
 
            

ПРОЕКТ „МЕЖДУКУЛТУРНИ УМЕНИЯ ЗА ЛИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ, 
ТОЛЕРАНТНОСТ И ИНИЦИАТИВНОСТ” 

ДОГОВОР № БС– 33.16-2-002/ 03.10.2017 Г. 
 
Регионално управление на образованието – Благоевград, реализира проект  

„Междукултурни умения за лична ефективност, толерантност и инициативност”, приоритет 
2:  Развиване на дейности, гарантиращи равния достъп до качествено образование за 
децата и учениците от етническите малцинства, включително и за преодоляване на 
сегрегацията и вторичната сегрегация на децата и учениците от етническите 
малцинства. Проектът се финансира от Центъра за образователна интеграция на 
децата и учениците от етническите малцинства. 

Дейностите ще се реализират на територията на гр. Благоевград, гр. Петрич, с. 
Микрево и с. Крупник. Проектът е с продължителност е 22 месеца. Целевата група 
обхаваща:  

 120 ученици от: IV ОУ "Христо Смирненски" – гр. Петрич,  СУ 
"Св. Паисий Хилендарски" – с. Микрево, СУ "Св. св. Кирил  и Методий" – с. 
Крупник; 

 20 учители от IV ОУ "Христо Смирненски" – гр. Петрич,  СУ "Св. 
Паисий Хилендарски" – с. Микрево, СУ "Св. св. Кирил  и Методий" – с. 
Крупник.  
Целта на проекта е създаване на условия за социална реализация на ученици от 

етническите малцинства чрез подобряване на възможностите за равен достъп до 
образование и обучение, повишаване на мотивацията им, както и повишаване на 
капацитета на учителите за работа с лица от малцинствени групи. 

20 учители ще бъдат включени в обучение за повишаване на равнището на 
професионално-педагогически компетентност на педагогическите специалисти. Над 
120 ученици ще бъдат включени в редица дейности. Учениците от целевите училища, 
за които българският език не е майчин, ще получат подкрепа за повишаване на 
грамотността в допълнително обучение по български език. Седмокласниците ще 
преминат през обучение по кариерно ориентиране. 

За създаване на благоприятна и толерантна образователна среда в целевите 
училища ще бъдат създадени осем клубове по интереси, а за включените ученици ще 
бъде организирана екскурзия до Рилски манастир. 

Постигнатите резултати и добри практики ще бъдат споделени на семинар в края 
на проекта. 

 
 
  

Проект „Междукултурни умения за лична ефективност, толерантност и инициативност”, финансиран от 
Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. 

Договор № БС– 33.16-2-002/ 03.10.2017 г.  
КП 33.16-2017 

 

 

 

 

 

 
 


