
 

 

ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ ДИАЛОГ И ТОЛЕРАНТНОСТ 

“АМАЛИПЕ”, ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

Велико Търново 5000, п.к. 113, www.amalipe.com, 062-600-224 

 

 
 

ПОКАНА 
НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ  

„ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ КАТО СРЕДСТВО ЗА НАМАЛЯВАНЕ 

ОТПАДАНЕТО НА РОМСКИТЕ ДЕЦА ОТ УЧИЛИЩЕ“ 

25 – 26 юни 2014 г 

 

 

Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ има удоволствието да Ви 

покани на Втората национална научно – практическа конференция на тема 

„Интеркултурното образование като средство за намаляване отпадането на ромските деца от 

училище“.  

 

В рамките на националната научно-практическа конференция ще се проведе дискусия 

на тема „Бъдещето на училищата в малките населени места” и следните подтеми:  

 1. Подпомагане и подкрепа за качествено образование в училищата в малките 

населени места; 

 2. Основно образование – след седми или след осми клас? 

 3. Образователна интеграция и качествено образование – какво още можем да 

направим? 

 

Конференцията ще се проведе на 25 и 26 юни 2014г. в Областна управа – Велико 

Търново, пл. Център 2, гр. Велико Търново 

 Цел на конференцията: 

 да покаже добри практики по Програма „Намаляване на отпадането на ромските деца 

от училище“, както и други инициативи за интеркултурно образование; 

 да разшири пространството за популяризиране на добри практики и иновации, 

приложими в българското училище; 

 да обогати педагогическата общност със съвременни методи за 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 последващите учебни години. 

 

Моля да потвърдите Вашето участие най-късно до 19.06.2014 (четвъртък) на телефон 

062/600-224 или е-mail: amalipe.edu@gmail.com.  

 

За допълнителна информация: Румяна Йорданова, тел. 0884009025 или 062 600 224, е-mail: 

amalipe.edu@gmail.com 

 

С уважение, 

ДЕЯН КОЛЕВ 

Председател на ЦМЕДТ „Амалипе” 

 

mailto:amalipe.edu@gmail.com
mailto:amalipe.edu@gmail.com


 

 

 

 

 

ПРИМЕРНА ПРОГРАМА 

 

 

Място на провеждане на конференцията: 

Областна управа, град Велико Търново, Заседателна зала, етаж 5, пл. Център  

 

 

 

25.06.2014 10:00- 12:00 Регистрация 

  12:00 – 13:30 Обяд 

  14:00 – 14:15 Официално откриване  

14:15 –15:30 Дискусия „Бъдещето на училищата в малките населени  

места” 

  15:30 – 16:00 Кафе пауза  

16:00 – 17:30 Направление I - Модели за партньорство между родители и 

училище 

  17:30 – 18:00 Дискусия по направление I 

 

26.06.2014 09:00 – 10:30 Направление II - Модели за овластяване на учениците 

  10:30- 10:45 Дискусия по направление II 

  10:45 – 11:15 Кафе пауза  

11:15 – 12:30 Направление III - Иновативни методи за работа в мултикултурна 

среда  

  12:30 – 13:45 Дискусия по направление III 

  13:45 – 14:00 Закриване на конференцията  

 

 

  

 

 


