
                                                               
ДОГОВОР № БС – 33.16-1-004/02.10.2017 г. 

ПРОЕКТ „ПЪСТРИ КАМЪЧЕТА“  

Приоритет 1. Реализиране на различни форми на работа, водещи до пълноценна социализация на 

децата и учениците от етническите малцинства  

 

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ 

ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ „ПЪСТРИ КАМЪЧЕТА“ В СУ „ХРИСТО БОТЕВ“, КУБРАТ 

МЕСЕЦ МАЙ 

         

На 12 май 2018 г. участниците в Проекта посетиха джамията „Шериф Халил паша“ в град 

Шумен или по известна като Томбул джамия, построена през 1744 г. Разгледаха вътрешния двор на 

сградата и си направиха снимка за спомен.  

 

     
 

 
 



                                                               
 

 

МЕСЕЦ ЮНИ  

 

 В началото на месец юни бяха подготвени рекламни материали по проекта – покани и 

брошури. 

 
 

На 13 юни 2018 г. се проведе заключителна дейност Ден на отворени врати „Пъстри 

камъчета“.  Присъстваха зам. кметът на община Кубрат - г-н Орхан  Мехмед,  гости от Центровете в 

близост до училище, ученици от ЦСОП, учители от училище, родители и близки на децата. 

След като се запознаха с дейностите на трите клуба в училище, всички имаха възможността да 

погледат и да се включат в ученическите работилници. В края на събитието участниците в проекта  

получиха грамота за участие и подарък. 

 

 
 



                                                               
 

На последната родителска среща по проекта бяха отчетени планираните дейности по „Пъстри 

камъчета“ и оповестени резултатите от анонимната анкета - участваха 48 ученици, и техните 

родители, трима учители – ръководителите на клубове и петима доброволци – ученици от 8 – 9 клас.  

 

 
 

 
  

Изводи: 

Участието в проект „Пъстри камъчета“ е довело до: 

 Повишаване на нивото на толерантност сред учениците  

 Повишена информираността относно човешките права, дискриминацията и толерантността. 

 Ангажиране на повече родители с въпросите за междуетническата толерантност. 

 

Резултати от проведена анкета  

 

Информацията подготви: Пламена Овчарова, ръководител проект 
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ДА НЕ НЕ ЗНАМ

ВЪПРОС 1. НУЖНО ЛИ БЕ УЧЕНИЦИТЕ ОТ МАЛЦИНСТВАТА ДА ПОЛУЧАТ 
ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ В УЧИЛИЩЕ?

ВЪПРОС 2. СМЯТАТЕ ЛИ, ЧЕ РАБОТАТА ПО ПРОЕКТИ ДОВЕДЕ ДО 
ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ МАЛЦИНСТВАТА?

ВЪПРОС 3. СМЯТАТЕ ЛИ, ЧЕ УЧАСТИЕТО В ПРОЕКТ „ПЪСТРИ КАМЪЧЕТА“, 
ПОДОБРИ МОТИВАЦИЯТА ЗА УЧЕНЕ НА ДЕТЕТО ВИ (мотивацията ти за учене)?
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