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  РАЗЛИЧНИ                  И ЕДИННИ! 
 

 

 

 

 

 

 

 
Проектът се осъществява  с финансовата подкрепа  

на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  

схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001- 4.1.05  

„Образователна интеграция на децата и учениците от етнически малцинства“, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 Инвестира във вашето бъдеще! 
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• Договор за безвъзмездна финансова помощ 

BG051PO001-4.1.05-0179 от 12 март 2013 г. 

 

• Обща стойност на проекта 

88 360,12 лв. безвъзмездна финансова помощ 

 

• Продължителност на проекта 

16 месеца – 12 март 2013 - 12 юли 2014 г.  
 

 

Инвестира във вашето бъдеще! 



 

Партньор по проекта 

ОУ „Неофит Рилски“  

 

Участници  

Детски и учебни заведения със засилено присъствие  

на деца и ученици от етническите малцинства  

на територията на гр. Габрово 

 

 

• ЦДГ „Радост“  -  база 1 и 2     ОУ „Неофит Рилски“ 

• ЦДГ „Слънце“ – база 1 и 2       ОУ „Цанко Дюстабанов“ 

• ОДЗ „Ран Босилек“                     VI ОУ „Иван Вазов“  

• ОДЗ „Първи юни“                      СОУ „Отец Паисий“    
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ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА 

 

Обща цел 

• Интеграция на децата и учениците от етническите 
малцинства и равнопоставено включване в образователния 
процес, чрез мотивирано, адаптирано и интеркултурно 
обучение 

 

Специфични цели 

• Подобряване на условията за гарантиране на равен достъп 
до образование за децата и учениците от всички етнически 
групи, посредством разнопосочна обучителна работа 

Инвестира във вашето бъдеще! 



 

 

 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА 
 

Специфични цели 
 

 Осигуряване на специализирана подготовка на учителите за 
работа с деца от малцинствените групи и изготвяне на 
адаптирани работни програми; 
 

 Промяна на нагласите у родители, деца и ученици, както и 
мотивиране за равнопоставено образование на децата и 
учениците от всички етноси; 
 

 Моделиране на обществените нагласи към позитивно 
отношение, за приемане и приобщаване на децата от 
различни етноси. 
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Целеви групи по проекта 
 

 

• Деца и ученици от етнически малцинствени 
групи; 

 

• Педагогически специалисти в детските 
градини и училищата; 

 

• Родители на деца и ученици от етнически 
малцинствени групи. 

 

 
 

Инвестира във вашето бъдеще! 



ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 
 

 

• Регламентиране работата на клубове и групи  

в детските градини и училищата; 

 

• Сформирани 10 клуба за интеркултурно обучение  

и 10 групи за работа с деца в детските и учебните 
заведения, участници в проекта;  

 

• Проведени общо 732 занятия с деца и ученици. 
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Инвестира във вашето бъдеще! 



 

Основни акценти 
 

Обучение на учители 
 
 

 Придобиване на знания и умения с дългосрочен характер  
и бъдеща приложимост при реализиране политиката  

на интегрирано обучение на етносите; 
 

 Проведено тридневно обучение на 20 педагози от участващите 
в проекта детски и учебни заведения; 

 
 Проведени две работни срещи–дискусии с обучените педагози 

за предоставяне на професионална подкрепа за работещите  
в смесена етническа среда.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инвестира във вашето бъдеще! 





 

 
 

Пряка работа с децата в детските градини 
 
 

 Посредством разнообразни по тема, характер  
и настроение песни, приказки и танци, педагозите 

запознаха децата с музиката и традициите  
на различните етноси;  

 
 Сравнявайки личния си опит с видяното, децата  
се сплотиха и развиха положително отношение  

към останалите. 
 

 
Основни акценти 

Инвестира във вашето бъдеще! 









Основни акценти 

 
 

 Пряка работа с учениците от I – IV клас на 
училищата, участващи в проекта; 

 
 Чрез различни методи и инициативи, бяха обогатени  
и разнообразени формите и средствата за ангажиране 

вниманието на учениците;  
 

 Обучението на учениците бе насочено към развитие  
на личностните и социалните умения. 

 

Инвестира във вашето бъдеще! 



ЗАЕДНО СМЕ И ЗАПОЧВАМЕ...  



Работа с родители 
 

• По време на реализирането на проекта  

бе осъществявана и пряка работа с родителите  

на децата за мотивиране към пълноценно включване  

на децата им в образователния процес; 

 

• Ежемесечно се провеждаха срещи с родителите  

на децата, обхванати в проекта. Основната цел бе пряка 
работа с тях за повишаване на мотивацията им, както и 

за насърчаване и позитивно отношение  

към общите дейности на децата. 











Съвместни празници и гостувания 
 

 

 Организиране и провеждане на съвместни 
празници между различните участници в проекта; 

 

 Превръщане на етнокултурното многообразие в 
източник на взаимно опознаване и духовно 

развитие на подрастващите; 
 

 Създаване на атмосфера на взаимно уважение, 
толерантност и разбирателство. 

 

 



ОДЗ „Ран Босилек“ на гости  
на 

 ОУ „Неофит Рилски“ 



ЦДГ „Слънце“ на гости  
на ОУ „Цанко Дюстабанов“ 



ОДЗ „Първи юни“ на гости 
 на ОУ „Иван Вазов“ 



ЦДГ „Радост“ на гости 
 на СОУ „Отец Паисий“ 



Изработване на книжка - помагало 
 

 

 Синтезиране на материали с практически 
характер за бъдещи интеграционни 

дейности; 

 

 Основен акцент на приемането на 
различията и „различните“, детско  

и ученическо творчество. 
 

Инвестира във вашето бъдеще! 



Общински фестивал  
на толерантността  

 
 Участваха деца и ученици от детските градини 

и училищата, включени в проекта; 
 

 Децата имаха възможност да представят на 
голямата сцена традиционни обичаи и празници 

на различните етноси;  
 

 Фестивалът осигури поле за изява  
на творческите заложби на децата и учениците. 

 
 
 

Инвестира във вашето бъдеще! 









Резултати от проекта 

 

 Повишена подготовка на учителите и специалистите  

в детските и учебните заведения, участници в проекта, 
за работа в мултикултурна среда; 

 

 Изградени стимули за учене и създаване на условия  

за равнопоставено и пълноценно участие  

в училищната общност; 

 

 Осигурено поле за изява на децата, техните творчески 
заложби и потенциал. 

 

Инвестира във вашето бъдеще! 



 

Резултати от проекта  

 

 Повишена информираност на учители и родители  

за интеркултурното образование в детските  

и в учебните заведения; 

 

 Повишена чувствителност на общността по отношение 
на децата и учениците от различните етноси; 

 

 Повишена мотивация у родителите на деца  

от етнически малцинства за осигуряване на подкрепа  

и активно участие в образователната система. 

 
Инвестира във вашето бъдеще! 



 

Екип на проекта 
 

 инж. Стефка Радева – ръководител 

 

 Ивелина Иванова – координатор 

 

Маринела Коева - счетоводител 

Инвестира във вашето бъдеще! 



Усилията на всички си струват 
само заради…… 

Инвестира във вашето бъдеще! 

РАЗЛИЧНИ                     И ЕДИННИ! 



БЛАГОДАРИМ ВИ  
ЗА ВНИМАНИЕТО ! 


