
С Е М И Н А Р И  
 

ПО ПРОЕКТ “ЕДНАКВИ В 
МНОГООБРАЗИЕТО”, 

ФИНАНСИРАН ОТ ЦОИДУЕМ 

ВТОРО ОСНОВНО 
УЧИЛИЩЕ  

По време на проекта бяха: 

 проведени два обучителни семинара 

за педагози 

 сформирани две формации—

театрална и танцова  

 закупени театрални и национални 

костюми 

 беше създадена информационна бан-

ка с дидактически материали 

 разпространени информационни ма-

териали в местните медии  

 отпечатани рекламни брошури 

 транспортирани учениците 

 беше изграден консултативен каби-

нет в помощ на ученици и родители 

 проведени беседи, кръгли маси и семи-

нари с родители  

 закупена бяла дъска и училищни по-

собия 

 раздадени рекламни химикалки, те-

ниски и раници на ромски деца. 

 

“ХРИСТО 
СМИРНЕНСКИ” - 

БЕРКОВИЦА Център за образователна  
интеграция на децата и учениците  

от етническите малцинства 
гр. София 1797, бул. „Г.М. Димит-

ров” 52А, ет.1, http://
coiduem.mon.bg,  

e-mail: coiduem@mon.bg 

ПРОЕКТ  

“ЕДНАКВИ В 
МНОГООБРАЗИЕТО” 

 

Телефон: 0953/88027 

E-mail:  vtoro_ou_berk@bv.bg 

Web адрес: www.2ou-berk.com 

Второ основно училище  
“Христо Смирненски” 

град Берковица 

ул. “Еделвайс” № 1 

mailto:e-mail:
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 Обучителен семинар по проекта 

се проведе през месец януари 2014 годи-

на във Второ основно училище „Христо 

Смирненски” – Берковица. Лектор на 

обучението беше д-р Йосиф Нунев  –  

п р е п о д а в а т е л  в  С У .   

 Семинарът започна с легенда за 

произхода на ромите и филм за ценнос-

тите на ромския етнос. След това лекто-

рът подробно запозна учителите със са-

моопределянето, груповото разнообразие 

и културното наследство на ромите.  Ин-

тересни за присъстващите бяха интерак-

тивните упражнения, предложени в про-

цеса на работа, и дискусиите по наболе-

ОБУЧЕНИЯ НА ПЕДАГОЗИ, РАБОТЕЩИ В ИНТЕРКУЛТУРНА СРЕДА  

ли проблеми в ромската общност. 

В третия модул на обучението бяха засег-

нати важни въпроси, свързани със соци-

ализацията на ромските деца и техноло-

гията за работа с ромските семейства.  

 По време на изпълнение на проек-

та бяха проведени още два еднодневни 

семинара, свързани с  интерактивните 

методи и техники за формиране на зна-

ния, умения и компетентности за работа 

в интеркултурна среда. Лекторът Поля 

Димитрова запозна присъстващите на 

обучението педагози със социокултурната 

компетентност на учителя и етнопедаго-

гическите и етнопсихологическите моде-

ли за образование в интеркултурна среда. 

Тя представи и модел на програмна стра-

тегия за социокултурна компетентност.  


