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„The Beit Project“ е „номадска клана стая“, която събира ученици от 
различни социални среди, с цел да ги въведе в демократичните морални 
ценности. Трансформираме споделеното градско пространство в платформа за 
диалог и дебат, преминаващ от историческото ни минало до съвременните ни 
предизвикателства. Проектът стартира  през 2011 г. в Париж и от тогава се 
осъществява в множество европейски градове, част от които са Берлин, 
Барселона, Брюксел, Марсилия, Ница, Букурещ, Атина, Лодз, Лондон, Рим, 
Танжер, Скопие и София.  

Идеята: Да свържем деца, живеещи в един град, но с различно разбиране 
за него поради социалния си статут - различни религии, култури, социално 
положение и възпитание. Фокусираме се върху изследване на културното 
наследство на градовете и въздействието му върху отделния индивид. Срещаме 
младежите с хората, сградите и историята на града, за да ги насочим към 
въпросите, които те поставят днес пред нас. Стимулираме ги да се запознаят с 
другите, живущи в техния град и да търсят отговори на въпросите, свързани с 
общото съжителство. 

Основна дейност в проекта е повишаването на познанията и стимулиране 
на интереса към историята и наследството на града. Превръщаме градското 
пространство в повод за размисъл върху културното многообразие. Ангажираме 
участниците чрез иновативен, неформален подход, черпейки информация 
директно от реалния източник – в реално време, насред града. 

Проектът се развива в района на „Античен Комплекс Сердика“, в 
триъгълника на толерантността, което ни позволява да достигнем до дискусии за 
многообразното наследство на града ни. С всяка крачка, която поемем в този 
район, ние се озоваваме в различни исторически епохи, движейки се сякаш с 
машина на времето, която ни позволява да разберем пълноценно нашата роля 
в съвременния живот на града.  

Използваме интерактивен подход, чрез който въвличаме участниците, 
като те сами изграждат модулите за „номадската класна стая“. Аудиовизуалният 
аспект помага на учениците да усвоят основите на кинематографичния език в 
процеса на изработка на образователно видео за избран от тях исторически 
елемент. 

http://www.thebeitproject.org/


Учениците се насърчават да работят заедно  чрез ценностите за 
автономност, взаимозависимост, свобода, отговорност, демокрация и 
споделяне, като допълнение към традиционната учебна програма. 

Проектът обвързва наследството на основни европейски градове с 
наследниците му. Превръща градското пространство в повод за размисъл върху 
културното многообразие и предизвикателствата пред него. 

 Как работи: Избираме градско пространство с богато културно 
наследство, където събираме две групи ученици, идващи от различни училища. 
Те имат за цел да построят заедно временни конструкции за учене и после да 
произведат образователно видео, което изследва градски символ по техен 
избор. Този динамичен процес, който се случва в рамките на два пълни дни, 
позволява на всяка група да развие познания в областите история, география, 
гражданско образование, изкуство, наука и технологии. 

Диалогът започва между двама ученици, но постепенно въвлича, както 
цялата група, така и хората от града. 

Така вдъхновяваме младежите да се вслушат един в друг и да се 
задълбочат в различните интерпретации на собствения им град. Всичко започва 
с разнообразието на участниците, но споделеното им културно наследство им 
позволява взаимно да се възприемат и да достигнат до обща цел. 

 

Елементи на програмата: 

 
• Архитектурни: учениците сами изграждат модулите  за 

„номадската класна стая“. 
• Аудиовизуални: учениците изучават основите на 

кинематографичния език, изработвайки образователно видео за избран от 
тях исторически елемент. 

• Финална презентация: в края на проекта учениците 
представят своите аудио-визуални произведения и темите към тях на 
закриващо събитие, на което са поканени техните родители, съученици и 
специални гости. 

Участниците: Ученици на възраст между 12–15 години, идващи от 6 
столични училища. Основно участие и роля в осъществяването на програмата 
имат и техните учители. С опита в работата с учители от цяла Европа 
установихме, че интерактивният и неформален подход на работа, който 
предлагаме, често бива пренасян и в класните стаи след края на проекта. 



 

 

През „Номадската класна стая“ в град София от 2017 г. насам, в рамките 
на 3 издания, са преминали около 400 ученици от различни столични училища: 
Американски колеж в София; 145 ОУ „Симеон Радев“; Френски лицей „Виктор 
Юго“; 67 ОУ „Васил Друмев“; 90 СОУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“; 1 СОУ „Пенчо 
Славейков“, Софийска Математическа Гимназия „Паисий Хилендарски“, 125 СУ 
„Проф. Боян Пенев“, 170 СУ „Васил Левски“, СУУУС „Проф. д-р Дечо Денев“, 95 
СУ „Проф. Иван Шишманов“, ЧОУ „Роналд Лаудер“, 75 ОУ „Тодор Каблешков“, 
97 СУ „Братя Миладинови“, както и две смесени групи – „Адраха колеж“ от 
еврейската общност и ученици, водени от фондация „Здраве и социално 
развитие“- Хесед. 

През 2022 година в месеците септември – ноември предстои да се 
реализира и четвъртото за София издание, което ще се осъществи с 
финансовата подкрепа на Столична Община по програма „Култура“ и Европейски 
Съюз по програма “Европейски проект за паметта“. 

Основни партньори в София са: Столична Община, ОЕБ „Шалом“, 
Регионален исторически музей – София, Посолство на Република Франция в 
България, Френски институт в София, Фондация „Заслушай се“, Free Sofia Tour. 

Мнения на част от участниците: 

➢ „Проект „Бейт“ е едно великолепно приключение: към нови знания 
за миналото, настоящето, бъдещето и към самия себе си.“ – 8 клас, 
Американски колеж; 



➢ „Трябва да учим по-често по този начин. ДА!!!!! Трябва да излизаме 
повече от училище и да комуникираме с хората, особено с по-възрастните - така 
ги радваме и научаваме нови неща!“ – 8 клас, Френски лицей „Виктор Юго“; 

➢ „Проектът е уникален, защото помага на учениците да разберат, че 
всяко място, всяка сграда, всеки случайно срещнат минувач е носител на 
информация, която може да се окаже изключително полезна. Децата научават 
от практиката, че пътят на събиране на информация и знание не минава 
задължително през интернет и не винаги става бързо. Проектът ги предизвиква 
да осмислят на място това, което виждат и чуват и да отреагират адекватно.“ – 
учител, Американски колеж; 

➢ „Научаваш се да работиш в екип. Учиш по нов начин и така ученето 
не е скучно. Научаваш много неща за града ни, как да снимаш професионално 
и разбираш, че е важно отношението към другите.“ – 6 клас, СМГ „Паисий 
Хилендарски“. 

Повече за проекта: София 2019 г.: 
https://www.youtube.com/watch?v=km_n7FWiJGA 

За контакт: ntodorova.tbp@gmail.com 
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