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БЕНЕФИЦИЕНТ: ДГ „ЧУЧУЛИГА“ – гр. РУСЕ

ПАРТНЬОРИ

ОБЩИНА РУСЕ

ФОНДАЦИЯ „УСТОЙЧИВО ОБЩЕСТВО“

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА   296 030,49 лв. , от които

ЕВРОПЕЙСКО СЪФИНАНСИРАНЕ   251 625, 91 лв.

НАЦИОНАЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ   44 404, 58 лв.

Начало – 02.08.2016 г.

Край – 02.02.2018 г.



Цел на проекта: 

Осигуряване на условия за устойчива 

образователна интеграция чрез създаване 

на съвременна интерактивна дидактична 

база в ДГ „Чучулига“ – гр. Русе и 

формиране на родителски капацитет за 

подкрепа на развитието и интеграцията на 

децата от етническите малцинства.



Връчване на договор за 
изпълнение на проекта



Дейност 1: Организация и управление на проекта

Цел – Осигуряване на подходящи условия за ефективно
изпълнение на проекта, в съответствие с планираните проектни
цели и за устойчивост на постигнатите резултати.



Дейност 2: Подобряване на образователната среда –
осигуряване на съвременна интерактивна дидактическа база в 
ДГ „Чучулига”-Русе

Цел – Осигуряване на съвременна интерактивна база в ДГ 
„Чучулига” - Русе като условие за постигане на целите и 
устойчивост на резултатите. 



Интерактивна дидактическа база



Ново обзавеждане



Костюми



Дидактични материали



Монтесори материали



Спортни уреди



Дейност 3: Подготовка на 60 деца от ДГ „Чучулига” за 
бъдещо включване в образователния процес чрез групова и 
индивидуална работа и подкрепа на децата в предучилищна
възраст

Цел - Подпомагане на децата от целевата група на проекта в ДГ 
«Чучулига» - Русе да получат равен шанс за успешна интеграция в 
образователната система, социална и личностна реализация чрез: 
прилагане на разнообразни методи и форми на работа , засилване на 
мотивацията им за участие в образователния процес при постъпване в 
първи клас. 

С изпълнението на тази дейност бяха ангажирани 9 външни експерти -
социален педагог, психолог, педагог-арт терапевт, ерготерапевт, 
педагози - обучители по български език.



Обучение по 
Български език







Работа със 
социален педагог



Занимания с 
психолог



Арт-терапия



Активност с 
ерготерапевт





Дейност 4:  Приобщаване на различните – интеграция чрез 
интеркултурно обучение на децата от целевата група. 

Цел - Приобщаване на целевата група към общността
чрез представяне на културните традиции на различните
етноси като част от културното ни богатство. 



Бъдни вечер, Коледа, 
Сурваки



Банго Васил



Лазаровден, Цветница, 
Великден





Гергьовден/Ерделез



Концерт 
„Цветовете на дъгата“









Шекер байрам



Дейност 5 : Интегриране в общността на децата от 
целевата група чрез творчество и спорт

Цел - Постигане на интегритет между различните по 
етнически произход, социален статус и образователни
потребности деца от целевата група и общността чрез 
творчество и спорт. 
В изпълнение на тази дейност работиха четири
творчески ателиета и спортен клуб.



Ателие „ Измислици-премислици“ 
Тук децата се запознаха с литературни творби,  по интерактивен начин -

чрез драматизации, работа с кукли те опознаха чудния свят на приказните
герои, научиха се да използват реквизит, усвоиха умения да влизат в роля, 
да използват интонация, жест и мимика при пресъздаване на творбите. 



Изработване на кукли, 
реквизит и куклени етюди



Драматизиране 
на приказки





Финална изява -
Драматизиране на 

приказка – 20.12.17г.



Ателие «Млад предприемач»
Ателието разви инициативност и предприемачески дух, комбинативно 
мислене, приложни математически умения и умения за работа с ИКТ .  

Децата натрупаха икономически познания съобразно възрастта им, усвоиха
речеви етикет и социални норми на поведение. 



Първи опити в 
земеделието



Работа 
с интерактивни средства





“Играта е работата на детето.”
М. Монтесори



Малки фотографи 



Увереност при 
работа с таблетите



Образователни 
игри на дисплея



Финална изява – състезание „Стани богат“ – 13.12.17 г.



Ателие «Родолюбци» 
Формирано бе национално самосъзнание чрез интерактивни методи -

презентации на исторически, културни и природни забележителности на Русе и 
България. Подобрени бяха комуникативните умения на децата, уменията за 

работа в екип и др. 



Запознаване
с националните герои



Опознай Родината 
чрез работа с ИКТ



Иновативни  подходи 
на работа



Билките и природата



Билкова градинка



Пътят на хляба



Финална изява – състезание „Обичам България“ – 11.12.17г.



