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 ПРОЕКТЪТ Е ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“, 

СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ 

ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ 

ФОНДОВЕ. 

 ПРОЕКТЪТ ДОПРИНАСЯ ИЗЦЯЛО ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА 

ПРИНЦИПА НА РАВНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И 

НЕДОПУСКАНЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ 

 ПЕРИОД: 23 МЕСЕЦА 

НАЧАЛО НА ПРОЕКТА:  04.07.2017 Г. 

КРАЙ НА ПРОЕКТА: 04.06.2019 Г. 

ОБЩИНА ПОРДИМ 



 БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ПРОЕКТА Е ОБЩИНА ПОРДИМ  

 С ПАРТНЪОРИ: 

 

 

 

 

 СУ “Св. Св. Кирил и Методий” град Пордим 

 СНЦ "Виа Хуманика" 

 Център за междуетнически диалог "Амалипе“    

ОБЩИНА ПОРДИМ 



 ПРОЕКТЪТ е насочен към подпомагане на 246 

ученици от първи до десети клас от Средно 

училище “Св. Св. Кирил и Методий” град 

Пордим, Община Пордим с преобладаващ брой  

деца самоопределящи се като роми, при 

изграждането им като пълноценни граждани за 

успешна социална и трудова реализация.  

ОБЩИНА ПОРДИМ 



 Главна цел на проекта е да се подпомогне 

изграждането на ученици от Средно училище „Св. Св. 

Кирил и Методий“ гр. Пордим като пълноценни 

граждани за  бъдеща успешна професионална, 

социална и трудова реализация чрез: 

- включване в мотивационни дейности, с цел 

насърчаване  участието им в образователния процес; 

- развитие на творческите способности, с цел 

съхраняване и развиване на културната им идентичност 

в подобрена интеграционна мултикултурна среда.  

ОБЩИНА ПОРДИМ 



 

 

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА: 

 ДЕЙНОСТИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

НА ПРОЕКТА 

 

Дейността ще се реализира през целия срок на 

изпълнение на проекта.  

Екипът се състои от ръководител, счетоводител, 

юрист, администратор и  асистент на проекта. 

 

ОБЩИНА ПОРДИМ 



 ДЕЙНОСТИ ПО ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИЧНОСТ И 
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 

 

Целта  на дейността е да се популяризира 
финансовата подкрепа от Оперативна програма 
„Наука и образование за интелигентен растеж” 
2014-2020, съфинансирана от  ЕСФ и българското 
правителство, целите, дейностите и постигнатите 
резултати от изпълнението на проекта за 
целевите групи. 

 
 

ОБЩИНА ПОРДИМ 



 СЪЗДАВАНЕ НА КЛУБ “ЕЗИК СВЕЩЕН“ 

 

КЛУБЪТ ВКЛЮЧВА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА УЧЕНИЦИТЕ, ЗА КОИТО 

БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК НЕ Е МАЙЧИН И/ИЛИ ЗА 

УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА 

ЗАСТРАШЕНИ ОТ ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ 

ОБЩИНА ПОРДИМ 



Целта на тази секция e: 

  да затвърди и разшири знанията и уменията, 

нужни за речевото общуване в различни 

комуникативни ситуации; 

  да се усъвършенства речевата практика на 

учениците от различните класове;  

 да се развива творческата активност на 

подрастващите. 

ОБЩИНА ПОРДИМ 



 СЪХРАНЯВАНЕ И РАЗВИВАНЕ НА КУЛТУРНАТА 
ИДЕНТИЧНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 
ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И  

ТЕХНИТЕ ВРЪСТНИЦИ В  

ИНТЕГРАЦИОННА  

МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА 

 

Дейността е насочена към ученици проявяващи 
интерес към бита, културата, изкуствата, 
обичаите и традициите, музиката, песните и 
танците на етносите. 

