Проект: „БЪЛГАРСКИТЕ И МАКЕДОНСКИТЕ ЖЕРТВИ НА КОМУНИЗМА ДНЕС ЖЕРТВИ НА ЗАБРАВА И НЕЗНАНИЕ"
Финансиран от ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Програма: ЕВРОПА ЗА ГРАЖДАНИТЕ
Бенефициент: НПО "СНЦ- Пирин ТВ", БГ
Партньор 1. СДРУЖЕНИЕ „ДАЙВЪРСИТИ МЕДИЯ ПРОДАКШЪН" (МК)
Партньор 2. НАЦИОНАЛНА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ „СВ. СВ. КИРИЛ И
МЕТОДИЙ”(БГ)
Партньор 3. СДРУЖЕНИЕ „Р011Т1СА1 РШ50МЕК5.Е11" (С2)
Партньор 4. СОУ „КОЛЕ НЕХТЕНИН" (МК)
Продължителност: 12 месеца,
НАЧАЛО 3 Декември 2012 - КРАЙ 30.11.2013

Резюме:
Признаването и моралното възмездие, осигуряването на достойни старини,
почит и уважение към жертвите на комунизма е дълг на всяка Европейска държава.
Уви днес все още има страни в ЕС (като България) и такива, стремящи се към него
(като Македония), в които престъпленията на комунизма са символично и фиктивно
признати. Няма осъдени за престъпленията през 1944-1989 в България и
Македония. Страданията на жертвите на комунизма и техните семейства тънат в
забрава от старите поколения и в незнание и неразбиране от младите.
Образователната система в училищата и университетите не учи децата на
съпричастност, разбиране, признаване. Парадоксалното разпознаване на комунизма
като „по-добри времена" от възрастното поколение, завещава пагубен урок на
внуците.
Целта на настоящия проект е да инициира дебат в българското и
македонското общество, който да доведе до по-нататъшна оценка на Комунизма,
следвайки опита на Полша, както и промяна в образователния подход в изучаването
на комунизма в българските и македонските училища и университети.

Следвайки тази цел проектът се фокусира върху
- Попълване пропуските в образователната система, чрез въвеждане на
интерактивен образователен филм (разработен на базата на устни свидетелства на
жертви на комунизма), както и създаване образователни почетни изложби, които да
влязат в образователната програма.
- Стартиране на серия обществени обсъждания - ТВ дебат в Македония и
България с участието на полски експерти; Честване денят на Европа 9 май и 23
август, чрез публично излъчване на филма в обществото и образователните
институции; Изготвяне и внасяне на предложение за изменение на образователната
програма до Министерствата на образованието в двете страни.
Екипът за управление на Проекта ще бъде съставен от:
1 Ръководител
1 Счетоводител
2 Координатори - 1 Македония (СДРУЖЕНИЕ „Дайвърсити медия продакшън"
(МК) и 1 Чехия Сдружение„Political prisoners.eu" (CZ)
2 Сътрудници - Директорът на Национална хуманитарна гимназия „Св. Св.
Кирил и Методий" (БГ) и Директорът на СОУ „Коле Нехтенин" (МК)
Пресконференция с участието на всички партньори ще бъда проведена на 10
Януари 2013, на която ще бъде обявено началото на проекта.
Партньорите ще публикуват информация за проекта на своите уеб страници.
Мини визуална табела ще отразява информация за проекта на място.
Образователен филм съвместен между България и Македония ще бъде
разработен. Той ще бъде посветен на жертвите на комунизма. Ще бъде разработен
с активното участие на 5 младежи от България и 5 младежи от Македония. Те ще
проведат 10 интервюта с експерти и др. С подкрепата на ТВ екип те ще заснемат.
Учениците ще бъдат подпомагани и напътствани от учител по история.
По време на седмицата на Европейския съюз от 6-9 Май 2013 в двете
училища в класовете 11 и 12 клас ще бъде проведено обсъждане посветено на
темата.
Дебати ще бъдат проведени в Университетите в България и Македония.

Официално представяне на филма сред широката общественост ще бъде
направено на 23 Август 2013 в България и Македония.
Публичен дебат ще бъде проведен с участието на чешки експерт на 9
Май в България и Македония посветен на темата.
Финалът на проекта ще бъде отразен на пресконференция в Македония с
участието на всички членове на екипа.
Специално участие на партньора:
Директорът ще бъде част от екипа за управление и ще бъде ангажиран като
проектен сътрудник. Участието му се състои в:
1. Участие в 2 работни срещи
- 1 в Благоевград, България
- 1 в Скопие, Македония
2. Участие в Начална пресконференция на 10.01.2013 в Благоевград,
съвместно със всички партньори
3. Участие във Финална пресконференция на 28.11.2013 в Македония,
съвместно със всички партньори
Ролята на училището като партньор се състои в следното.
Участие на 4-5 деца от училището, които да участват активно при
разработване на креативен филм, посветен на жертвите на комунизма - да
интервюират компетентни лица, жертви на комунизма и техните семейства, да
покажат своята представа за комунизма.
Ангажиране на учител по история, който да бъде ментор на учениците,
които ще бъдат напътствани от него. Той ще подпомага цялостния процес на филма.
След изготвяне на филма, той да бъде излъчен сред учениците 7 до 11
Октомври, 2013, като бъде обсъдена темата в 6 класа под ръководството на учителя
по история.
Публикуване на информация за проекта на сайта на училището.
Поставяне на визуална табела в училището.

