
 ПРОЕКТ 

BG051PO001- 4.1.05-0074 

„Образователна интеграция 

на децата и учениците 

от етническите малцинства 

в три основни училища 

на територията на гр.Русе“ 

Проектът 

се осъществява 

с финансовата подкрепа 

на 

Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от 

Европейския социален фонд 

на Европейския съюз 

        Инвестира във вашето бъдеще! 

 



 
      ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.05-0074 
„Образователна интеграция на децата и  

учениците от етническите малцинства в 
три основни училища на територията на гр. Русе” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 

Цели:  
 

• Създаване на условия за 
 социална реализация на 
 ученици от етническите 
 малцинства чрез подобряване 
 на условията за равен достъп 
 до образование и обучение; 
 

• Повишаване мотивацията 
 им за участие в 
 образователния процес; 
 

• Повишаване на капацитета 
 на учителите за работа с деца  
от малцинствените групи.  

 
Инвестира във вашето бъдеще! 
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Партньори:  

ОУ “Алеко Константинов” 

ОУ “Братя Миладинови” 

ОУ “Никола Обретенов” 

 Инвестира във вашето бъдеще! 

 



                      ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.05-0074 

„Образователна интеграция на децата и  

учениците от етническите малцинства в 

три основни училища на територията на гр. Русе” 
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Продължителност: 18 месеца  

В дейностите по проекта са обхванати: 

15 учители като ръководители на клубове; 

180 ученици от различни етнически групи, членове на клубовете. 

Основни дейности: 

Провеждане на две обучения за учители; 

Сформиране и дейност на клубове по интереси; 

Фестивал на клубовете. 
                                               

                                                                                    Инвестира във вашето бъдеще! 

 



ОБЩИНА РУСЕ 

 

 

• Адрес: 

пл. Свобода 6 

7000 Русе                                             

Връзки с обществеността:                   

082 822 387 

mayor.ruse.pr@gmail.com 

• Ръководител на проекта: 

• САШО ЩЕРЕВ 

 

    СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 

    134 562,65 лв. 

mailto:mayor.ruse.pr@gmail.com
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учениците от етническите малцинства в 

три основни училища на територията на гр. Русе” 
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ОБУЧЕНИЯ НА РЪКОВОДИТЕЛИ НА КЛУБОВЕ: 

 

 

 

• Методи за възпитание и обучение в мултикултурна среда. 

• Интерактивни билингвистични теории за усвояване на 

български език от деца, за които той не е майчин. 

Инвестира във вашето бъдеще! 

 



Схема за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ: 

BG051PO001-4.1.05 

“Образователна интеграция на децата и 

учениците от етническите малцинства” 

 

  

Инвестира във вашето бъдеще! 
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Основно училище „Братя Миладинови“  

Клуб „Родолюбие“ 

 
 

 

• Клубът е създаден през м. януари 2012 година.  В него участват ученици от четвърти клас на 

ОУ“Братя Миладинови“. 

Инвестира във вашето бъдеще! 

 



Основно училище „Братя Миладинови“  

Клуб „Да рисуваме заедно“ 

В клуба децата развиват своето въображение и творческо мислене използвай разнообразни 

материали и техники:        

• рисуване с пръсти; 

• колаж;                                  

• колективно пано; 

• рисуване върху плат 

• украса върху керамичен съд.  



В клубовете: „С песен светът е чудесен”,”Танцувай с мен” и”Млад 

актьор” участват още 36 ученици. 

 



 

 

 

 

ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.05-0074 
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Инвестира във вашето бъдеще! 
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Резултати от дейността на клуб ,, Родолюбие” : 

• Изгради етническо разбирателство между децата от малцинствен произход и 

мнозинството в клуба. 

• Намали негативните нагласи в децата. 

• Повиши се желанието да работят в различните часове. 

• Формира уважение към обществото, законите и държавността. 

Инвестира във вашето бъдеще! 

 



 
КЛУБ „ДА РИСУВАМЕ ЗАЕДНО”, 

ОУ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ” 



 

УЧЕБНИТЕ ЕКСКУРЗИИ, ПОСЕЩЕНИЕТО НА МУЗЕИ И ТЕАТРИ ОБОГАТИ 

СВЕТОГЛЕДА  НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ КЛУБОВЕТЕ „ДА РИСУВАМЕ ЗАЕДНО”, 

„РОДОЛЮБИЕ”, „ТАНЦУВАЙ С МЕН”, „МЛАД АКТЬОР” И  „С ПЕСЕН СВЕТЪТ Е 

ЧУДЕСЕН”.  





КЛУБ „РОДОЛЮБИЕ”, ОУ „НИКОЛА ОБРЕТЕНОВ”  
 

      Основна цел на клуба:  

 

 Да съхрани и развие културната идентичност  на децата и учениците 

от етническите малцинства и техните връстници в интеграционно 

мултикултурна среда,  като формира позитивна нагласа към 

културното многообразие и желание за неговото опознаване. 



КЛУБ „ДА РИСУВАМЕ ЗАЕДНО”, 

ОУ „НИКОЛА ОБРЕТЕНОВ” 



 

 Посещението  на  музеи и културни  институции  допринесе 

 за обогатяване на общата  култура на учениците от клубовете в трите училища. Дейността 

на клубовете „С песен светът е чудесен”,”Танцувай с мен” и ”Млад актьор” ще бъде 

представена на предстоящия заключителен концерт през месец декември. 



Регионален исторически музей

— Русе се намира на площад Батенберг -

тук е бил съсредоточен старият градски

център. Оттук през 1887 г. започва

бунтът на русофилите в Русе. Около

площада има сгради - национални

паметници на културата, сред които са

Музеят, Гимназията, Библиотеката. В

средата на градината е Паметникът на

загиналите от Сръбско-българската

война - най-почитаният войнишки

паметник в региона, издигнат през 1901 

г. от арх. Никола Лазаров и инж. Жеко

Спиридонов.

Сградата на музея е строена през 1882 г. 

за Окръжно управление от арх. 

Фридрих Грюнангер, същият, който по-

късно преустройва софийския конак за

царски дворец. Това е първата

административна сграда у нас строена

за тази цел след Освобождението. 



ПРОЕКТ 

BG051PO001- 4.1.05-0074 

 

 

 

 

• УЧЕБНИ ЕКСКУРЗИИ: 

Русе – Свещари - Русе 

Русе – Червен – Орлова чука –Ивановски скални църкви - Русе 

Русе – Етъра - Русе 

Русе – Плевен - Русе 

Инвестира във вашето бъдеще! 

 



Наблюдението на културни и исторически обекти е част от интерактивното обучение на 

учениците. Учебните екскурзии разкриха пред тях моменти от славното минало на 

родината и им позволиха да се докоснат до уникалната българска природа. 

 











ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН КОНЦЕРТ 








