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Международна конференция за образованието
на ромите
# Международна конференция “ромската миграция – европейско предизвикателство”
# Ромските организации
ще участват в Комитета за
наблюдение
на
ОП
“Конкурентоспособност”
# Ромските организации
ще бъдат представени в
Комитета за наблюдение
на ОПАК
# Становище на ромски
НПО по предложението за
рамкова програма на
МТСП

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ
ЗА ОБР АЗОВАНИЕТО НА РОМИТЕ

Международна конференция “Право на
образование за всяко дете: преодоляване
на бариерите и ускоряване включването
на ромските деца” се проведе в Белград
на 2 и 3 юни. Конференцията бе организирана от УНИЦЕФ, Световна банка,
Ромския образователен фонд, Министерство на човешките и малцинствените права и Министерство на образованието в Република Сърбия и Отворено
общество - Сърбия. Участие в конференцията взеха над 70 политици и
експерти: министри и представители на
образователните министерства в държатващи

вите, участващи в инициативата Десетилетие на ромското включване, ръководители
на УНИЦЕФ, РЕФ и Световна банка,
активисти на водещи ромски НПО.
Образованието на ромите е инвестиция, а не
разход – подчерта в приветствените си думи
Вицепремиера на Сърбия Божидар Джелич.
При това образованието на ромите е високо
доходна инвестиция и тя е въпрос на добре
осъзнат интерес. Вицепремиерът опредмети
думите си с пояснение, че в момента Сърбия
не само има своя стратегия за интеграция на
ромите, но е заделила финансов ресурс за
нейното изпълнение и се дискутира как
Националния съвет за ромска интеграция да
участва в изпълнението на стратегията. Тези
твърдения бяха допълнени от министъра на
човешките
и
малцинствените права
Продължава на с. 2

# Одобрени са първите
проекти, консултирани по
проект платформа
[ АКЦЕНТ НА БРОЯ:
# VI Детски ромски
фестивал “Отворено сърце”
– 30-31 май 2009 г

[ KHERE (У ДОМА)
# Обучение на специалисти,
работещи в “Защитено
жилище” – Габрово

[УЧИЛИЩЕ
# Кръгла маса в Дряново:
„Ние сме различни, но
мечтите ни са общи”
# Осмокласници избираха
къде да продължат
образованието си
# Компютърен курс
‘Възможностите на икт за
интеркултурно образование’
# 24 май в с. Шереметя
[ ШАРЕНА ЧЕРГ А
# Х убав празник е
Великден, дваж по-хубав е
Г ергьовден…

Отново е краят на май и отново паркът на Велико
Търново е огласен от музика и детски гласове –
въпреки икономическата криза, въпреки кризата в
образованието, въпреки политизирането на цялото ни
публично пространство заради предстоящите избори.
Датите на шестия вече Детски ромски фестивал
“Отворено сърце” тази година са 30-31 май.
Фестивалът тази година е и най-големият от всички
досегашни. Участие в него заявиха над 1200 участници от 69 училища от цялата страна. За съжаление
обаче бюрократизма на институциите и изтърканото
вече оправдание за икономическата криза не успяха да
сбъднат мечтите на над 300 деца. И едва ли децата от
Карлово, които в продължение на месец работиха със
своите родители по розовите полета на Карловската
долина, за да могат да си съберат парички за
участието си във Фестивала, биха разбрали съшитите
с бели конци извинения на Дирекция “Етнически и
демографски въпроси” към Министерски съвет защо
отново не могат да финансират единствената подобна
детска инициатива.
Продължава на с. 4
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Център Амалипе
МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА
Продължава от с. 1 ОБР АЗОВАНИЕТО НА РОМИТЕ

