
   НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ” 

МОДУЛ „УЧАСТВАЙ И ПРОМЕНЯЙ – РОДИТЕЛЯТ, АКТИВЕН ПАРТНЬОР В УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ” 

  16 ноември – Ден на толерантността 

   Българското общество мечтае училището да бъде място, където към подрастващите 

да се отнасят с уважение, където те да усвояват необходимите знания и житейски 

умения, да се учат от грешките си и да свикват да работят съвместно. В тази връзка 

учители, ученици и родители трябва заедно да търсят решенията на проблемите и да 

работят в атмосфера, която да стимулира жаждата на децата за знания и желанието им 

за пълноценен живот. 
   В българските общообразователни училища и в класовете към тях се забелязва, че те 

са все по-често съвкупност от деца, носители на етнически, религиозни и езикови 

различия. Тенденцията е в тази интеркултурност, като взаимодействие на различия, да 

става най- желаната характеристика на училищата.     

   Основните задачи за интеркултурното образование и възпитание на българските 

учители е формирането на толерантност сред учениците- качество, включващо в себе 

си познаването, уважението, разбирането и зачитането на другия, който е различен.     

   Основната цел на родителската среща е да се създаде колектив между учители, 

ученици и родители, които заедно да участват в образователната сфера и 

мероприятията на училищно и извънучилищно ниво.      

   По време на родителската среща родители и ученици работеха в екип. Всеки от 

присъстващите имаше право да коментира какво лично за него означава думата 

„толерантност“ . След направените коментари се направи извода, че „ толерантност” 

означава уважение, доброта; означава да си истински човек. Толерантността не може да 

дойде сама, ако ние не я искаме и не я желаем. Толерантен е този човек, който обича и 

уважава всички хора, защото всеки човек носи в себе си нещо ценно, нещо 

неповторимо, което го прави личност. Всеки човек е личност и има право да бъде 

уважаван. По Замята има различни хора. Многообразието по света ни учи да сме 

толерантни, показва ни колко е пъстър живота и колко много и различни начини има да 

изразим себе си. В тази връзка беше и първата задача. Всяко дете очерта ръката си, 

изряза я, а родителите написаха в какво ще се изразява толерантност. 

  

 



 

Всяко дете залепи ръчичката си таблото „ Едно е слънцето за всички“. За да бъде един 

колектив сплотен, трябва да се уважават както личните празници, така и празниците на 

различните етноси. Всички знаем, че най- обичаният празник за всяко дете е рождения 

му ден. За цел децата си оцветиха тортички, а родителите написаха имената и 

рождената им дата. Тортичките залепиха на специално табло. 

 

В края на родителската среща децата получиха награди. 



 

 

        Изготвил: М. Динева 

       / Класен ръководител на първи клас/ 

 

 

         


