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1. Данни за проекта 

 
Заглавие на проекта „Равенство в различието”  
 
Координатор на проекта Паулина Димова Десева  

e-mail: paulina_de@abv.bg 
 

 
Лице за контакти Милена Тошкова Стоянова 

e-mail: mstoyanova_2004@yahoo.com 
 

 
Партньори Гимназия с преподаване на чужди езици „Н. Вапцаров”, 

град Шумен 
Publiczne Gimnazjum Nr 15 im. Wiesława Kazaneckiego 
Poland Białystok Porzeczkowa 11 
Integrierte Gesamtschule „Friedrich-Wilhelm-
Raiffeisen“Martin-Luther-Strasse 2 57577   

 
Целеви езици 

Английски език 

 
Целева група Целевите групи по проекта са ученици на възраст 15-18 г., 

като могат да се разграничат две общности : 
• Екип от 20 ученици, които стъпка по стъпка 
реализират етапите на проекта:от регистрацията в сайт за 
търсене на партньори до крайните продукти. 
• 150-160 ученици, пред които се презентират 
различни продукти, които са анкетирани, които участват с 
лични творби в част от продуктите. 

 
Продължителност 2 години: 2007 - 2009 г. 

Номер на договора – LLP-2007-COM-P-086 за 

двугодишно партньорство 

 
Интернет страница www.gpche-shu.com 

 
 
2. Резюме на проекта 
  
Дейностите на проекта са ориентирани към основната цел: да бъдем отворени към 
мултикултурна Европа чрез : 
◘ Разширяване хоризонта на мислене на учениците като граждани на обединена 
Европа. 
◘ Увеличаване заинтересоваността на учениците от културното наследство на техните 
страни, както и на страните партньори по проекта. 
◘ Възпитаване в дух на толерантност към различните / различното/ другия / другите. 
◘ Формиране на гражданско съзнание, че сме равни независимо от цвят на кожата, 
религия, нация. Независимо от мястото ни на живеене, ние всички имаме сходни 
проблеми и мечти. 



◘ Ангажираност на учениците в дейности, свързани с разработване на продукти с 
информативна и естетическа стойност, необходими за социалната интеграция на 
индивида и личностното му развитие. 
 
Дейности: 
◘ Българските учители имахме желание да информираме и включим повече ученици в 
дейностите по проекта и обявихме различни конкурси за: рисунка, есе, колаж, 
стихотворение, превод, рецепти за повишаване на личната и обществена 
толерантност, десетте златни правила на толерантността, класация „ТОП10” на най-
толерантните и най-нетолерантните личности в човешката история. 
Творческата активност надмина очакванията ни и се получиха интересни продукти: 
сборник с образователни материали „Азбука на толерантността”, CD, макети от хартия 
и глина, постери и диплянки. С цел популяризиране на проекта и обективност, екипът 
на проекта организира анкета сред ученици от училище за класациите ТОП 10.  
Поместените  в сборника  класации  са  след обобщаване на анкетите. Направихме и 
по-атрактивни продукти: кулинарна книга и клип, кулинарно шоу с традиционни 
национални ястия. В приготвянето им се включиха родители на наши ученици и 
партньорите ни по проекта. 
◘ Учителите по английски език изготвиха дидактически материали за урочна и 
извънурочна работа с ученици по теми, свързани с тематиката на проекта. 
◘ Засадихме дръвчета в алеята на толерантността в двора на гимназията. Това се 
превърна в традиция и за други проекти. 
◘  Събрахме   и   обобщихме   информация   за   предвидената   тематична   карта   за   
региона, която изработихме по време на срещата в Германия. 
◘ По предложение на българския екип, изработихме пачуърк, символизиращ региона 
на партньорите. 
◘ По време на срещата в Полша направихме планирания календар за 2010г. 
 
Методи: 
◘ педагогика на сътрудничеството и интердисциплинарен подход 
◘ метод на мислещия опит 
◘ учене чрез действие 
◘ идентифициране и споделяне на опита между партньорите 
 
Иновативност: 
◘ „Азбуката на толерантността” е колективен креативен продукт. Учителите задават 
рамката, а учениците имат свобода да творят, развивайки умения за критично мислене 
и правене на избор, за формиране на стратегии за преодоляване на пречки, за 
възпитаване на отговорност към това, което се реализира и към това, което не се 
реализира. Продуктът, синтезирал усилията на екипа, поражда авторско 
удовлетворение и мотивация за работа. Знанията не са самоцел, а основа на умения и 
компетентности, необходими на младите хора да живеят заедно в глобалния свят. При 
изготвяне на продуктите част от материалите се редактират от ученици от по-горен 
клас, което обуславя обучение чрез творчество и едновременно с това утвърждаване 
на наученото. 
◘ Ние направихме мост към реалността, т.е. пособието ще се използва в урочна и 
извънурочна работа в часовете по английски език за дискусии, ролеви игри, превод. 
Проектът даде нови насоки при обучението и по втори чужд език. Учениците от немски 
профил, за които английският език е втори профилиращ предмет, се мотивираха да 
усвояват в равна степен два чужди езика. 
Мултипликационен потенциал: 
◘Сборникът „Азбука на толерантността” може да бъде издаден като многоезичен, като 
материалите се преведат на други езици: немски, френски, испански, руски, български 
език. 



◘Понятията от азбуката могат да бъдат разширявани с нови творчески материали, да 
бъдат обогатени с нови рубрики. 
◘Могат да се добавят нови ключови понятия към буквите от азбуката на 
толерантността и нови рубрики. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


