
Поздрави от гр.Стражица - родният 

град на всепризнатия разказвач на 

приказки Ангел Каралийчев. 

 

 

На вашето внимание представяме 

изпълнените дейности по проект : 

 

“ЗАЕДНО МОЖЕМ” 

финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническитe 

малцинства / ЦОИДУЕМ/. 

 



На 16.10.2008г. с подписването на 

договор № БС-33.3 – 320/16.10.2008г. 

започнахме  изпълнението на проект 

„Заедно можем”с  основна цел - 

създаване на  предпоставки за успешна 

социализация на децата от 

етническите малцинства чрез 

извънучилищни и извънкласни форми 

на работа. 

   

1.Създаване на условия за успешна социализация на децата от ромската общност чрез 

продължаване и разширяване на дейността на клуб”Компютърен дизайн и реклама” 

към ОбДК. 

 

2.Създаване на условия за успешна социализация на децата от ромската общност,чрез 

продължаване и разширяване на дейността на школа „Керамика и приложни 

изкуства” към ОбДК.  

… 

3.Организиране и провеждане на изложби - Коледна и Заключителна - в края на месец 

май 2009 година. 

Специфични цели и задачи: 



Началото поставихме с  издаването на информационна брошура 

и също така… 







Важната част от социализацията и интеграцията на децата е осмислянето на тяхното 
свободно време.За да предизвикаме интерес към учебния процес, да провокираме 

стремеж за образование през целият живот, за да израснат личности способни да градят 
собственото си бъдеще. и отговорят на предизвикателствата на съвременния свят. 

При работата на групите децата са щастливи- те работят и 
творят в подходящата обстановка и форма.Тук и да сгрешиш 

оценки няма.Това е най-важното за да разгърнеш душата си и 
да твориш. 



школа „Керамика и приложни изкуства” 

 
Децата в ОбДК работят, като истински майстори грънчари - с работни престилки, 

запретнали ръкави, въоръжени с точилки и дървени шишчета за изрязване на фигурите. 



школа „Керамика и приложни изкуства” 

 



школа „Керамика и приложни изкуства” 

 



 

 









Децата от 

ОУ”Св.св.Кирил 

и Методий” -  

с.Асеново шият 

дрехите и 

обличат 

приказните 

герои. 



Клубът е създаден през месец ноември 2008 година с ученици от пети до осми клас от 

ОУ " Св.св.Кирил и Методий " с.Асеново и деца от Дома за деца лишени от 

родителски грижи в гр. Стражица.  

Клуб по “Компютърен дизайн и реклама” 



Защо беше създаден този клуб? 

 
Защото се налагаше, е възможно най-простият отговор. Смяната на 

поколенията, навлизането на IT технологиите навсякъде в живота 

ни...въобще, след излизането на цветната телевизия вече е задължително 

да имаш цветен телевизор. Любовта към цветовете, хармоничното им 

съчетаване, говоренето чрез тях на един универсален език, помага понякога 

да бъдем разбрани много по-добре. Особено, когато думите свършат. 

 
С голяма доза оригиналност 

и старание учениците 

успяват да се справят със 

задачите. Крайният продукт 

и целия път до неговото 

постигане носят 

незабравими емоции и 

настроение, нещо което не 

може да се види по време на 

учебните часове. Но това е 

нормално. Раждането на 

идеите и творческото им 

разработване могат да се 

случат само в непринудена и 

свободна обстановка, в която 

учениците са стимулирани 

към себеизява, без 

притеснение, че могат да 

сгрешат и да получат слаба 

оценка.  



Грамотите за 

училищните празни- 

ци и спортни прояви 

бяха изработвани 

от учениците от 

клуба по 

“Компютърен 

дизайн и реклама”. 

Всеки ученик от 

клуба си изработи и 

визитка с желана 

професия. 



Конкурси в които участвахме: 

Космос 



Национален конкурс “Бог е любов” и 

Международен конкурс “Моят 

космос” Чехия 2009 година 

 







Национален конкурс за компютърна рисунка „Любовта е в нас”  

 



Стената! Тази обаче не разделя, а обединява. 

Оживяването на Приказния парк с героите на Ангел 

Каралийчев е наше дело. 



Изработените кукли  подарихме  на децата със СОП настанени в  жилище от семеен 
тип от 01.06.2009г.в гр.Стражица. Сметнахме, че тези деца имат най-голяма нужда, 
тъй като на тях им предстои да посещават масово училище.А изработените кукли от  

проекта ще подпомогнат обучението им, като  нужните знания  се поднесат  под 
формата на игри и представления 



Вярваме,Това, което видяхте Ви убеди в устойчивият резултат от изпълнението на  

проект „Заедно можем” 

Ние инвестирахме в децата, като им дадохме възможност да придобият знания, увереност  и 
самочувствие, че ЗАЕДНО МОЖЕМ. 

Средствата дадени за образование и обучение на деца – без разлика в техният пол, етническа 
принадлежност, социален статус са  

най- добрата инвестиция в бъдещето. 
Това не са само думи -  нашите деца са „БЪДЕЩЕТО”. 

А какво ще е то - зависи от нас СЕГА. 

Издаден с финансовата подкрепа на ЦОИДУЕМ 


