
Проектът "В търсене на значимите" цели пълноценна социализация на ученици от етническите 

малцинства и изграждането на умения за живот в общност с други хора.Тези умения включват 

усвояването на определени правила, социални норми, език и начин на общуване, модели на 

поведение, ценности и нагласи.Чрез създаване на четири екипа участниците в проекта следва 

да развият богат набор от социални умения, да натрупат опит от общуване в различни 

социални сфери, а родителите деликатно да бъдат включени в натрупването на социалния им 

опит. 

Считаме, че чрез участието си в проекта и неговото успешно реализиране ще окажем реална 

подкрепа на младежи на възраст 14 - 17 г. чрез развитие на самочувствие, самоувереност, 

работа в екип и други умения да се справят с трудностите, които им предстоят след като 

излязат от системата на средното образование. Позовавайки се на силните им страни, умения, 

таланти, желания ние ще помогнем чрез дейностите по проекта на учениците от етническите 

малцинства да намерят своето достойно място не само на образователната сцена, но и в 

социално- обществен аспект.Заедно с това ще дадем иновационна стратегия за интеграция 

чрез овластяване на всеки един участник в проекта, по пътя му към кариерна и професионална 

реализация. Акцент в проекта ще бъде заклеймяването на порочните практики на сегрегация, 

равнопоставеност , изграждане на диалог и запознаване на обществеността в град Кърджали с 

целите и приоритетите на програмата.В рамките на проекта, с продължителност 10 месеца ще 

бъдат подготвени и излъчени предавания по различни обществено значими теми и с широк 

местен отзвук, подготвени съвместно от ученици и родители с различен етничеки и социален 

статус. Лятната изследователска академия и образователно - изледователски екскурзии ще 

бъдат в различни направления включващи еклектиката между училище и реален живот. 

За първи път в град Кърджали ще бъде проведена игра "Градско социализиране" ,която ще 

направи институциите по-близки и разпознаваеми за учениците и техните родители от 

етническите малцинства и ще повиши доверието им към тях като партньори, а не "обществен 

враг". 

За работа със семейството за разясняване на ползите от образованието на учениците от 

етническите малцинства ще сформира родителски клуб „Заедно в час” като поканим родители, 

представители на различни професии и етноси като добър пример за нуждата от 

продължаване на образованието и постигането на висок социометричен статус. 