Светозар Циплич и министъра на образованието
Жарко Обрадович.
Участниците дискутираха политически препоръки
в 5 основни сфери: предучилищно образование,
преодоляване на сегрегацията, създаване на подкрепяща училищна среда, финансиране на образователната
интеграция и мониторинг на дискриминацията в
училище. Интензивните дискусии доведоха до многобройни промени и допълнения в първоначално
предложените текстове. Стана ясно желанието на
голямото мнозинство от участниците да бъде
препоръчано предприемането на активни целенасочени действия за гарантиране на качественото
образование, както и за формулирането на реалистичен подход, който комбинира социални и образователни дейности, включва всички възможни участници:
педагози, ученици, родители и е подкрепен от
специфични финансови механизми.
България бе представена на конференцията от
Мариана Банчева и Офелия Крумова (МОН), Тони
Ташев (Ромски образователен фонд) и Деян Колев
(Център “Амалипе”). В изказванията си по време на
пленарните заседания и на работните групи Деян
Колев аргументира необходимостта от повече
педагогически дейности в процеса на образователна
интеграция. Не е достатъчно само да се гарантира
достъпа на ромските деца до училище, необходимо е
да се инвестира в създаването на интегрираща среда в
самите училища. Това ще спре процеса на отпадане от
училище и ще повиши училищния успех на ромските
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МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ “РОМСКАТА
МИГР АЦИЯ – ЕВРОПЕЙСКО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО”

Активисти на ромски и правозащитни организации,
политици и служителина Европейската комисия се
събраха да дискутират въпросите, свързани с миграцията на роми от новите страни-членки на ЕС. Това
стана по време на конференцията “Ромската миграция
– европейско предизвикателство”, организирана от
ЕРИО и Международното общество за устойчиво развитие. Конференцията се проведе на 27.05 в Брюксел.
В своето приветствие към участниците Марио Сепи,
президент на Европейския социален комитет посочи,
че съществуват сериозни посегателства върху правата
на ромите като европейски граждани – в
образованието, заетостта и почти всички други сфери.
Ромското включване трябва да се разглежда през
призмата на социалното включане, а не като въпрос на
публичния ред и сигурност. Запазването на ромската
култура е част от процеса на обогатяване на Европа и
ромската интеграция в никакъв случай не бива да се
възприема като асимилация, подчерта М. Сепи.
Многобройни изказвания и коментари направиха
Йоаким От, Николае Георги, Станислав Станкевич,
Саймир Миле и др. Деян Колев представи изводите от
доклад на Център “Амалипе” за ромската миграция от
България. Той аргументира това, че тя не е просто
икономическа миграция. Тежкото положение на
ромите в сферата на заетостта, липсата на доходи и
перспективи кара стотици хиляди роми да търсят
препитание в Западна Европа. Но в същото време
съществуват причини, които са по-важни и поизначални от икономическите: дискриминацията
(особено в сферата на заетостта), липсата на
възможност за включване в по-високите етажи на
властта и администрацията и т.н., подчерта Колев.
Според него реалната и ефективна национална
политика за интеграция на ромите ще намали
чувствително миграцията, но понастоящем такава
политика липсва и миграцията е факт.

ПРЕДСТОЯЩО
деца. Според Колев въвеждането на интеркултурната
перспектива в модерното образование е потребност,
която не търпи отлагане. ИКО ще формира толерантност сред учениците от всички етноси и ще помогне
на ромските деца да запазят своята идентичност –
нещо, без което интеграцията би се превърнала в
асимилация. Направените от Д. Колев препоръки в
тази насока бяха приети и ще бъдат включени в
окончателната версия на финалния документ.

На 10 юни 2009 г. ще се проведе заседание на
Комитета
за
наблюдение
на
Национална
стратегическа референтна рамка. Наблюдател от
квотата на НПО, работещи в социалната сфера, е и
Център Амалипе, която е и единствената ромска
организация в Комитета за наблюдение на НСРР.
Следвайки избора, проведен от независимите ромски
организации на 16 юни 2007 г. в гр. София,
представител на Център Амалипе на заседанието ще
бъде Мария Методиева.
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Център Амалипе
РОМСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЩЕ
УЧАСТВА ТВ КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ
НА ОП “КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”

