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Факти за проекта 

Създаване на условия за образователна 

интеграция на ромските ученици от ОУ «Св. Св. 

Кирил и Методий» и подпомагане на община 

Силистра в осъществяване на интеграционните 

процеси чрез насърчаване на партньорството й 

с  неправителствения сектор.       

Цел: 



Участници  
или за кого се отнася: 

 
 

106 ученици - от 7 до 13 години от различен 

етнически произход в ОУ «Св. Св. Кирил и 

Методий»;  

18 учители - обучавани за работа в 

мултиетническа среда;  

35 родители; 

18 ученици–наставници–от прогимназиален 

етап 



Реални резултати: 
Модулни обучения на учениците в 2 модула:  

„Знание” и „Слово и жест” 



Входна диагностика на езиковата 

компетентност чрез анкетиране 



Изходна диагностика на езиковата 

компетентност чрез анкетиране 
 



Интерактивно 

обучение по 

групи, чрез 

изполване на 

образователни 

софтуерни 

продукти 



Интерактивно обучение по групи, чрез изполване на 

образователни софтуерни продукти с помощта на 

учениците-наставници 



Интерактивно обучение по групи, чрез изполване на 

образователни софтуерни продукти 



Интерактивно обучение по групи, чрез изполване на 

образователни софтуерни продукти 



Проведени три модула за обучение и тренинг с 
обучителите с преподаватели от ШУ “Епископ 

Константин Преславски” 
 

 

 

 



Проведени три модула за обучение и тренинг с 
обучителите с преподаватели от ШУ “Епископ 

Константин Преславски”; 
 



Проведени три модула за обучение и тренинг с 
обучителите с преподаватели от ШУ “Епископ 

Константин Преславски”; 
 

 



Проведени три модула за обучение и тренинг с 
обучителите с преподаватели от ШУ “Епископ 

Константин Преславски”; 
 



 
 

Консултативен кабинет за работа на 
психолог с родители и ученици; 
 



Провеждане на еднодневна екскурзия 
 

 



Излет до местността „Меджиди табия” 
 



Съвместно празнуване на празници 
 



Пролетна 

изложба 



Театър 

Състезание

- Краснопис 



Състезание 

“Аз обичам 

България!” 



Игрова семейна психотерапия 



 
Информационни и обучителни материали 

 



Краен резултат 
 Подобрена адаптация на 106 деца на възраст между 7 и 13 

години към училищната среда, чрез предоставяна на 
допълнителна образователна подкрепа;  

 Редовно посещение и намаляване на броя на неоснователните 
отсъствия; 

 Повишена успеваемост по учебните дисциплини и отговорно 
отношение към ученето и училището; 

 Придобити умения за работа в екип и нагласи за толерантно 
отношение, за диалог и разбирателство; 

 Повишен интерес на родителите към училищния живот и 
постиженията на децата си; 

 Повишаване квалификацията и обогатяване опита на 18 
педагози; 

 Модернизация на учебния процес чрез въвеждане на 
виртуални образователни програми в училище; 

 Осъществен ефективен модел на партньорство между 
семейство, училище и местна общност; 

 Повишена осведоменост на местните хора, чрез издадените 400 
бр. информационни дипляни за публичност на проекта и 100 
бр. CD с психологични казуси 

 
 

 



Ефект  
Успешен проект 

Проектът бе избран за представяне 

на добри практики за работа с 

ромските семейства и получи 

дофинасиране за дейността 

„Предоставяне на консултации от 

психолог на деца и родители”. 



Дейности  
 Лятно училище за родители и деца” - 
родители и ученици преминаха обучения за 
придобиване на практически умения за 
подобряване на общуването в семейството 
чрез тренинг семинари. Предоставена им бе и 
възможност да получат индивидуални 
консултации от психолог относно проблеми с 
възпитанието на техните деца.  

 „Извън класната стая” – занимания с деца; 

 Посещение на околни забележителности.     





Чрез дейностите постигнахме : 

 Интегриране на родителите в неравностойно 
положение към образователната общност и 
участие в решаване на проблемите на интеграция 
на децата; 

 Моделиране на успешни социални умения на 
родителство и на участие във възпитателния 
процес; 

 Подобряване на качеството на решенията, които 
родители в неравностойно положение взимат 
относно oбразованието на техните деца; 

 Родители и деца  да бъдат заедно в обучение, 
игри и  забавления, да преживеят съвместно 
незабравими мигове; 

 Родители обмениха опит помежду си и създадоха 
трайни приятелски взаимоотошения.  



Време за въпроси 



 
 
 
 

 Как да се свържете с нас: 

 E-mail: proekt_2009@abv.bg 

               sil_oobr@abv.bg  

 Тел.: 086/ 821 769  

Факс: 086/ 822 450 
   

 
 
 
 

Благодарим за вниманието 
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