейства 
по време на техните празници.

Фигура 3. Участниците от клуб „Традиции и обичаи“ – на гости на празника Байрям

Чрез дейностите в клуба заедно с участниците: опознахме основните календарни и семейни празни-
ци на етническите групи в селото; разкрихме общите елементи и създадохме паралели между празници-
те и отбелязването им при роми, българи и турци; осъзнахме наличието на универсални семейни и ка-
лендарни празници, отбелязвани от всички етноси; открихме връзката между празниците и елементи от 
живота и бита на ромите.7

В интернет пространството участниците разшириха и обогатиха своите знания за фолклора като кул-
тура на етноса и за етнографията на селото и областта. Научиха интересни факти за своя произход, исто-
рия, традиции, обичаи и вярвания. Така клуб „Интернет в помощ на младия етнограф” предизвиква по-
требност у учениците за изследователска работа над традиционния ромски фолклор.

Чрез неизчерпаемите ресурси на глобалната мрежа, на компютърната система и софтуерните проду-
кти, клубът „Интернет в помощ на младия етнограф” бе привлекателен за учениците. В интернет прос-
транството те разшириха и обогатиха своите знания за фолклора като култура на етноса и за етнография-
та на селото и областта. Научиха интересни факти за своя произход, история, традиции, обичаи и вярва-
ния. Участниците в клуба събираха текстове от различни фолклорни жанрове на етносите, живеещи в ра-
йона и ги оформиха в дипляни, които раздаваха на останалите жители на селото. Социалната мрежа им 
даде възможност да създадат и много контакти със свои връстници от различни етноси, както и с роми от 
други краища на страната, с които да обменяха информация и дори станаха приятели, но интернет прос-
транството крие и много опасности и те непрекъснато бяха предупреждавани да следят за тях.

Чрез заниманията в рамките на клуба участниците: овладяха първоначални умения за работа с ком-
пютърна система; подобриха правописа и комуникативните си умения и обогатиха речниковия си запас; 
бяха провокирани да осъществяват изследователска работа. У тях се формира траен интерес и позитив-
но отношение към ученето.
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Фигура 4. Клуб „Интернет в помощ на младия етнограф“

Извод: Общуването в клубовете въздейства стимулиращо върху интелектуалната, нравствената, емо-
ционалната и поведенческата природа на учениците. Хетерогенният състав на групите позволи обмяна 
на опит, знания и умения между различните участници в клубовете. Включването на учители, работещи 
в училището, бе важно условие за сформирането и функционирането на групите, защото така разчита-
хме на авторитета, който те вече имаха сред учениците и техните родители – една сравнително затворе-
на общност, трудно адаптираща се към промени и трудно допускаща външни субекти.

Осъществени бяха специално организирани допълнителни дейности с компенсаторен характер, съ-
четани с възможностите за развиване на заложби на децата, специално организирана работа по инте-
реси, чрез които се поддържа и развива етническата идентичност на участниците. Формирани бяха уме-
ния за работа в екип чрез различни групови задачи, което е една много добра възможност за реализира-
не целите на интеркултурното възпитание. Участниците взеха участие в различни мероприятия, училищ-
ни празници, изложби, конкурси и други дейности. Преимуществено предпочитахме „излизане” извън 
сградата на училището и „трансформирахме” дейности от традиционната извънкласна форма в извъну-
чилищни дейности [5].

Методите за организация бяха съобразени с работата с хетерогенни групи. Чрез тях се разчупиха сте-
реотипите в обучението и се подобри диалогичността между участниците. Осигури се занимателна и 
творческа среда, в която се развиваха всички умения в контекста на богатата и разностранна културна ин-
формация, която се поднасяше. Участниците се интегрираха по-лесно в колектива и станаха неразделна 
част от него, научиха се да бъдат внимателни и толерантни в училищната среда [6].

Фигура 5. Представителна изява на участниците в клубовете
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Фигура 6. Изложба на изработените в клубовете по интереси изделия

Методите за обучение бяха съобразени със специфичните психологически и социални характеристи-
ки на участниците. Чрез тях се осигури необходимата приемственост, за да могат учениците спокойно и 
уверено да прилагат вече усвоените знания и умения в процеса на общуване. Учителите разгърнаха це-
лия си педагогически потенциал като използваха не само утвърдени, но и иновативни интерактивни ме-
тоди и средства на преподаване.

След приключване на дейностите в клубовете се проведе представителна изява на участниците от 
групите – изложба на изработените материали и представяне на песни, танци, обредни обичаи и поста-
новки на ромски литературни произведения. 

Проведохме и две екскурзии, в които участваха всички ученици от училището. Първата бе двуднев-
на – до Варна, Балчик и Албена, а втората – еднодневна – до Свещари, Русе, Силистра и Тутракан.

Вследствие на проектните дейности, както и редица други мерки и действия, предприети от училищ-
ното ръководство, можем да отчетем следните резултати, които показват една много висока степен на 
реализиране на целите на проекта и положително въздействие над целевите групи:

За учениците:
Активно бяха включени участници от ромски, турски и български произход, което спомогна за форми-

рането на етнически толерантна и солидарна обстановка в училище. Извънкласни форми са единствени-
те възможности за развитие на интересите им, а това превръща училището в желана за тях среда. 

Атрактивните, полезни и занимателни инициативи насърчиха учениците в техните интелектуални 
търсения, създадоха у тях чувство за принадлежност към училище. 

Различните клубове стимулираха креативността, творческите изяви и концентрацията на учениците.
Пресъздаването на традициите и обичаите разгърна техните артистични, творчески таланти, форми-

ра нравствените и естетическите им ценности. 
Занятията осигуриха възможност за личностна изява на учениците и широки социални контакти.
Общуването на български език в естествена речева среда допринесе за успешно преодоляване на 

езиковата бариера, обогатяване на лексикалния запас и стимулиране на уменията за създаване на свър-
зан текст. 

