
 

Проект на  

СОУ „Свети Паисий Хилендарски“ 

Партньор ОУ “Н. Й. Вапцаров” 
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на 

Център за образователна интеграция на децата и 

учениците от етническите малцинства 

 

 



      Участието в предложената проектна идея е 
продиктувано от динамиката на съвременната социална 
действителност, в която   училището става все по-
мултикултурно. За решаване на  проблема със 
застрашените от отпадане  ученици от училище, СОУ 
”Св.П.Хилендарски” води политика за разгръщане 
личния потенциал на всеки ученик, съобразно неговите 
потребности и интереси. Заедно с партньора ОУ „Н. Й. 
Вапцаров“ ще обединим усилията си за промяна на  
обществените нагласи в посока  запазване и развитие на 
културната идентичност на етническите малцинства при 
деца и ученици. 

     Проектът предлага дейности за придобиване на 
знания за културата на етническите малцинства, 
адаптиране към учебния процес на учениците, 
съхраняване и развиване на културната идентичност, 
обучения на учители, информираност и публичност. 

Резюме на проекта 





ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА: 
 Утвърждаване на културното многообразие като обща ценност и повишаване 

интеркултурната компетентност на учителите за работа в мултиетническа 
среда.   

  Създаване на  благоприятни условия за равен достъп до образование и 
обучение на децата и учениците от етническите малцинства, чрез 
разработване и прилагане на комплекс от програми за подкрепа на успешното 
им включване в образователния процес и дейности за посрещане на 
потребностите и интересите им . 

Специфични цели: 

 Съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от 
етническите малцинства и превръщане на етнокултурното многообразие в 
източник на взаимно опознаване, уважение и сътрудничество. 

 Гарантиране и осигуряване правото на равен достъп до качествено 
образование чрез интеграция на  ученици от ромски произход. 

 Развитие на гражданската компетентност – умения за избор, участие и 
сътрудничество чрез включване на учениците в различни клубни и 
извънучилищни дейности. 

 Повишаване знанията и професионалните умения на педагогическите екипи за 
работа в мултикултурна среда 



Целева група 
         Проектът „Пъстри чудеса” обхваща: 156 ученици, от които 136 от малцинствата и 
20 ученици от българския етнос; 12 родители на деца в риск и членове на 
родителските клубове; 66 учители общо от двете училища.  Проектното предложение 
съответства на нуждите и интересите на включените в него  ученици от всички 
образователни степени – начална, прогимназиална и гимназиална, а също така и на 
педагогическите специалисти, които ще работят по неговата реализация. 

        В целевата група са включени деца и ученици от малцинствата, за които 
майчиният език е различен от български и се нуждаят от допълнителна подкрепа в 
периода на обучение, ученици в риск да отпаднат поради липса на семейна подкрепа и 
ранни женитби, както и деца от мнозинството, които трябва да опознаят културните 
ценности на децата от етническите малцинства, с които се обучават заедно. По този 
начин ще се формира толерантна и подкрепяща среда.   

Дейности по проекта 

     Дейностите по проектното предложение се базират на иновативен подход, при 
който се цели цялостна комплексна интервенция в учебната среда и 
взаимодопълващи се дейности, насочени към трите заинтересовани групи – 
ученици, учители и родители. Те са съобразени с необходимостта от овладяване и 
прилагане на специфична методика, отчитаща потребностите и трудностите при 
работа в нехомогенна в културно отношение среда. 
 Водещ принцип в рамките на проекта е партньорство между заинтересованите 
страни. 



  Срок: II – VII                                       

      Изпълнители: М.Колева, Д.Николов, Д.Атанасова 

 

 

Дейност 1: Училище по лидерство  

 Целта на тази дейност е участие на ученическите парламенти в 

създаване на училищна среда, благоприятстваща успешното развитие на 

всяко дете в мултикултурната училищна общност. Прилагане на форми и 

подходи за устойчиво участие на учениците в училищното управление.  

