
52 деца на възраст от 7 до 14 години (32 де-

ца  с ромска етническа принадлежност)От 

тях 26 са ученици в с. Асеново.  
 

 

В школа “Керамика и приложни изкуства” 
са включени и деца със СОП.  

Продължаването и разширяването на дей-

ностите на клуб “Компютърен дизайн и рек-

лама” и школа “Керамика и приложни изкус-

тва” в Общински Детски Комплекс, гр. Стра-

жица.  

 

За да бъде предизвикан интерес към учи-

лищния живот са сформирани допълнителни 

групи в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” в с. 

Асеново.  

Целева група: 

Общински Детски Комплекс, гр. Стражица 

“Космос”  

Период за изпълнение:  
15.10.2008—15.06.2009 

“Заедно можем” 

Конкурсна процедура 33.3  

Програма: Създаване на предпоставки за успешна социализация на деца-
та и младите хора от етническите малцинства  

на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етничес-
ките малцинства.   

Партньор:  

Основно училище  

“Св. Св. Кирил и Методий”,  

с. Асеново  

Цел на проекта:  



“Заедно можем”, Общински Детски Комплекс, гр. Стражица  

За занятията са предвидени 4 часа седмично.  

Участниците в школата изработват  керамични 

плочки, фигурки, поставки за яйца. Интересни са 

куклите от картон и глина,  за които шият и кос-

тюми. Те представят кукери, баба Марта, приказ-

ни герои и др. Изработена е и сцена за куклено 

представление.   

Антоанета Чукурова—ръкоодител; 

Виолета Крумова—счетоводител; 

Валентина Стойнева и Ирина Венкова—лектори  в шко-
лата по керамика; 

Школа “Керамика и приложни 

изкуства”  

Екип на проекта: 

Занятията се провеждат два пъти седмично по два часа.  
 

В рамките на обучението учениците изработват картички за различни празници- Коледа, 8 

март, Св. Валентин и др.  

Екипът на проекта изпраща изработени поздравителни картички до институциите в Стражица 

с цел да се популяризират дейностите. 

 Децата участват със свои компютърни рисунки в два национални конкурса: “Космосът—

настояще и бъдеще” и “Любовта е в нас”. 

В извънучилищните 

занимания може да се 

използва целия 

потенциал на детето и 

да се предизвика 

интерес към учебното 

съдържание.  

Клуб “Компютърен дизайн и реклама” 

Екипът на проекта отбелязва на-

маляване на безпричинните от-

съствия като резултат от включ-

ването на децата в извънучилищ-

ни дейности. 

Проектът и работата на Общински детски комплекс в гр. Стражица са представени 

подробно в презентация, публикувана на електронната страница на ЦОИДУЕМ. 

Керамични плочки, изработени от учениците са изпратени за участие в международен кон-

курс “Моят космос” в гр. Лидице, Чехия. На национално ниво изделията от глина са представе-

ни в конкурсите “Бог е любов” и “Моите детски мечти”.   


