
Обща цел 
Включване на ромските семейства в 

обучението на децата, чрез общуване между 
учители, родители и деца, и използване на нови 
методики на преподаване за развитие на техния 
потенциал. 

 
 

 

Специфични цели 
 

 Създаване на партньорски 
взаимоотношения между 
семейството и училището за 
интеграция на ромските деца. 

 
 Прилагане на нови методи на 
преподаване и работа с деца в 
мултикултурна среда. 

 
 
 
 
 

Целева група 
 

158 ученици   / 140 от СОУ и 18 от ОДЗ / 
 53  учители   / 45 от СОУ и 8 от ОДЗ / 
 87 родители   / 67 от СОУ и 20 от ОДЗ/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 
С. САТОВЧА , ОБЛ. БЛАГОЕВГРАД 

 
В СОУ “Св.Св. Кирил и Методий”, село Сатовча се 

обучават около 450 ученика с различна          
етническа и религиозна принадлежност. Това 
изгражда мултикултурна среда на обучение, която 
изисква системна и целенасочена дейност за 
интеграция, и осигуряване на равен достъп до 
качествено образование на всички деца. Настоящият 
проект е част от този процес и акцентира върху 
обучението и възпитанието на ромските деца. 
Обща стойност на проекта 69126 лв. 
Продължителност: 18 месеца 
01.07.2008 – 31.12.2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2950 Сатовча 
Обл. Благоевград 
тел: 07541/ 21-44 
факс: 07541/ 2117 
е-mail: sou_satovcha@abv.bg 

 
 
 
 
 
 

СОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 
                  С. САТОВЧА , ОБЛ. БЛАГОЕВГРАД 

        

 

    Партньори: Общинска  администрация - Сатовча 
              ОДЗ „Елена Шомова”, с. Сатовча 

Училищно настоятелство при СОУ 
„Св. Св. Кирил и Методий”, с. Сатовча 

 
ПОДОБРЯВАНЕ НА МУЛТИКУЛТУРНАТА 

СРЕДА В УЧИЛИЩЕТО И ДЕТСКАТА 
ГРАДИНА В СЕЛО САТОВЧА 

BG051PO001/07/4.1-01/64 
 

 
 
 
 

 
 

Проектът се осъществява с финансовата 
подкрепа на:  

 
Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейския социален фонд. 

 
Схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ: BG051PO001/07/4.1-01 
 
„Създаване на благоприятна мултикултурна 
среда      за практическо прилагане на 
интеркултурно   образование и възпитание” 

 

 
 
 



 

ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ 
 

 Дейности свързани с интеграцията 
на ромските семейства и общуване между 
различните етноси 
Уреждане на Етнографска експозиция с 

изделия от бита на различните етноси 
Изложба от снимки и рисунки отразяващи 
празниците.  
Кът „Фрагменти от ромски приказки”  в 

Детската градина. 
Изложба на традиционни ястия на    

различните етноси с участието на  родителите 
Обучителни семинари с учители и              

родители.  
   
Ремонт на 10 класни стаи в СОУ Сатовча. 

Кръгла маса на тема: „Сатовча – средище за 
междукултурно сътрудничество”. 
Научно-практическа конференция за 

споделяне на добри практики и анализ на 
предизвикателствата от изпълнението по 
проекта. 
Изработване на информационни брошури и 

плакат. 
Създаване на Интернет страница. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 Включване на ромските деца в 
образователния процес в училището и 
детската градина.  
Работни срещи с представители на целевите 

групи.  
Тематични педагогически съвети.  
Разработване на програма за образователна 

интеграция на децата и учениците от 
ромското етническо малцинство  в ОДЗ  и 
СОУ Сатовча. 
Създаване на личен профил на всички 

ученици, включени в проекта. 

Изработване на интерактивни табла и 
украси, представящи културното 
многообразие на етносите.  
Закупуване на учебници и учебни помагала 

за библиотеката на училището. 
 
 
 
 
 
 
Този документ е създаден с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма 
 „Развитие на човешките ресурси”, 
съфинансирана от Европейския социален 
фонд. Цялата отговорност за 
съдържанието на документа се носи от 
СОУ „ Св. Св. Кирил и Методий”, село 
Сатовча и при никакави обстоятелства не 
може да се приема, че този документ 
отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Договарящия орган. 
 
 

 
 
 

 Различни форми и методи на 
преподаване с участието на  всички деца  
Обучение в група – Клуб „Етнорепортер”.  
Издаване на  училищен вестник 
” Етнорепортер”.  
Изработване на „Етнокалендар” 
Обучение в група по СИП „Ромски 

фолклор”  
Абонамент  на списания с близка тематика 

 

 Възможности за изява на заложбите и 
уменията на ромските деца 
Излет „Заедно сред гората” в ОДЗ и СОУ. 
Общоселския празник  „Всички заедно на 

Гергьовден”. 
Ден на ученическото самоуправление. 
Спортен полуден „Спорт и здраве”. 
Балетна композиция по етномотиви за 24- 

ти май. 
„Играем, пеем и се веселим заедно” – празник 
на детето - 1 юни 2009 година. 
Отбелязване на Международния ден на 

толерантността – 16 ноември 2009. 
Конкурси и състезания 

 


