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ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.05-0192 

„Образователна интеграция на ученици от 

ромската общност в община Твърдица“ 

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

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 Настоящото проектно предложение е 

в съответствие с целите на Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси”, 

Приоритетна ос 4, област на интервенция 4.1. 

Достъп до образование и обучение на групи в 

неравностойно положение. Предвидените 

дейности напълно отговарят на 

стратегическата цел на Оперативната 

програма, а именно да се подобри качеството 

на живот на хората в България чрез 

подобряване на човешкия капитал, достъп до 

качествено образование и учене през целия 

живот и засилване на социалното включване.  
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 Дейността на този клуб е насочена 

към задълбочаване и разширяване на 

придобития методически опит за успешно 

привличане на ученици-роми и стимулиране 

на творческите и приложно-декоративните 

им възможности, а чрез това и приобщаване 

на ромската общност към образование.  

Дейността на този 

клуб ще 

допринесе за 

взаимното 

опознаване на 

традициите, 

обичаите, 

ритуалите и 

вярванията на 

различните етноси и изграждането на общо 

съзнание като живеещи в една страна 

общности.  

 Участниците в този клуб ще 

извършват проучвания за обичаите и 

традициите, ще събират легенди, народни 

вярвания, притчи и семейни предания. По 

време на тези занимания учениците ще усвоят 

знания за именните дни през годината, за 

различните празници на отделните етноси, 

както и начина, по който те се отбелязват. 

Децата ще бъдат стимулирани да обърнат 

внимание на култа към светците, обичаи и 

обреди, на етническите, религиозни и социални 

функции на календарните празници. 

Събраната информация от участниците в 

клуба ще бъде обобщена и оформена в 

календар на етнокултурните празници, в който 

ще бъдат отбелязани важни елементи от 

празничните и обредните системи на 

Клуб „Традиции и обичаи“ 
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Клуб „Изкуство и занаяти“ 
Клуб „Музика и танци“ 

 В рамките на този клуб учениците 

от целевата група ще имат 

възможност да научат песни 

и танци от българския и 

ромския фолклор, да 

изградят и съхранят 

чувство на национална 

гордост посредством 

запознаването им с 

уникалното национално богатство на 

българския фолклор.  

 Изучаването на различни песни и 

танци и заниманията с преподаватели по 

музикално и танцово изкуство ще 

създаде условия за развитие на умения и 

таланти, както и възможност за 

творческа изява на учениците. 

Събуждането на чувство за достойнство и  

насочването на енергията на младите 

хора към желанието за творческа изява и 

социална реализация ще бъде постигнато 

и с ушиването на сценични костюми на 

членовете на клуба.  


