За периода 01.09.2020 – 31.08.2022 година Профилирана езикова гимназия "Йоан Екзарх" –
Враца изпълнява дейности по нов проект по програма Erasmus+ „Heritage on stage” / 2020-1-IT02KA229-078975_6/, заедно с партньорски училища от Италия, Турция, Румъния, Хърватска и
Португалия.
Има много компоненти, които изграждат националната култура. Особено място заемат
народните песни , като един от най-важните елементи на нашето културно наследство. Те са
идентификациите и представянията на мечтите, радостите, скърбите и историята на едно
общество.Въз основа на универсалната сила на музиката, нашият проект формира вярата, че
може да се създаде силна връзка между различните култури и да се осъществи идеята за
европейско гражданство. В резултат на бързото развитие на технологиите се появява
индустриализиран, механизиран модел на обществото, където младежите трудно се социализират
и в повечето случаи са безразлични към всички културни ценности и наследство. Ние
разработихме нашия проект с цел да представим културните ценности на тези млади хора и да ги
накараме да осъзнаят културното богатство на европейските държави, забелязвайки различията ,
подчертавайки приликите и осъзнавайки чувството да бъдеш член на голямото европейско
семейство.Мъдростта на времето е съхранена именно в народното творчество, което чрез
различни форми на изкуството, ни предава своите послания и ни зарежда със самочувствие, че
сме част от народ с история и колоритни традиции. Привилегия е , когато имаш възможност да се
докоснеш до красотата на различния културен модел и тогава кристалната чистота на мъдрите
традиции да разпръсне светлината си, разрушавайки граници и прегради. Културата е богатство,
тя ни дава много и изпълва същността ни със съдържание.
Едни от най-магичните ни културни изяви, свързани с традицията, са народните песни. Силните
човешки истории са ,,разказани,, по вълшебен начин- чрез музиката. Слова и мелодия заживяват
в уникална сплав , за да ни потопят в красотата на миналото и да ни позволят да изживеем по
неповторим начин пъстри случки и истиски чувства.
Всяка страна има своята специфична представа за света, носи ,, своята,, културна стойност- на народните
песни, историите, които се крият зад песните,народните музикални инструменти.
Основните теми, които са включени в дейностите по проекта са свързани с народните песни и танци,
представени с народни носии. Ще подготвим календар, който показва народностния характер, цветен и
наситен с културни нюанси, той ще отвори прозорец към самобитността на общността, а музикалните
изяви ще покажат изяществото на музиката, която е зародена в далечното минало и продължава да
живее и днес. Изявите ще имат своя словесен ,,еквивалент,,- това е речникът, изготвен от ученици,
представящ народната ни култура, пречупена през призмата на словото, а фотоалбум ще онагледи
народностния състав на всеки партньор, танцови костюми, местно облекло и друго културно наследство.
Докато участват във всички местни и транснационални дейности, учениците ще използват английски език
и това ще ги накара да осъзнаят значението на двуезичието. Те ще се научат да използват ИКТ
приложения, които ще подобрят техните технологични умения. Чрез общите дейности с партньорските
училища ще унищожим всички видове дискриминация и предразсъдъци сред нашите ученици.
Участието в проекта ще ни помогне не само да стимулираме различните умения на учениците, но също
така и да се повиши самочувствието им, че са можещи, както и да осъзнаят принадлежността им към
европейското културно пространство.