Деян Колев (председател на Център “Амалипе”) ще
бъде наблюдател в Комитета за наблюдение на
Оперативна програма “Конкурентоспособност на
българската икономика” от групата на НПО, работещи
по въпросите на равните възможности. Това стана
ясно след проведената от Министерство на
икономиката и енергетиката процедура за избор на
наблюдатели от четири групи неправителствени
организации: устойчиво развитие, равни възможности,
конкурентоспособност, други области свързани с ОП
“Конкурентоспособност”.
Организациите, работещи в областта на равните
възможности защитават интересите на групи в
неравностойно положение – на базата на пол, етнос,
възраст, религия, болест. Изискванията към тези
организации за да участват в процедурата за избор на
наблюдател в Комитета за наблюдение бяха да
докажат минимум пет годишен опит в посочената
област и подкрепа от минимум 10 други организации.
СТАНОВИЩЕ НА РОМСКИ НПО ПО
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РАМКОВА ПРОГРАМА НА
МТСП

Център “Амалипе” и още 20 ромски НПО изпратиха
становище по проекта за Рамкова програма за
интеграция на ромите, предложен от Министъра на
труда и социалната политика на съгласувателна
процедура в МС. Становището подкрепя внесеното
предложение, като изисква някои важни промени и
допълнения към него. Организациите предлагат също
така Програмата да бъде приета с по-висок
нормативен статус (Постановление на Министерски
съвет) и да бъде подсигурено целево финансиране за
изпълнението и от 2010 г. Текстът на Становището,
както и таблицата с предложените промени можете да
изтеглите от страницата на Център Амалипе
(www.amalipe.com), раздел Новини.
НОВ КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ НА ЦЕНТЪР А ЗА
ОБРАЗОВАТЕЛНАИНТЕГРАЦИЯ
ЦОИДУЕМ обявява конкурсна процедура 33.6-2009 за
набиране на проектни предложения по следните програми: 1. Гарантиране на равен достъп до качествено образование; 2: Съхраняване и развиване на културната идентичност; 3: Създаване на предпоставки за успешна
социализация. Повече информация можете да намерите
на: http://coiduem.mon.bg . Крайният срок за представяне
на проектни предложения е 17:30 часа на 30 юни 2009 г.
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РОМСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЩЕ БЪДАТ
ПРЕДСТАВЕНИ В КОМИТЕТА ЗА
НАБЛЮДЕНИЕ НА ОП
“АДМИНИСТР АТИВЕН КАПАЦИТЕТ”

Димитър Димитров бе избран за наблюдател в
Комитета за наблюдение на ОП “Административен
капацитет” от групата на НПО, работещи за добро
управление. Това стана след проведената от
Министерство
на
държавната
администрация
процедура за избор на наблюдатели от 4 групи НПО
на 3 Юни.
Въпреки че в процедурата за избор не бе предвидена
група “организации, работещи за интеграция на
ромската общност”, активността на ромските НПО
доведе до това, че след проведената селекция в
групата “НПО работещи за добро управление”
останаха единствено ромски организации –
Разнообразни и равни, Интегро и Амалипе. Те
консенсусно се спряха на Димитър Димитров,
номиниран от Разнообразни и равни.