                В реализирането ѝ ще се включат клубът по дебати  “Заедно” 

при СОУ“Св. П .Хилендарски”, както и ученическите парламенти на 

партньорските училища чрез следните мероприятия: 

 1.1. През месец февруари 2016г. клубът по   дебати „Заедно“ ще 

проведе дебат на тема „Светът е хубав, защото е различен“. 

 1.2. Обмяна на опит между ученическите парламенти. 

    В проекта е планирана 1 (една) еднодневна среща  на 30 

представители на ученическите парламенти в ОУ “Н. Й. Вапцаров”.  

 1.3. Изнесено двудневно обучение на Ученическите парламенти 

от двете училища. 

 



Дейност 2: Работа на групите по СИП „Фолклор на етносите - Ромски 

фолклор “  

     Учениците участници в групите ще осъществят разнообразни 
инициативи като: 

  2.1. Отбелязване международния ден на толерантността 16 ноември от 
групата по СИП „Фолклор на етносите-Ромски фолклор“ , в която участват 
ученици от 2-4 клас на СОУ „Св. Паисий Хилендарски“.  

      На свое открито занятие учениците от групата ще пресъздадат 
традициите при празнуване на Велик ден – Патраги при българите и ромите и 
ще участва в общинския празник посветен на Международния ден на ромите 8-
ми април.  

  2.2. Групата по СИП „Фолклор на етносите“ 5-8      клас при СОУ„Св. 
Паисий Хилендарски“ ще включи в своя тематичен план краеведческа 
дейност, свързана с изследване на традициите и обичаите на местните 
етнически групи. Като продукт от своята работа ще издаде сборник”Изказани 
съкровища”.  

      Също така ще проведе честване на пролетния празник Гергьовден по 
българската и ромската традиция под общото заглавие „Гергьовденски 
люлки“.  

 

 



  2.3. Групата по СИП „Фолклор на етносите-Ромски фолклор“ 2-4 клас при 
ОУ„Н. Й. Вапцаров“ с. Дибич ще проведе конкурс за рисунка, разказ или 
приказка на тема „Заветът на майстора“ по случай международния ден на 
ромите 8-ми април.Ще проведе и открито занятие на тема „Аз преподавам на 
мама Ромски фолклор –  с мама заедно учим Ромски фолклор“. Също така ще 
бъдат възпроизведени празникът Василица и традиции при отбелязване на 
Ихтимия.  

 Срок: X – IХ           Изпълнители: С.Спасева, А.Аянска, Б.Драганова 

Дейност 3: Клубни дейности по интереси за ученици от 1 - 8 клас.  

  3.1. Сформиране на ателие „Сръчни ръце” по  приложно изкуство за 
малките ученици от 1-4 клас в СОУ „Св. П. Хилендарски”  , в което да се 
проучат занаятите на различните етноси, населяващи територията на 
училището.  

  3.2. Сформиране на клуб по танци „Етноритмика” в партньорското 
училище. В него ще вземат участие ученици от 4 до 8 клас, които ще провеждат 
занимания ежеседмично до края на учебната година и ще завършат с концерт 
пред местната общност. 

  3.3. Работа на клуб „Приятели на музиката“, който съществува от няколко 
години в СОУ „Св. П. Хилендарски”. Неговите членове ще подготвят танцовата 
композиция “Фолклорна китка”, която ще представят в  Панорама на 
дейностите. 



 3.4. Работа на клуб„Етновойс“, който има 12 годишна история в своето 

съществуване в училищния живот на СОУ„Св. Паисий Хилендарски“ като 

вокално-танцова формация. 

Клубът ще участва в Панорамата на дейностите с пресъздаване на ромска 

сватба.   

 3.5. Панорама на дейностите на клубовете и групите по СИП„Фолклор 

на етносите - Ромски фолклор“ ще се проведе под формата на празничен 

концерт  под мотото „Силни и красиви заедно”. 

Срок: X – IX                                     Изпълнители: М.Митова,   Й.Европова, Е.Минкова, 

Нели Николаева 

Дейност: 4 Ваканционно училище „Синьо лято”  

 Ще бъде осъществен тридневен организиран отдих на море за 30 
ученици от училищата партньори, които се нуждаят от подкрепа в 
личностното си развитие за постигане на по-високи резултати в ОВП и 
приобщаването им към училище и 10 ученици с добри постижения. Във 
ваканцията ще участват 8 родители и клубовете “Приятели на музиката” и 
“Етновойс” За участниците ще бъде изготвена програма със спортни и 
забавни игри. Лагерът ще завърши с тимбилдинг „Шеметна надпревара” за 
сплотяване на екипа. 
 
