"Фестивали на приятелството".

Фестивал на приятелството по проект "Единни и толерантни към интеграция",
финансиран от Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от
етническите малцинства се проведе в ОУ"Св.Св.Кирил и Методий" с. Дончево вчера,
28.04.2018 г. Водеща организация по проекта е СУ "Вичо Грънчаров", Г. Оряховица, а
училището в с. Дончево е партньор. Като домакини на събитието с питка и сол,
учениците и учителите от ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", с. Дончево с широко отворени
сърца посрещнаха гостите, разказва директорът на учебното заведение Нели
Атанасова. До този момент срещите бяха виртуални, но щом учениците от двете училища
си стиснаха ръцете, стана ясно, че различието в цвета на кожата няма да попречи на
приятелството им. Училищният двор грейна с усмивките на децата, огласи се от песните
и танците им. С "Легенда за Рома" учениците от Дончево показаха таланта си на
актьори, а танцьорското майсторство на децата от Г. Оряховица успя да накара всички
да се хванат на хорото. Участниците в проекта от Горна Оряховица бяха подготвили
картички на пирятелството, които подариха на своите нови приятели. направиха и
дървото на приятелството, със залепени 102 детски ръчички, където вески написа
своето име. Фестивалът на приятелството продължи с много песни и танци, със
спортни игри и с непринудени разговори, с размяна на адреси, с много смях и детски
закачки. Денят приключи с разходка в градски парк "Св. Георги" в Добрич. На
раздяла децата си пожелаха да се срещнат пак. И това ще стане през следващата
учебна година. Проектът е с продължителност 24 месеца и има време приятелството да
укрепне.

Толерантността чрез опознаване на "другия" използвайки изкуствата е главната цел в
реализацията на проекта. За да възпитатаваме в детето дух на толерантност, самите
ние трябва да владеем и да формираме в него система от ценности, в основата на която
стоят такива общи понятия, като съгласие, компромис, взаимно разбиране и търпимост,
извинение, прошка, ненасилие, съчувствие, съпреживяване и др. От това, какъв тип
възпитание преобладава в семейството и в училище зависи какъв ще стане човек като
възрастен. Главния метод на възпитание в този случай е примерът и точно това
постига проекта "Единни и толерантни към интеграция".
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http://www.ndt1.com/article.php/20180430185319437

http://regnews.net/bg/ekip-na-su-vicho-grancharov-uchastva-vav-festival-na-priyatelstvoto-v-do
nchevo/#.WucCbqSFPcs
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