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Център за образователна интеграция на децата и
учениците от етническите малцинства
През изминалата 2018/2019 учебна година в Средно училище „Свети свети Кирил и
Мето-дий“ - село Синдел, община Аврен, област Варна, успешно приключи втория етап на
проект „Творчески и екодейности за интеркултурно образование на ученици от етнически
малцинства“, реализиран с изключителната подкрепа на Центъра за образователна
интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. И през настоящата година
творческите работилници се напълниха с желаещи да покоряват областите на изкуството,
туризма и екологията. Методът „учене чрез преживяване“ вече беше познат от миналата
учебна година и стана любим на голяма част от учениците. Участниците от трите ателиета
можеха заедно да провеждат заниманията си с техните приятели и така да обменят знания,
опит и емоции.
Ателие „Рисуване, моделиране, конструиране и музика“ продължи изработването на
различни произведения на изкуството, използвайки техники и материали, и превръщайки
училищната сграда в художествена галерия. Арена на тяхната изява станаха празниците на
училището, селото и общината. Заедно с другите групи, младите творци пътуваха из
Варненска област и опознаваха обектите на изкуството в тях.
Ателие „Туризъм и скаутски дейности“ имаше за задача тази година да се запознае с
туристичекото и скаутското движение в България. Особено се обърна внимание на
опасностите в природата и опазването на нейното многообразие. За тази година бяха
предвидени повече пътувания. В началото се започна с пътуване и опознаване на град
Вълчи дол. Последва потапяне в миналото с посещение на град Девня и участие във
възстановката „Животът в древния град“. Всеки успя да усети миналото в дрехите,
обстановката, гладиаторските борби и занаяти. Пътуването до Дългопол създаде нови
приятелства и беше съчетано с интересна разходка. Почти всяка седмица децата заемаха
местата си с нетърпение да научат какво ново събитие ги чака в следващите обекти в
Игнатиево, Изворско, Варна, Белослав и Камчия. Незабравими останаха срещите им с
делфините, разходката с лодка по река Камчия, разглеждането на новостроящата се
тръстикова лодка на брега на Варненското езеро.
Ателие „Млад еколог“ продължи да се запознава с екологичната политика на
съвременното общество. Извършиха се редица кампании за рекламиране на екологичното
възпитание сред останалите ученици. Най-интересни си останаха посещенията в
промишлените предприятия в Белослав (ИНХОМ) и Девня. Там пред младите еколози се
отвори разнообразието на промишлени и екологични дейности в тези предприятия.
В края се реализира конференция, на която присъстваха много гости от цяла
Варненска обла-ст. Конференцията се превърна във всеобщ празник с песни, танци,
театрална постановка, а учени-ците от професионалните паралелки на училището показаха
уменията си на кулинарния подиум. Бяха представени и популяризирани дейностите по

проекта с изнасянето на доклади от участници и ръководители. Най-силни обаче останаха
натрупаните спомени, приятелства и емоции.
Всичко това стана реалност благодарение на Центъра за образователна интеграция на
децата и учениците от етническите малцинства. Финансираният от тях проект беше на
стойност над 35 000 лева. Средствата реализираха ученическите екскурзии , закупуването
на материали, техника, раници, туристически екипи за участниците и много други.
Подкрепата помогна на голям брой ученици от етническите малцинства да сбъднат
мечтите си, да пътуват, да развиват талантите си и да намират своето място в съвременния
свят.

