
   
 

За периода 15.09.2019 – 31.08.2021 година Профилирана езикова 

гимназия "Йоан Екзарх" – Враца изпълнява дейности по нов проект по 

програма Erasmus+ „Transferring Our Cultural Heritage To The Next 

Generations By Peer Learning“ /2019-1-TR01-KA229-074152_4/, заедно с 

партньорски училища от Турция, Румъния, Франция и Португалия. 

Целта на проекта е да покаже на младите хора, че колоритът на всеки 

народ, на всяка една нация е скрит дълбоко в неговите корени - традиции, 

народна словесност, фолклор. Красотата и магичността на българското са 

заряда на всеки един от нас - носим онези частици на мъдростта, които са 

надживели времето и са се съхранили до днес. Ние ще отворим прозореца 

на нашето минало и ще позволим на другите да се докоснат до богатата ни 

култура. 

Според определението на Юнеско „Културно наследство не включва 

само паметници и колекции от предмети а също и традиции, разговорни 

изрази наследени от предците ни и предадени на нашите наследници, а 

именно устни традиции, сценични изкуства, социални практики, ритуали, 

празници, знания и практики за природата и вселената или знания и умения 

за упражняване на традиционни занаяти.“ 

В този проект искаме да обърнем внимание първо на нематериалното 

културно наследство, защото хората знаят доста предимно за паметниците, 

сградите, историческите обекти, но по отношение на нематериалното 

културно наследство знанията им са оскъдни. Човек, който е зaпознат с 

нематериалното културно наследство на своята страна, както и на другите 

страни, опознава отблизо народа и културата им. 

Днешното поколение е изправено пред една от най-лошите кризи – 

самотата. Нашите ученици са сами вкъщи – в капана на дигиталния свят, 

който ги разделя от другите. Те са сами в училище – трудно намиращи 

приятели и трудно общуващи с другите. Също така, те се затрудняват да 

изпитат емпатия, да определят и приемат собствените си чувства. Ние 

виждаме, че те са изключително възбудени и сърдити от много ранна 

възраст и неизбежно си задаваме въпроса „Какво можем да направим?“ 

Често ставаме свидетели на насилие в училище – срещу колеги, учители, 

представители на други етноси или националности.  



   
 

Живеем в едно глобално общество, но то е разделено и всеки индивид 

живее в свой изолиран свят. Ние искаме свободно движение в Европа, имаме 

закони, които регулират този проблем, но как подготвяме хората, които 

предприемат това голямо европейско приключение. Ние не само, че не 

познаваме културата на нациите, към които сме запътили, но сме забравили 

и своята собствена култура – губим своите културни ценности и наследство, 

защото, когато родителят отсъства няма кой да предаде тези ценности на 

децата. 

Вземайки предвид всичко това, ние решихме да напишем този проект. 

Убедени сме, че е необходимо да наложим и създадем сътрудничество 

между поколенията, за да стимулираме радостта от откритията, които 

учениците правят в процеса на ученето. Взаимното партньорско обучение е 

основен принцип при Монтесори обучение и възпитание, което води до 

напредване в училище, повишаване на самоуважението и самоувереността 

на тези, които обучават и до нарастване на интереса към училището при 

тези, които са обучавани. Освен това този метод допринася значително да 

се справим с тормоза чрез сближаване на поколенията, стимулиране на 

сътрудничество и взаимопомощ, което мотивира учениците и те изпитват 

незабавно удовлетворение от резултатите за разлика от класическите 

методи, които водят до удовлетворение в дългосрочен план. Ние се стремим 

да работим най-вече с ученици от различни възрастови групи, защото 

вярваме, че децата са способни да учат по-адекватно, когато са в позната 

среда-в този случай средата на взаимно партньорско обучение. По-големите 

ученици ще четат на по-малките вълшебни приказки на семинарите, ще 

подготвят образователни видео-продукти и ще илюстрират книги заедно. 

Заедно с партньорските училища от Турция, Румъния, Португалия и 

Франция ще поставим началото на една солидна основа, която ще  реализира 

нашите основни цели и ще постави моста към бъдещо съвместно и успешно 

сътрудничество и приятелство. 