ОДОБРЕНИ СА ПЪРВИТЕ ПРОЕКТИ,
КОНСУЛТИРАНИПО ПРОЕКТ ПЛАТФОРМА

На 25 май Министерство на образованието и науката
обяви одобрени проекти, които ще бъдат финансирани
по схемата за безвъзмездна помощ “Да направим
училището привлекателно за младите хора” на ОП
“Развитие на човешките ресурси”. Сред тях са и три от
проектите, консултирани от екипа на Център
“Амалипе” и Институт “Отворено общество” – София
в рамките на проект ПЛАТФОРМА. Бенефициенти на
одобрените проекти ще бъдат Община В. Търново,
Община Попово и Сдружение “Разнообразни и
равни”.
Одобрените
проекти
предвиждат
организирането на извънкласни и извънучилищни
дейности с ромски, български и турски ученици,
които благоприятстват въвеждането на интеркултурно
образование и образователната интеграция.
Проект ПЛАТФОРМА за генериране на проекти
“Структурните фондове като средство за равноправна
интеграция на ромите” се изпълнява от консорциум с
водеща организация Институт “Отворено общество” –
София и партньори Център “Амалипе”, Националната
асоциация на ромите, работещи в публичната
администрация
и
Ресурсния
център
за
децентрализация и общинско развитие. Основна
дейност по проекта е предоставянето на техническа
помощ за подготовка на проекти за интеграция на
ромите, с които НПО, общини, училища и др. ще
кандидатстват за финансиране от европейските
фондове.
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Център Амалипе
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Въпреки абдикирането на националните институции
обаче Фестивалът успя да се случи – с помощта,
макар и по-скромна тази година, на Община Велико
Търново, както и на консорциум с водеща
организация „Хюмън Дайнамикс”, като в рамките на
проект ФАР „Подобряване на състоянието и
интеграция
на
малцинствените
групи
в
неравностойно положение със специален фокус
върху ромите” финансираха организирането на
Първият пленер на извънкласните дейности,
насочени към образователна интеграция, и
участието на училищата, включени по проекта, в
сценичната програма на Фестивала. Не бяха малко
тази година и училищата, които сами поеха
разходите си за Фестивала, което е една от найвисоките оценки за досегашните ни усилия.
Така че празникът, който стотици деца
чакаха и за който се подготвяха цяла година, се
случи. През целия уикенд Старопрестолната
столица беше огласена от разнообразни ромски,
индийски, български, турски и много други песни.
Таланта на осмокласничката Христина от
пазарджишкото село Огняново, която откри
Фестивала с акапелното си изпълнение на песента
на Софи Маринова “Амалипе” подсказа на зрителиъв годинаа пресъздадат една овите песни в ромския

те какъв букет от таланти
е събрал празникът ни
тази година. А за да
пресъздадат една от найхубавите песни в ромския
фолклор “Е давуля, е
зурле башален” фестивалната
програма
откри
зурнаджийски оркестър от
ученици,
учители
и
родители от СОУ “Св.Св.
Кирил и Методий” – с.
Гърмен (Благоевградско),
което се
намира
в
подножието на Родопите,
но жителите му все гледат
към Пирин планина.
Разнообразието от празници и обреди беше допълнено и от
стралджанската група кукери от СОУ “П. Яворов”, които
показаха как българи и роми, заедно пресъздават традициите
за плодородие. Танците, с които участваха децата участваха
тази година също бяха изпълнени с много повече емоции и
цветове. Всичко беше и много по-професионално – от

костюмите до хореографията и изпълнението. В програмата
на отделните училища бяха включени възстановка на
сватбени и календарни празници и обичаи. Представен бе
ромският сватбен обичай „Къна геджеси”, както и спектаклите
„Бабахак”, „Легендата за рома”. Мадам Касандра, която се
превърна в един от символите на фестивала, отново
сполучливо предсказваше на децата бъдещите им постижения.
Не бяхме много сигурни обаче кой повярва повече в нейните
предсказания – децата или възрастните.
За първи път тази година с помощта и финансовата подкрепа
на консорциум с водеща организация „Хюмън Дайнамикс”
беше организиран и Първият пленер на извънкласните
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Продължение от стр.4

гр. Брезово, които представиха изработената от тях уеб
страници за ромска култура. В пленера за извънкласни дейности
се включиха и училища извън проекта, с които Център Амалипе
работи от години. Така децата от с. Караджово и с. Болярци
показаха на място как се изработват предмети от ракита,
декоративни украшения и др., а учениците от софийското 106
ОУ “Гр. Цамблак” декорираха гипсови фигурки. Голяма част от
материалите бяха предоставени за благотворителната изложба,
организирана от различни социални организации във Велико
Търново на 1 юни за изграждане на зала за рехабилитация в
Центъра за деца с увреждания.

дейности, насочени към образователна
интеграция. Той даде възможност на
училищата, включени в рамките на проект
ФАР „Подобряване на състоянието и
интеграция на малцинствените групи в
неравностойно положение със специален
фокус върху ромите” да покажат работата
си през учебната година. Така че детските
работилници и ателиета тази година бяха
изключително разнообразни: учениците от
Стралджа показаха как се изработват кукли
с етно носии, учениците от Бобовдол
изработваха нетрадиционни
пана
от
стереопор, а деца и родители от СОУ
“Неофит Рилски” – гр. Долна баня
направиха изложба на кошничарски
предмети, изработено от самите тях.
Пленерът на извънкласни дейности тази
година
показа,
че
дейностите
за
образователна интеграция могат успешно да
съчетават
традиция
и
модерност.
Илюстрация за това беше презентацията на
учениците от СОУ “Христо Смирненски” –
гр. Брезово, които представиха изработената

