Идея: Да бъдем толерантни към хората с различна религиозна
принадлежност
Мотивация:
Живеем в континент на контрасти и многообразие. Обитаваме свят, в
който се стремим да запазим ценностите на всеки в обществото, а сред тях
най-важна социална ценност е толерантността. А именно, способността да
приемаш хора, които се различават в някакво отношение от останалите,
разкриваща потенциал за приемане на различни идеи и ценности,
великодушие спрямо околните.
През годините образованието е било двигател на „новото“,
придобитото знание се използвало като силно оръжие срещу
несправедливостта. По тази причина училището се явява институцията, която
трябва да възпита толерантността като социална потребност. Училището е
средата, в която се показват междуличностните отношения на хора от
различни групи – учители, ученици, родители и общественост. Всяка от тези
групи носи своите различия по отношение на религия, празници и обичаи,
култура и поведение, външен вид, очаквания и стремежи.
Дейности:
Вземайки под внимание различните религиозни възгледи на
учениците, за да бъде проявена толерантността могат да се организират
различни инициативи. Като начало, може да се организира кулинарна
изложба в международния ден на толерантността -16 ноември, когато всеки
етнос може да изрази себе си чрез различни типични ястия, характерни за
техни важни празници. В подобни дни ние се чувстваме гости едни на други
и най-лесно чрез традициите, фолклора и кухнята можем да възприемем
хората като значима част от многоцветната картина. За да се потопим изцяло
в атмосферата на празника и да го усетим, могат да бъдат пресъздадени сцени
от реалния живот, представени чрез фотоизложба, да бъдат оформени
отделни кътове, в отделните зони (етажи) на училището. Могат да бъдат
включени уникални картини, които да отразяват настроението на хората,
характерни костюми и нюансите. Като фон на събитието може да бъде
добавена музиката, като най-силно въздействащия фактор.
Идеята е приложима на практика и ефективна. Тя е отражение на
нашия собствен опит от тази година. В рамките на една седмица, с подобни
на описаните инициативи, ние – учениците и учителите от ПМГ „Яне
Сандански”, гр. Гоце Делчев отбелязахме Международния ден на
толерантността. Бяха представени традиционни ястия и обреди по повод
мюсюлманския празник Курбан Байрям както и обредни питки и традиции,
с които се чества Деня на християнското семейство и младеж.

Резултати:
Резултатите от подобни инициативи ще подобряват разбирателството
между учениците, което от своя страна допринася за формирането на подобър колектив и атмосфера в училището, по-редки конфликти, покачествени резултати и по-добри кадри за обществото на свободомислещи
хора. В основата на тази верига стои толерантността, тя има ключова роля и
без нея механизмът не би се задействал. Възпитавайки това качество, ние се
учим да преоткриваме, да приемаме, да опознаваме „различните“ и въпреки
това да оставаме верни на собствените убеждения и ценности. Защото
толерантността е жива и е възможна!
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