Ателие «Арт творилница» 
Заниманията в ателието оказаха позитивно влияние върху
развитието на децата, спомогнаха за понижаване проявите 
на тревожност. Развити бяха творческите способности на 

децата и уменията им да изразяват себе си чрез изкуството. 
Повишено бе детското самочувствие чрез постигнатите

резултати.



Усвояване на 
различни 

изобразителни 
техники





Участие в III национален конкурс за 
детска рисунка „Носията“ –

гр. Пловдив 



Участие в Национален конкурс за рисунка на тема „Рисувам за 
децата на Европа“ във връзка с българското председателство на 

Съвета на ЕС.



Изложба 
„Есенна омая“ 

в  ДГ 
„Чучулига“

20.10.2017 г.



Изложба -30.10.2017 г.
в "Канев център",посветена на 

Деня на будителите.



Подготовка 
за финалната изложба



Финална изложба в ДГ 
„Чучулига“ – 22.12.17г.



Клуб «Спортисти-туристи» 
Индивидуалните и групови спортни занимания стимулираха физическото
развитие и социализирането на децата. Натрупан бе и практически опит за 

безопасно движение по улиците, както и умения за екологосъобразно
поведение. 



Спортни игри



Тренировка по тенис



С корабче по река Дунав



До Природен парк 
„Русенски Лом“



Щафетни игри 



Тенис турнир



Спортен празник



Дискусия - Модул Екология, Тема: "Пазете Земята чиста„
- 02.10.17 г.



Екскурзия до Природен парк „Русенски Лом“ – 04.10.2017г. 



Модул по БДП, тема:"Игри на площадката по БДП« - 18.10.17 г.



Спортни игри



Състезание „Бързи, смели, сръчни“- финална изява –
18.12.17г.



Дейност 6  - Приобщаване на родителите към процеса за устойчивото 
интегриране на децата от целевата група в общността

Цел - Формиране на родителски капацитет за подкрепа на работата с деца в 
неравностойно положение и от маргинализирани групи като превенция на 
рисковете от образователна, социална дезинтеграция и дискриминация.

В изпълнение на тази дейност бяха организирани семинари за родителите на
децата от целевата група за подобряване на родителските им умения и 

повишаване на компетенциите им при подготовката на децата за училище. 



Семинар с 
родители



Семинар



Семинар с 
родители



Създадени са две помагала от експерти на фондацията, 
предназначени за родителите на деца от етнически общности и на 
деца в неравностойно положение с практическа насоченост. 



Фокусът в помагалото е върху
проблеми в общуването «родители-
деца» и  подходите, които родителите
следва да прилагат като партньори
на педагозите в процеса на 
образователната интеграция на 
децата. 



В помагалото се акцентира на 
връзката «родител-учител», като се 
предлагат подходи за постигане на 
сътрудничество и комуникация за 
изграждане на взаимно доверие в 
името на детето.



Дейност 7 – Информираност и публичност –
представяне и разпространение на проектните резултати 

 Цел – Осигуряване на устойчивост на проектните резултати чрез информиране 
на местната общност и заинтересованите страни за проектните цели, 
постигнати резултати, за подкрепата на ЕС.



Пресконференция 
за старта на проекта



Информационни срещи 
с родителите при 

стартиране на проекта



Информационни 
материали 





Представяне на проекта като пример за добра практика от ас. 
Галина Георгиева пред студенти от специалност ПНУП от РУ «Ангел 
Кънчев»  по дисциплината «Култура на междуетническото
взаимодействие в детската градина и началното училище» -
м. ноември 2017г.  



Популяризиране на проекта чрез участие в семинар за 
презентиране на Концепция за адаптиране на образованието към

дигиталното поколение в РУ «Ангел Кънчев» - 14.11.2017г



Популяризиране на проекта чрез участие в Мащабно събитие на 
Областен информационен център - Русе под мотото „Децата ни заедно

знаят и могат“  25.11.2017 г.



Постигнати резултати /устойчивост на проекта/

 Постигнат интегритет между различни по етнически произход, социален 

статус и образователни потребности деца от целевата група и общността -

връстниците им от ДГ „Чучулига”

 Повишен капацитет за образователна интеграция на децата от целевата

група чрез придобиване на нови знания и умения; 

 Повишен родителски капацитет за включване в процеса на образователната

интеграция и за активно сътрудничество.

 Създадени условия за устойчивост на постигнатите проектни резултати –

интерактивната дидактическа база ще се ползва в ДГ „Чучулига” след 

приключване на проекта.

 Осигурен равен достъп на децата от целевата група в предучилищна възраст

до системата на образованието.



РАЗЛИЧНИ 

ЗАЕДНО ВЪРВИМ 

ПО ПЪТЯ КЪМ УЧИЛИЩЕТО РОДНО

БЛАГОДАРИМ 

ЗА ВНИМАНИЕТО!