Срок: VI.2016 г.           Изпълнители: М.Митова, Е.Минкова, Р.Джемалов, И. Газинов                                                                                                                           



Дейност 5:  Обучения  на педагогически специалисти, свързани с 

методи за възпитание и обучение в мултикултурна среда.  

  Предвидено е провеждане на системно обучение на педагогическите 
специалисти в училищата под формата на еднодневни  обучителни 
семинари. Учебният план обхваща 2 модула: 

 

  Модул 1. Интерактивни педагогически стратегии в образователно-
възпитателния процес, чрез използване на иновативни подходи на работа 
и ролеви модели (еднодневен семинар за 50 учители от 1-12 клас). 

 

  Модул 2: Ромските групи в България през призмата на 
образователните нагласи и потребности. История, култура и традиции на 
ромите в България(еднодневен обучителен семинар за 30 класни 
ръководители и  преподаватели от 1-12 клас). 

 

 

Срок: IV и VII                            Изпълнители: М.Митова, Е.Минкова, Т.Крумова 



Дейност 6: Публичност, извеждане на добри практики и 

мултиплициране на добър опит от проекта 

Целта е да се даде публичност на проекта, добрите практики и резултатите от тях 
чрез: 
 6.1. Представяне на проекта.  
 6.2. Подготовка на средства за публичност чрез: статична визуализация 
(10 плакати; 50 рекламни дипляни).  
 6.3. Разпространение на информацията ще се осъществява чрез 
публикации  в  ученическия вестник „Диалог”  при СОУ ”Св. П. Хилендарски” и 
местната кабелна телевизия, чрез периодична информация за изпълнението на 
проектните дейности на съществуващите сайтове на двете училища . 
 6.4. Презентации на резултатите от проектните дейности в еднодневна 
заключителна конференция. 
 
 
 
 
Срок: Х- IX                                 Изпълнители: СОУ”Св.П.Хилендарски”, ОУ”Н.Й.Вапцаров” 
и  ръководителят на ученически клуб „Диалог“ при СОУ “Св. П. Хилендарски“ Миглена 
Колева  



  Очаквани резултати  

 Създадена училищна среда, благоприятстваща успешното развитие на 

социалните и граждански умения на всяко дете в мултикултурната училищна 

общност;  

 

 Повишена успеваемост на децата и учениците от етническите малцинства в 

образователния процес с най-малко 0,5 единици;  

 

 Задържане в училище на застрашените от отпадане ученици от ромския 

етнос, като се намалят безпричинните отсъствия до 30 на ученик годишно; 

  

 Успешни форми на интеркултурно образование в  групите по СИП „Фолклор 

на етносите – Ромски фолклор“ и клубовете по интереси, даващи 

възможност за взаимно опознаване на участниците от различните етноси в 

партньорските училища;  

 

 Повишен брой ученици, поне 25, със засилен интерес и мотивация за по-

високи постижения в ОВП и включване в училищния живот, чрез участието 

им във ваканционното училище ”Синьо лято”;  

 

 

 



 Обновени познания и създадени специфични умения на педагогическите 

кадри от двете училища за работа в мултикултурна среда; 

 

 Изграден иновативен подход за управление на училищата в Училището по 

лидерство, с участието на Ученическите парламенти, гарантиращ 

демократично училищно управление. 

 

 Мултиплицирани ефективни практики на извънкласни и извънучилищни 

дейности с учениците и техните родители във всички образователни 

степени;  

 

 Утвърдена визия на училището като привлекателно място за децата и 

техните родители. 

 

 



Екип на проекта 

Ръководител на проекта-Минка Атанасова 

 

Счетоводител на проекта-Даниела Стоянова 

 

Координатор на проекта-Диана Николова 

 

Сътрудник-Валентина Митева 

 


