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ОБРАЗОВАНИЕТО – МОЯТ ПЪТ КЪМ ИНТЕГРАЦИЯ 

 

 
 На 04.10.2012г., като бенефициент на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2007 – 2013г. и  Схема за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ: BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и 

учениците от етническите малцинства” , директорът на СОУ „Цанко Б.Церковски” 

с.Никола Козлево г-н Катилиян Костадинов сключи с Министъра на образованието, 

младежта и науката договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на 

проект BG051PO001-4.1.05-0060 „Образованието – моят път към интеграция”. 

 Одобреният бюджет на проекта е  117 959 лв. , а срокът за изпълнение -  16 

месеца от сключването на договора. 

Партньори в реализирането на дейностите ще бъдат : ОУ”Хр.Ботев” 

с.Каспичан , Народно читалище „Пробуда-1906” с.Никола Козлево и Фондация 

"Международен център за социална интеграция и застъпничество " гр.София. 

Екип от учители вложи значителни усилия по подготовката на проекта и 

планира такива дейности , които ще спомогнат за постигане на общата и 

специфичните цели.  

Общата цел на проекта е:  

Създаване на благоприятна мултикултурна среда за интеграция на учениците 

от етническите малцинства и практическо прилагане на интеркултурно 

образование и възпитание чрез: 

- включване на децата и учениците от етническите малцинства в учебния 

процес и създаване на трайна мотивация за учене;  

- подпомагане процеса на интеграцията на децата и учениците от 

етническите малцинства ;  

- намаляване броя на отпадналите , на застрашените от отпадане, както и на 

необхванатите от училищната система ученици;  

- повишаване на постигнатите от учениците образователни резултати; 

развитие на техните умения за социализация и успешно вписване на пазара на 

труда след завършване на образование; 

- повишаване квалификацията на учителите от двете училища, включени в 

проекта, за работа в мултикултурна среда и за успешно привличане и задържане на 

децата в училище; 
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- създаване на трайна нагласа у родителите за ангажираност с учебния 

процес, за необходимостта от подпомагане на децата в образователния процес. 

В дейностите по проекта са включени 259 души от целевите групи: 

     1.Ученици от етнически малцинствени групи от І-ХІІ клас: 

       - СОУ-Н.Козлево – 130 

       - ОУ – Каспичан -     50. 

     2.Педагогически специалисти в училищата : 

       - СОУ- Н.Козлево –    32 

       - ОУ – Каспичан -  17. 

     3.Родители на учениците от етническите малцинствени групи: 

      - СОУ-Н.Козлево –   30. 

 Целите на проекта ще бъдат постигнати чрез 19 разностранни дейности с 

ученици , учители и родители , които включват : 

 - Формиране на групи по СИП „Фолклор на етносите” в двете училища ; 

Танцов състав „Танци на етносите” ; „Театрален клуб”; Група за допълнителна 

работа ”Учим и общуваме заедно”; „Лятна занималня с бъдещи първокласници”; 

Клуб „Сръчни ръце”; Лятно училище „Learning English is fun”; Спортен клуб 

„Волейбол”; Вокална група „Bad boys”; Клуб „Шарена черга”; Клуб „Компютърът 

– мой приятел”; Група за допълнителна работа с изоставащи ученици  ; 

 - Учебни  екскурзии до исторически , културни и географски 

забележителности на родината; 

- Участие във фестивали и празници като Детски ромски фестивал 

”Отворено сърце”  гр.Велико Търново; Традиционен „Празник на зелника”, 

организиран от Народно читалище „Пробуда-1906” с.Никола Козлево; 

Традиционен етнофестивал „Засмяло се Хитрино” в  Община Хитрино; 

- Изнесени обучения и семинари с учители за работа в мултикултурна среда;  

- Овластяване на ромските родители и включването им в училищния живот 

чрез изграждане на Родителски клуб и съвместни  обучения на учители и родители; 

- Ремонт и обзавеждане „Стая на етносите” за целите на проекта.  

Предвидени са редица мерки за публичност на дейностите по проекта. 

 

 

 

 

ОТ ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА 