Първият ден от Фестивала
„Отворено сърце” завърши с
театралната музикална постановка „Ябълката златна” –
спектакъл в три действия и две
царства, представена от ученииците от град Елин Пелин.
Непосредствено преди представ
лението на учениците от Елин
Пелин, атмосферата беше нажежена от етноревюто, на което
публиката единодушно избра
своите
Мис
и
Мистър
Етнокостюм. Вечерта малчуганите присъстваха и на традиционното за Старата столица светлинно шоу „Звук и светлина”,
предоставено от кмета на В.Търново д-р Румен Рашев
специално за участниците във Фестивала.
Макар, че времето не беше на наша страна, вторият ден от
Фестивала по нищо не отстъпи на първия. Песни, танци и много
детски усмивки озариха и неделният ден. Всяко едно от децата
усети
колко
специално
е.
“Това е невероятен стимул за
тези деца. Днес те
имат
самочувствието, което им
е необходимо да
успеят не само в
училище, но и в
живота. Благодарим ви, че сбъднахте мечтите на
тези
деца!” –
сподели
Мая
Попова от сливенското село Сотиря
. което за втори
Продължава на с. 6
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ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ,
Р АБОТЕЩИ В “ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ” – ГАБРОВО
И СПЕЦИАЛИСТИ, РАБОТЕЩИ С ДЕЦА ОТ
ДДЛРГ “ХРИСТО РАЙКОВ” – ГАБРОВО

Продължение
от стр.5

което за втори път участва в Детския ромски фестивал
“Отворено сърце”.
Шестият детски ромски фестивал „Отворено сърце”
наистина успя да отвори сърцата ни и за поред път ни
показа, че всички сме деца на една и съща идея –
идеята за приятелство, сърдечност и единство. И
както обича да казва Мечо Пух „Колкото повече,
толкова повече”… колкото повече песни, танци и
творчество, толкова повече любов, разбирателство и
възможности. Етно разнообразието по време на
фестивала, както от страна на участниците, така и на
техния репертоар, отново показа, че макар и да са
различни културите ни, ценностите ни са общи и
можем както да се забавляваме заедно, така и да се
учим един от друг. Това, което Фестивалът със
сигурност ни показа обаче е, че всички ние трябва да
се поучим от децата, които заедно пресъздават
културата на роми, българи, турци и другите етноси,
живеещи от векове по българските земи.

От 11 май 2009г. в Габрово стартира обучението на
екипа на Защитено жилище и специалисти от
ДДЛРГ„Христо Райков” в рамките на проект по
Национална програма ФАР BG2006/018-343.01.01,
„Деинституционализация, посредством предоставяне на
услуги в общността за рискови групи”, спечелен от
Община Габрово. Обучението е организирано от Център
Амалипе, като първите лектори бяха Деян Колев и
Теодора Крумова. То стартира с информация за
ромските групи в България и отношенията в различните
ромски групи; отношенията в ромското семейство,
неговата структура, традиции и вярвания. Акцент беше
поставен върху ролята на детето в семейството, равното
му положение спрямо останалите членове в него. Това
специфично схващане от своя страна го прави
пълноправен член на семейството, с равна тежест при
вземането на важните за него решения.
В обученията бяха включени специалисти, работещи в
Дома и представители на Социалните услуги на
територията на град Габрово. Обученията са с
продължителност три седмици и целят повишаване
капацитета на специалистите, работещи с деца в риск и
оптимизиране на техните познания. На обучаващите са
предложени теми като: Основи и същност на социалната
работа; работа с деца в риск; работа в мултиетническа
среда; деца, преживели насилие; психологическо и
социално - педагогическо консултиране; работа с деца с
девиантно поведение; приемна грижа и осиновяване;
същност на семейството и др. Чрез много интерактивни
методи и разнообразни похвати, обучителите успяха да
пренесат екипа на Защитеното жилище и специалистите
от ДДЛРГ в реалният свят на децата в институции и да
ги доближат максимално до техните проблеми.
Към настоящият момент, жилището се оборудва, с цел
създаване на среда, близка до семейната. През месец
Юни, първите две деца от ДДЛРГ „Христо Райков”
ще бъдат настанени в Защитено жилище – гр. Габрово.