 

ОБЩИНА ПОРДИМ 



Дейността ще се развива в две направления: 

 1. Създаване на клуб „Бит, традиции и 
етнография“ - учениците ще имат възможност 
да  проучат бита, историята и традициите и да  
обогатят своите знания за материалната и 
духовна култура на родния край и различните 
етноси. Те ще формират умения за различни 
методи на изследване, анализ, 
систематизиране и обобщение на научна 
информация. 
 

ОБЩИНА ПОРДИМ 



 2. Създаване на клуб „Веселяци“ –запознаване 

с  богатото музикално, певческо и танцово 

изкуство на различните етническите групи, 

живеещи на територията на община Пордим и 

област Плевен. Ще се стимулира творческото и 

креативно мислене на учениците в областта на 

традиционните народни изкуства на различните 

етноси – танци, песни, музика. 

ОБЩИНА ПОРДИМ 



 ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА 

МОТИВАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ ПО КЛУБОВЕ С 

ЦЕЛ  ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА 

СРЕДА И ЗАДЪРЖАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В 

УЧИЛИЩЕ 

Според възрастта и интересите си учениците ще 

имат възможност да участват в един от 

тематичните клубове: 

ОБЩИНА ПОРДИМ 



 1. „Арт колор“ –учениците ще изучават 

основни техники в приложните изкуства, ще 

изработват различни композиции, тематично 

ориентирани за различните празници и 

традициите на различните етноси и ще ги 

представят пред родители и съученици.  

ОБЩИНА ПОРДИМ 



 2.„Мелпомена“ – дейност, която ще развие 

артистичните заложби на учениците. 

Стремежът е, чрез средствата на театъра, да се 

подпомага  учебния процес  и да се отклони 

вниманието на децата от пороците на 

съвременната действителност. Учениците ще 

развият словесната си памет и въображение, 

дикцията и пластичната изразителност.  

ОБЩИНА ПОРДИМ 



 3.„През обектива“ – учениците ще получат 

познания за оформяне, писане, подреждане, 

редактиране и поддържане на сайт, ще 

подобрят езиковата и общата си култура, ще 

усъвършенстват уменията си за работа със 

съвременни технологии. Те ще придобият 

знания за писане на публицистични творби, ще 

се запознаят с методиката при вземане на 

интервю и правене на репортаж, ще  

усъвършенстват поведението си при отразяване 

на събития.  

ОБЩИНА ПОРДИМ 



 4.„Рецептите на баба“: 

 – учениците ще се запознаят с традиционната кухня 

на различните етноси; 

-  с помощта на роднини ще бъдат събрани 

автентични рецепти; 

- ще се научи повече за здравословното хранене; 

- ще се проведат кулинарни изложби и състезания 

ще бъде обособен готварски кът  

- и др. 

 

ОБЩИНА ПОРДИМ 



 5. „Спорт за малки и големи“ - цели да се 

засили интереса към спорта – бадминтон, 

футбол, фитнес аеробика: 

- ще се организират спортни състезания и ще се  

участва на първенства и турнири; 

- обучението ще мотивира и решава 

оздравителни, образователни и възпитателни 

проблеми; 

- децата ще се интегрират и ще се учат на 

отборна игра, доверие и толерантност.  

ОБЩИНА ПОРДИМ 



 ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА  

СЪВМЕСТНИ OПОЗНАВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ С 

 УЧЕНИЦИ ОТ РАЗЛИЧНИ ЕТНОСИ 

 

ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ - Целта на дейността е да се 
създадат условия за пълноценна социализация, 
да се формира толерантно отношение към 
другите и да се осмисли свободното време по 
време  на ваканциите чрез участие в дейности с 
интеграционен характер за придобиване на 
обществени и граждански компетенции, както 
и опознаване на историческото, културното и 
природното богатство на родината.  

ОБЩИНА ПОРДИМ 



 СЪЗДАВАНЕ И ДЕЙНОСТ НА КЛУБ НА 

РОДИТЕЛЯ 

Основна цел е да се превърнат родителите в 

активен участник и партньор на училището в 

усилията за привличане и задържане на децата в 

класните стаи.  

