
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 

Проект BG051PO001-4.1.05-0179 „Интеграционни мерки за подобряване  
на достъпа до образование в община Габрово” 

 

Инвестира във Вашето бъдеще! 

Настоящата публикация е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Габрово носи цялата отговорност  
за съдържанието й и при никакви обстоятелства не може да се приема като официална позиция на Европейския съюз  

или на Министерство на образованието и науката. 

 

Във връзка с изпълнение на проект BG051PO001-4.1.05-0179 „Интеграционни мерки за 
подобряване на достъпа до образование в община Габрово” на 16 декември 2013 г. се 
проведоха първите две от общо шест предвидени работни срещи. Участие взеха 
ръководителите на клубове и групи за интеркултурно обучение в детските и в учебните 
заведения, участници в проекта, както и екипът за управление. 
 

 
 
Мотивационната работа за деца и ученици от етническите малцинства започна на 1 октомври 
2013 г. в осем габровски училища и детски градини. Дейностите ще обхванат 59 ученици от 1 до 
4 клас от ОУ „Неофит Рилски”, ОУ „Цанко Дюстабанов”, ОУ „Иван Вазов” и СОУ „Отец Паисий”, 
където са сформирани по четири клубове и групи. В тях ще се осъществяват занимания, които 
ще изградят мотивация за учене и ще създадат условия за равнопоставено и пълноценно 
участие на учениците от малцинствата в училищната общност. Дейностите в детските градини 
включват 48 деца от двете бази на ЦДГ „Слънце” и ЦДГ „Радост”, ОДЗ „Ран Босилек” и ЦДГ 
„Първи юни”. Там са създадени по шест клубове и групи, в които ще се работи към насърчаване 
за постъпване в първи клас, както и за равностойно включване на децата в образователния  
процес.  
 
По време на работните срещи бяха обсъдени всички предстоящи дейности, както и 
изпълненото до момента. Учителите – ръководители на групи и клубове, представиха своята 
работа, споделяйки добрите практики и трудностите, които срещат по време на заниманията с 
децата. Те ще продължат трийсет и две учебни седмици, като се провеждат всяка седмица. В 
стимулирането за учене и превенция на отпадането от училище се включват и родителите.  
 
Освен работата по клубове и групи, за участниците са предвидени съвместни празници-
гостувания и провеждане на „Общински фестивал на толерантността”. Ще бъде изработено 
помагало с приказки, предания, песни и материали от реализацията на проекта, с елементи на 
приемане на различието, за бъдещо ползване при интеграционни дейности. 
 

 