Ние, организаторите на Фестивала, мислим, че
наистина постигнахме целта си – всички участници си
тръгнаха с усмивка и с убеденост, че отново ще
дойдат, защото няма нищо по-хубаво от това да сме
всички заедно - равни в начинанията си.

WWW.AMALIPE.COM
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Център Амалипе
КРЪГ ЛА МАСА В ДРЯНОВО:
„НИЕ СМЕ Р АЗЛИЧНИ, НО
МЕЧТИТЕ НИ СА ОБЩИ”

На 12 май 2009 г. в Ритуалната зала на община Дряново
се проведе кръгла маса „Ние
сме различни, но мечтите ни са общи”, с участието на
ученици от всички общински училища. В дискусията
се включиха и представители от различните
институции: Салие Боз (Обл. експерт по ЕДВ),
Величка Стоянова (РИО – Габрово), Деян Колев председател на ЦМЕДТ „Амалипе” - Велико Търново,
Ангел Димитров – председател на Общински съвет –
Дряново, Шефкат Исин и Георги Цветков - общински
съветници и др. Дискусията бе насочена към
утвърждаване на толерантност и взаимно уважение, в
съответствие с европейските политики. Да толерираш
другия, значи да намериш причина да го уважаваш и
да го зачиташ, да намериш доброта и приятелство в
сърцето си за него – това бе посланието на младите
хора. Голяма е ролята на институцията училище за
възпитание на подраства-щите в дух на толерантност.
След като учениците споделиха своите становища и
представиха успешни практики от своите училища,
излязоха с предложение за включване на един
представител от всяко училище в Обществения съвет
за интеграция на малцинствата. По този начин ще се
провокира младежката активност за осмисляне на
свободното време и пълноценно участие при вземане
на решения по младежки проблеми.

КОМПЮТЪРЕН КУРС ‘ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА
ИКТ ЗА ИНТЕРКУЛТУРНО ОБР АЗОВАНИЕ’

На 14.05.2009 г. СОУ Вела Благоева, гр. Велико
Търново беше домакин на поредната инициатива в
рамките на проекта „Въвеждане на интеркултурно
образование и равен достъп до качествено
образование в общ. Велико Търново” реализиран от
Център Амалипе и Община Велико Търново с
финансиране от Европейския социален фонд:
компютърен курс “Възможностите на ИКТ за
интеркултурно образование”. Участие в него взеха
учители от училищата, партньори по проекта, както и
учители от СОУ “Г.С.Раковски” и СОУ “Вела
Благоева” - Велико Търново. Целта на обучението бе
да се представят на участ-ниците, възможностите,
които предлагат ИКТ и електронното пространство за
популяризиране и улесняване въвеждането на
интеркултурно образование.
Участниците
се
запознаха с определени програми, чието използване
би разнообразило работата по СИП “Фолклор на
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ОСМОКЛАСНИЦИ ИЗБИР АХА
КЪДЕ ДА ПРОДЪЛЖАТ
ОБР АЗОВАНИЕТО СИ

Над 30 осмокласници от основните училища във
Водолей, Леденик и Балван се включиха в пътуваща
обиколка на средните училища във Велико Търново.
Разходката на колела се състоя на 15 май, дни преди
завършването на учениците, и имаше за цел да
запознае отблизо кандидат-средношколците с
материалната база и условията, които предлагат
средните училища в старата столица. В рамките на
обиколката бяха посетени СОУ „В. Комаров”, СОУ
„В. Благоева”, Професионална гимназия по туризъм
„Д-р Васил Берон”, Професионална гимназия по
моден дизайн – Велико Търново и Професионалната
гимназия по сградостроителство „Кольо Фичето”.
Учениците имаха възможността да посетят
работилниците на средните училища, да се запознаят
със специалностите, които се предлагат за изучаване
и с възможностите, които имат за професионална
реализация, както и да се запознаят с
преподавателските колективи. „ За съжаление един
ден не е достатъчен, за да може да видим всички оне-

