
ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ ДИАЛОГ И 

ТОЛЕРАНТНОСТ 

“АМАЛИПЕ”, В. ТЪРНОВО 

                            Велико Търново 5000, п.к. 113, Тел: 062/600 224 

 

 
 
 
 

НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 
„ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ КАТО СРЕДСТВО ЗА НАМАЛЯВАНЕ 

ОТПАДАНЕТО НА РОМСКИТЕ ДЕЦА ОТ УЧИЛИЩЕ“ 
 

25 - 26 юни 2013 г., Велико Търново 
 
 
 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 
 
 Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, в партньорство с 
Педагогически фалкултет на Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий“ 
организира национална научно – практическа конференция на тема 
„Интеркултурното образование като средство за намаляване отпадането на ромските 
деца от училище“. 
 Каним представители на образователни институции -  училища, ВУЗ – ове, 
НПО да участват в конференцията, която има за цел: 

 да покаже постигнати резултати и добри практики по Програма „Намаляване 
на отпадането на ромските деца от училище“, реализирана с подкрепата на 
Фондация „Америка за България“; 

 да разшири пространството за популяризиране на добри практики и иновации, 
приложими в българското училище; 

 да обогати педагогическата общност със съвременни методи на работа с 
ученици, родители и институции за обхват и намаляване отпадането на 
ромските деца от училище; 

 да даде на училищата научна подкрепа за развитие в последващи учебни 
години. 

 
Форма на участие: доклад и презентация; 
 
 
Дата на провеждане: 25 - 26 юни 2013 год. 
 
 
Място: Конферентни зали на Педагогически факултет на ВТУ „Св.Св. Кирил и 
Методий“, гр. В. Търново 
 
 
Условия за участие: 



 
- Обем на научния доклад до 10 стр.;  
- Текстът да бъде изпратен предварително на e-mail: amalipe.edu@gmail.com 
- Право на участие с един доклад  /и презентация/. 
- Докладите, с които ще се участва да са актуални.   

 
 
Тематични направления: 
 

1. Извънкласна и клубна дейност „Фолклор на етносите – ромски 
фолклор“ 
 

2. Дейности за ограничаване отпадането на ромски деца от училище 
 

- родителски клубове 
- ученически парламенти 

 
3. Дидактически и иновационни методи 

 
В зависимост от тематиката и броя на заявените научни доклади ще бъдат 
сформирани работни секции на конференцията. 
Всички доклади се представят на електронен носител и се презентират с 
времетраене до 15 мин. 
 
Срокове:  
 
Заявки за участие, декларации и пълните текстове на научните доклади изпратете 
на e-mail: amalipe.edu@gmail.com до 18 ч на 15. 06. 2013г.(включително).  
 
Изисквания: 
 
- шрифт- Times New Roman. 
- Заглавие на доклада- Font Size 12. 
- Име и фамилия на автора /авторите/- Font Size 12. 
- Един празен ред. 
- Текст на доклада- Font Size 12 
- Начин на цитиране: бележки под линия. 
 
Други:  
 

1. Организаторите ще Ви изпратят допълнително информация за реда и часовия 
график, както и пълната програма на посочения от Вас E-MAIL.  
 

2. Не се изисква такса – участие. 
 

3. Начало 25 юни (на обяд) до 26 юни (на обяд). 
 

4. ЦМЕДТ „Амалипе“ поема разходите на участниците за: 
 
Обяд –  25 юни 2013 г. 



 
Обяд –  26 юни 2013 г.  
 

5. Участниците от училищата, включени в Програма „Намаляване отпадането на 
ромските деца от училище“ се ползват от безплатен обяд, нощувка и пътни 
разходи. 
 

6. Докладите, участвали в конференцията, ще бъдат издадени в сборник и 
предоставени безвъзмездно на всеки участник. 

 
 
За допълнителна информация:  
тел. 062/ 600 224 – офис „Амалипе“ 
0884 009 025 – Румяна Йорданова 
0882 450 464 – Десислава Стефанова  
e-mail: amalipe.edu@gmail.com 
 
 
Очакваме Ви! 
 
 
Теодора Крумова 
 
Зам. Председател на ЦМЕДТ „Амалипе“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ 
 

В НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

„ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ КАТО СРЕДСТВО ЗА НАМАЛЯВАНЕ 
ОТПАДАНЕТО НА РОМСКИТЕ ДЕЦА ОТ УЧИЛИЩЕ“ 

 
25 - 26 юни 2013 г., Велико Търново 

 

 
Форма на участие: доклад и презентация; 
 
Име, презиме, фамилия…………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Учител/преподавател(специалност,квалификация) .................                     
……………………………………………………………………………………………… 
 
Месторабота…………………………………………………………………………… 
 
Адрес за кореспонденция, телефон, e-mail……………………………… 
………………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………… 
 
Тематично направление…………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Заглавие на доклада………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Съавтор/и/……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
                                                
 
 

 



ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

от.…………………………………………………………………………………………………… 
 
учител/ преподавател в.……………………………………………………………………... 

 
 

УЧАСТНИК  В НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

„ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ КАТО СРЕДСТВО ЗА НАМАЛЯВАНЕ 
ОТПАДАНЕТО НА РОМСКИТЕ ДЕЦА ОТ УЧИЛИЩЕ“ 

 
25 - 26 юни 2013 г., Велико Търново  

 
 
 
  Долуподписаният…………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………….. 
 

 
ДЕКЛАРИРАМ, 

 
че съм съгласен/а/ авторският ми  доклад/презентация/ на тема 
……………..……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………..……………… 
да бъде публикуван в сборник, след провеждане на 
конференцията. 
 
 
 
 
Дата:……………………                                             Подпис:…………………….. 
гр. Велико Търново 