 

ОБЩИНА ПОРДИМ 



 ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИИ, НАСОЧЕНИ КЪМ 

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НЕГАТИВНИ ОБЩЕСТВЕНИ 

НАГЛАСИ, ОСНОВАНИ НА ЕТНИЧЕСКИ 

ПРОИЗХОД И КУЛТУРНА ИДЕНТИЧНОСТ И 

КЪМ НЕДОПУСКАНЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ, 

ОСНОВАНА НА РАСА, ЕТНИЧЕСКИ ПРОИЗХОД 

ИЛИ РЕЛИГИОЗНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ 

 

ОБЩИНА ПОРДИМ 



 Дейността включва: 

- Разяснителни, информационни и дискусионни 
кампании - форуми, кръгли маси, 
информационни и работни срещи, конференции, 
дебати насочени към различни представителите 
на гражданското общество  

- Работа с медиите и асоциирането им в процеса 
на преодоляване на негативните обществени 
нагласи и прояви на дискриминация в училищата 
и сред обществото като цяло  

- Повишаване  информираността на широката 
общественост относно: бит, традиции, културно 
наследство и етноспецифика на малцинствените 
общности 

 

ОБЩИНА ПОРДИМ 



 ОСИГУРЯВАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКА 

ПОДКРЕПА, ПРЕВЕНЦИЯ ЗА ОТПАДАНЕ ОТ 

УЧИЛИЩЕ, КАКТО И ПОДКРЕПА ЗА 

ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В 

ГИМНАЗИАЛНИЯ ЕТАП И ЗА УСПЕШНО 

ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ НА 

УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА 

 

ОБЩИНА ПОРДИМ 



 Целта на дейността е чрез осигуряване на 

подкрепа учениците от етническите малцинства 

да бъдат в добро емоционално и психическо 

здраве, да се осъществи превенция за  тяхното 

отпадане от училище,  както и да развият 

собствения си капацитет и мотивация  за 

продължаване на образованието в гимназиален 

клас и за успешно завършване на средно 

образование. 

 

ОБЩИНА ПОРДИМ 



 Акценти: 

- Работата с психолог по проблеми свързани с 

поведението,  с взаимоотношенията с 

връстници, родители, учители; 

-   Работа с коуч с цел разкриване и реализиране 

потенциала на учениците в процеса на 

реализиране на техните цели и постигане на 

трайни резултати.  

ОБЩИНА ПОРДИМ 



 Коучинг подходът позволява бърза 

идентификация на проблемите, както и 

ресурсите на ученика - неговите силни и слаби 

страни. Коучингът дава възможност да се 

разгърне пълния потенциал на ученика, така че 

той да се реализира успешно, да постига 

целите си и същевременно да изпитва 

удовлетворение.  

ОБЩИНА ПОРДИМ 



ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

  ще се постигне главната цел, а именно да се 
подпомогне изграждането на ученици от 
Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. 
Пордим като пълноценни граждани за  бъдеща 
успешна професионална, социална и трудова 
реализация 

 ще се насърчи участието на учениците в 
образователния процес 

 ще се развият творческите способности на 
учениците с цел съхранение на културната им 
идентичност 
 

ОБЩИНА ПОРДИМ 



 ще се постигнат реални и трайни резултати в 

образователната интеграция на учениците от 

етническите малцинства в рамките на община 

Пордим 

  ще се повиши мотивацията на родителите за 

участие в образователния процес и 

подпомагане образователната интеграция на 

децата  

 

ОБЩИНА ПОРДИМ 



  ще се усвоят умения за по-добро общуване и 

ограничаване на конфликтите между ученици, 

родители и учители 

  ще се създадат условия за преодоляване на 

негативните обществени нагласи, основани на 

етнически произход и културна идентичност 

ОБЩИНА ПОРДИМ 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

 

ОБЩИНА ПОРДИМ 


