
 

 

 

  

РАЗКАЖИ МИ 

ТВОЯТА ИСТОРИЯ 



 

 

  Нашата цел 

Целта на инициативата е да помогнем на учениците да опознаят 

по-добре българската култура, българските традициии и обичаи, 

както и тези на страните, в които живеят, да научат историята на 

своите родове в контекста на европейската история и събитията, 

оформили съвременния Европейски съюз. От друга страна да 

подобрим техните комуникативни и презентационни умения на 

български и английски, както и на езика на страната, в която 

живеят. 

 

Инициативата ще повиши и уменията на учителите да използват 

разказването на истории като най-древния и ефективен 

образователен похват. Тя ще им помогне по-добре да подкрепят 

своите ученици в изследването на историята на техните 

семейства и родни места и оформянето на тяхната културна 

идентичност. Тя ще популяризира ролята на българските 

училища като стожер на културната осъзнатост и изразяване на 

младите българи зад граница. 



 

  

Нашата идея 

I. Предварителна подготовка 

Преди основната дейност всеки от участващите ученици ще има за 

задача да направи родово проучване на историята на своето 

семейство, като проучи възловите събития в живота на своите предци 

и ги представи в контекста на ключовите събития, оформили облика 

на съвременна Европа. Те ще бъдат активно подпомагани от експерти 

на Сдружение "НИЕ", както и представители на Съюза на краеведите в 

България, с които ще работим съвместно. Втората задача, която ще 

имат, ще бъде да се запознаят с традициите и обичаите на страната, в 

която живеят и да измислят начин, по който да ги представят при 

пристигането си в България.  

II. Основна дейност 

Участващите ученици ще посетят кътче в Родопите, съхранило добре 

българските обичаи и традиции, където ще прекарат между седем и 

десет дни. През това време нашите експерти ще им помогнат да 

оформят историите си  по интересен и завладяващ начин, както и да се 

научат да ги представят добре на три езика. Учениците ще се запознаят 

с българските народни песни, танци и обичаи, както и ще посетят 

природни и културни забележителности и фолклорен събор. Също 

така представителите на всяко училище ще имат културна вечер, на 

която ще запознаят останалите учаснтици с традициите на страната, в 

която живеят. Ще организираме голямо събитие, където децата ще 

преставят своите истории и наученото от проекта, като най-

интересните истории ще бъдат монтирани в документален филм. 

-  



 

 

  Нашата идея 

III. Последващи дейности 

След завръщането си от България учениците от всяко училище, 

заедно с техните учители, ще организират културно събитие в града, 

в който е базирано училището. Конкретният вид и мащаб на 

събитието ще бъдат по предложение на съответното училище в 

зависимост от спецификата на местната общост. На това събитие 

учениците ще представят танците и обичаите, които са научили в 

България и своите истории. По този начин местната им общност ще 

се запознае с културата на българите, които са част от нея. 

Представителите на други емигрантски общности ще открият общи 

неща със своите истории и повече хора ще разберат за местното 

българско училище. Това ще улесни интеграцията на българите в 

тази общност като част от многообразието на Европейския съюз, 

както и ще популяризира местното българско училище, като 

културна институция. 



 

  

Ресурси за осъществяване 

Всички дейности по проекта (настаняване, храна, пътуване, 

консултантски услуги) ще бъдат изцяло финансирани по 

програма Еразъм+, като учениците, учителите и институциите 

няма да се налага да доплащат нищо. Всяко училище ще определи 

учители, които ще работят по проекта, като техният труд, както и 

административната работа по проекта, ще бъде заплатени от 

Сдружение "НИЕ", посредством делегирано финансиране. 

Разходите по организацията и провеждането на събитията, в 

градовете, в които са базирани училищата, също ще бъдат 

финансирани чрез програмата. 



 

Сдружение "НИЕ" ще организира и води всички събития в България, 
настаняването и престоя на учениците, ще съдейства за тяхното 
пътуване и пристигане до мястото на провеждане, ще им помага по 
време на подготовката. В случай, че някои ученици не са успели да 
намерят достатъчно информация за историята на техните семейства 
преди основната дейност, програмата предвижда възможност те да 
пристигнат в България до два дни по-рано, което ще им позволи да 
отидат до родните си места и да потърсят тази информация. При 
необходимост ще ги свържем с местни краеведи или ще изпратим наш 
експерт, който да им помогне. Сдружение "НИЕ" ще съдейства на 
училищата за провеждане на събитията след основната дейност, като 
при нужда наши експерти ще отидат на място, за да окажат това 
съдействие. Като координатор Сдружение "НИЕ" ще се заеме с 
администрирането и с крайното отчитане на проекта, както и с 
комуникацията с българските институции и консултанти, които ще 
участват в него. 

Всяко участващо училище ще попълни стандартизиран въпросник за 
оценка на нуждите и особеностите си, тези на своите ученици и на 
местната общност. То ще определи учители, които ще отговарят за  
дейностите по проекта и ще подпомагат учениците в тяхната 
предварителна подготовка. Всяко училище ще селектира необходимия 
брой ученици, 15-19 годишни, (точният брой ще бъде допълнително 
уточнен) и да избере един или двама техни придружители (учители или 
родители), които да пътуват с тях до България. Преди пътуването 
учениците и техните родители ще попълнят стандартизирана 
документация за пътуване, която ще бъде изпратена на всяко училище 
от нас. След основната дейност всяко училище ще организира и проведе 
съответното културно събитие в своята местна общност, като ще 
направи необходимия брой снимки и клипове от него, както  и ще 
попълни анкети за обратна връзка и отчет, които ще бъдат изготвени от 
нас. Нашата организация  ще окаже необходимото съдействие на всяко 
училище. При отчитане на разходите за хонорари и организиране на 
тези събития, всяко училище ще ни изпрати необходимите счетоводни 
документи (фактури, граждански договори и др.) 

 

  

Разпределение на задачите 



 

 

 Какво следва? 

Преди подаването на проекта в срок до средата на месец март, ще 

проведем няколко онлайн срещи с училищата партньори, на 

които ще доразвием и усъвършенстваме идеята. Ще се съобразим 

със съответните нужди и особености на всяко от училищата в 

контекста на изискванията на програмата. Отворени сме за 

всякакъв вид предложения и идеи, тъй като проектът в момента 

е във фаза чернова. Тази инициатива ще бъде пилотна. 

Подготовката за нея ще започне в края на лятото за 2023 г., а 

основната дейност ще се проведе в края на октомври, началото на 

ноември, за да съвпадне с Деня на народните будители, на който 

ще бъде проведено и самото представяне на историите в 

България. След успешното провеждане на тази инициатива ще  

организираме подобна, но по-дългосрочна, и обхващаща повече 

училища, като конкретната тема и дейности ще бъдат уточнени в 

хода на съвместната ни работа.  

 

Надяваме се това да бъде началото на едно дълго и успешно 

сътрудничество! 