За учителите:
Реализацията на дейностите мотивира и подкрепя учителите в образователния процес. Те успяха да 

разгърнат своя педагогически потенциал. Сами избираха и създаваха учебни ситуации, които подпомагат 
конструирането на знанията в зависимост от индивидуалните потребности на учениците. Междуетниче-
ският диалог се подобри чрез използване на интерактивни методи и провокиране формирането на реди-
ца ценности и положителни емоции. Общуването в извънкласни занятия допринесе за премахване на ба-
риерите в комуникацията на учителя с родителите и децата като възпита толерантно отношение към ли-
чността, насърчи взаимната социализация и подобри училищната и социалната среда. 

За родителите:
Включването на родителите спомогна за изграждане на позитивна атмосфера на взаимно уважение 

и толерантност. Повиши се ангажираността от страна на родителите към училищните проблеми. Присъст-
вието им се забелязва по-често в училище. Започнаха да проявяват по-голям интерес към постижения-
та на децата си и да се интегрират в културния живот на селото и учебния процес, с което се разшири об-
разователния капацитет на училището. Партньорството с тях подобри комуникативно-речевите им спо-
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собности и улесни диалога с техните деца. Важен аспект в процеса на сближаване на родителите и деца-
та е ролята на учителя като медиатор в комуникацията между тях, напътствайки процеса на споделяне на 
ромския бит и култура между поколенията.

За общността:
Ангажирани бяха дори и други жители от селото, които се включваха в занятията на клубовете – по-

срещаха учениците в своите домове, носеха материали за провеждане на клубовете, демонстрираха из-
пълнението на различни занаяти, практикувани от тях, обясняваха изпълнението и значението на различ-
ни ромски традиции и обичаи.

За първи път успяхме да впишем в училищния живот и учениците, завършили предходната 
2013/2014 учебна година, които продължаваха да идват на занятията и през лятото, отчитаме като ог-
ромен успех и препоръчваме като добра практика и на останалите основни училища.

Послеслов... или оптимистичното заключение: 
Основно училище „Братя Миладинови” беше затворено със заповед на Министъра на образование-

то и науката РД-14-45 от 20.06.2016 г., но реализираните дейности промениха самооценката на ученици-
те и останаха в съзнанието на всички жители на с. Черна, община Добричка. Смятаме, че реализирана-
та добра педагогическа практика с извънкласни дейности може да вдъхнови и други учители, в чиито на-
селени места и училища преобладават ученици от ромски произход. . Изграденият модел на сътрудни-
чество между учители – ученици – родители чрез извънкласните форми на работа – клубове по интере-
си може да бъде мултиплициран и в съвместни дейности с детската градина и читалището. Това ще спо-
могне за осъществяване на адекватно приспособяване към социалната среда на всички етнически групи 
в общността.

References:
1. Petrova, T., Varianti, spetsifika i standarti pri diferentsirano obuchenie v usloviyata na bilingvizam, 

Nachalno obrazovanie, br. 1, 2009, Sofiya.
2. Chavdarova – Kostova, S., Aktualni aspekti na vzaimodeystvieto mezhdu semeystvoto i uchilishteto, 

Nachalno uchilishte, br. 1, 2005, str. 54-61.
3. Lyubenov, N., Romskite legendi za proizhoda – osmislyane na opita za zhivot s drugoto, Balgarski ezik i 

literatura (elektronna versia), br. 5, 2007: http://liternet.bg/publish10/nikolaj_liubenov/romskite.htm 
(02.06.2017).

4. Ivanova, N., Obuchenieto po balgarski ezik I literature v multikulturna sreda v nachalniya etap na 
osnovnata obrazovatelna stepen, Sofiya, Planeta3, 2010.

5. Chavdarova – Kostova, S., Determinanti pri razrabotvaneto na Metodika za rabota v zanimalnya, v koyato 
se obuchavat detsa i ot etnicheski maltsinstva (na bazata na mnenieto na uchitelite). Vav: Vazmozhnosti 
na zanimalnyata v konteksta na integratsiyata na uchenitsite ot etnicheski maltsinstva. Sast. L. Angelova, 
S. Chavdarova – Kostova, Veliko Tarnovo: Faber, 2009, str. 130 – 137.

6. Laskova, El., Usavarshenstvane na ustnata I pismenata kultura na uchenitsite bilingvi chrez izvanklasnata 
deynost, Balgarski ezik I literature (elektronna versiya), br. 6, 2003: http://liternet.bg/publish11/
elaskova/usyvyrshenstvane.htm (02.06.2017).

Notes:
1. Strategiya za obrazovatelna integratsia na detsata i uchenitsite ot etnicheskite maltsinstva (2010-2015 

г.).
2. Uchebna programa po maychin turski ezik za vtori klas – zadalzhitelnoizbiraema podgotovka: http://

www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=517 (02.06.2017).
3. Uchebna programa po domashen bit i tehnika za IV klas, 2003: www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=544 

(02.06.2017).
4. Uchebna programa po domashen bit i tehnika za IV klas, 2003: www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=544 

(02.06.2017).
5. Romaninet, Istoria, traditsii i obichai na romite, str. 25: http://www.romaninet.com/ROMA_Cultural_

report_bu.pdf (02.06.2017).
6.  Uchebna programa po muzika za chetvarti klas, 2003: www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=542 

(02.06.2017).
7. Uchebna programa po chovekat i obshtestvoto za 4. klas, 2003: www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=540 

(02.06.2017).