зи големи възможности, които ви предлага средното
образование. Това бе полезна обиколка за всички нас
и се надявам, че всеки от вас вече е направил своят
избор къде иска да продължи образованието си!”, се
обърна към учениците в края на обиколката Атанас
Стоянов от Център Амалипе, който е главен
организатор на събитието, съвместно с Община
Велико Търново.
Пътуващата обиколка е част от проекта „Въвеждане
на интеркултурно образование. Равен достъп до
качествено образование в Община Велико Търново”,
съфинансиран от Европейския социален фонд в
рамките на ОП „Развитие на човешките ресурси”.
Като последваща инициатива се предвиждат
мотивационни срещи с родителите на осмокласниците
за необходимостта от продължаване на средното
образование, както и индивидуални разговори със
самите ученици.
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етносите” и учебния процес като цяло. В курса се акцентира върху работата
с Windows movie maker, обработване на клипчета и снимки и т.н. Така
учениците и ученици заедпо ще бъдат по-мотивирани да участват в учебния
процес, влагайки и свои идеи и в същото време допринасяйки за
превръщане на онлайн пространството в една по-толерантна мултикултурна
среда. Отделно се наблегна и на разучаването на един от найразпространените български сървъри – VBOX – с който създадените
клипове ще могат да се качват в интернет пространството.
Не на последно място бе обърнато внимание и на създаването на собствена
уебстраница, която е най-лесният и бърз начин за популяризиране на
работата, както на учители, така и на ученици. За голяма част от
участниците курсът беше истинско предизвикателство. “Не съм допускала,
че аз като учител мога да правя толкова полезни и интересни неща в
интернет. Моята представа бе, че това е пространство, запазено основно за
учениците. Наистина се забавлявах.” – сподели Маруся Иванова от СОУ
“Г.С.Раковски” – Велико Търново. Курсът за пореден път доказа, че
интернет културата е неизменна част от европейското образование, с което
можем да се похвалим и ние.

Малката общност в с. Шереметя не пропусна отбелязването и тази година на
24 май. Тържеството, което се проведе в читалището на селото събра малки и
големи. Подобяващо участие в него взеха и групата деца, сформирана от
бившия секретар на кметствто Нели Минева в рамките на проекта „Въвеждане
на интеркултурно образование”, съфинансиран от Европейския социален
фонд по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Децата с гордост показаха на
своите родители, баби, дядовци и гости това, което са научили в
ежеседмичните занимания. Целта на извънучилищните занимания с тях е да се
уплътни свободното им време, да се повиши мотивацията (и на децата, и на
техните родители) към образование и на есен да няма нито един необхванат
ученик. Тържеството беше предшествано от родителска среща за
необходимостта всички деца да посещават училище.

24 МАЙ В С. ШЕРЕМЕТЯ

ХУБАВ ПР АЗНИК Е ВЕЛИКДЕН, ДВАЖ ПО-ХУБАВ Е ГЕРГЬОВДЕН…

Дори и когато са пости… За някои роми празникът тази година
започна ден по-рано – на 5ти май. 6 май бе сряда, а според
православната традиция в сряда се пости… Затова и ромитекалдараши в цяла България извършиха традиционния ритуал по
пренасяне в жертва на гергьовденско агне на пети май. Не
направиха изключение и ромите калдараши в Търновско. Тази
година на 6 май те пак се събраха – на Хотнишкия водопад, но
… с риба, а агнето, макар и вече изпечено, оставиха за
следващия ден. Мнозина отбелязаха, че в областта едва ли има
български семейства, които да са спазили толкова стриктно
православната традиция. Останалите ромски групи посрещнаха
Гергьовден на шести май, както всяка година. Празникът бе
отбелязан от всички роми във Великотърновска област: както
християни, така и мюсюлмани. Краткия видеоматериал за
празника можете да видите на http://vbox7.com/play:78de11ff

ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ ДИАЛОГ И ТОЛЕРАНТНОСТ „АМАЛИПЕ”
Велико Търново 5000, ул. „Христо Ботев” 2, п.к.113
Тел/Фах: (062) 600 – 224, center_amalipe@yahoo.com, http://amalipe.com

PDF created with pdfFactory trial version www.softwarelabs.com

