
 

 

THE TOLERANCE IS MY BEST FRIEND 

Проектът „Толерантността е най-добрия ми приятел” реализира сътрудничество 

между пет училища от държавите –България, Италия, Румъния, Литва и Полша и е 

насочен към ученици на възраст между 10 и 17 години.  

Проектът е финансиран по програма Еразъм + на Европейската комисия.  

Продължителността му е две години - от месец октомври, 2018 година до месец 

юни 2020 година. 

Дейностите по проекта са свързани със социални проблеми като: 

 инвалидност 

 здравословни проблеми 

 икономически пречки 

 социални препятствия 

 образователни трудности 

Участниците в дейностите по проекта: 

 ще изготвят презентации и филми за културни и исторически личности и 

събития 

 ще подготвят снимки и материали за изработване на календар 

 ще представят народни обичаи 

 децата от всяко училище- партньор ще запознае останалите с правила на 

традиционни и популярни игри. Ще се състезаваме и играем заедно. 

 ще приготвят традиционна храна и ще съберем най-добрите рецепти в брошура 

 ще представят любимата си музика и танц пред публика 

 ще изложат своята гледна точка относно емигрантите и бежанците 

Цели на проекта „Толерантността е най-добрия ми приятел” 

1. Развиване на откритост и толерантност чрез изследване на историята, традициите и 

културата на партньорските държави. Работейки по проекта, учениците ще научат за 

интересите на своите връстници, ще разберат за обичаите в техните родини.  

2. Развиване на критичното мислене. Темата на проекта ще мотивира учениците да 

размишляват върху света около тях в аспектите на толерантност. Чрез действия, 

свързани със събирането и представянето на информация, те ще се учат на критично 



мислене към съдържанието, което представят. В същото време те ще развият 

отвореност към другите хора, тяхната култура и поведение. 

3. Използване на неформални и иновативни образователни дейности, които дават 

възможност на младите хора да продължат своето образование и да стартират кариера. 

Една от целите на проекта е да организира и провежда различни дейности извън 

класната стая. Благодарение на училищните пътувания за участие в обучителните 

събития, срещи, дискусии и груповата работа, учениците ще участват като журналисти, 

репортери, фотографи, актьори или писатели. Те ще играят различни роли и ще оценят 

своите умения и знания.  

4.Разработване на ключови компетентности: предприемачество, ИКТ умения, чужди 

езици.  Участниците в проекта ще могат да оценят своите компетенции в действие. 

Докато участват в дейностите по проекта ще подобрят своите езикови и компютърни 

умения, които са много важни на пазара на труда. 

Партньори 

България  http://soubozhurishte.com/news.php 

Полша   http://www.sp26lodz.wikom.pl/ 

Италия https://www.majoranaliceo.gov.it/scuola/  

Литва  https://siesikai.ukmerge.lm.lt/  

Румъния http://vcarlova.ro/ 
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