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 УЧИЛИЩЕ НА ТОЛЕРАНТНОСТ 

Парламентарен контрол по въпросите на образованието 

организираха над 150 ученика – председатели на учи-

лищни парламенти от училищата, участващи в проект 

„Всеки ученик ще бъде отличник”. В него участваха за-

местник-председателят на Комисията по образованието 

и науката към Народното събрание Галина Захариева, 

зам. министър на образованието Диян Стаматов и д-р 

Йосиф Нунев, държавен експерт в образователното ми-

нистерство. Високопоставените гости пристигнаха спе-

циално за работната сесия, която е част от тридневната 

програма на  Училището на толерантността, организира-

но от Център „Амалипе” от 4 до 7 април в град Сливен. 

Форумът уважиха и Калоян Дамянов – съветник на ми-

нистър Кунева, заместник-областните управители на 

Сливен, както и началникът на РИО - гр. Сливен Бисер-

ка Михалева.                           

                                           Работна среща в Народното събрание на 

представители на ученически парламенти и 

депутати от Комисията по образование и на-

ука. Инициативата за срещата е на зам.-

председателя на Комисията Г. Захариева. На 

срещата присъстваха доц. Борислав Великов, 

Бюнямин Хасан, доц. Милен Михов, Георг 

Георгиев, Красимир Богданов, Снежана Ду-

кова, проф. Стефан Желев и Ирена Коцева.  

Депутатите подкрепиха и кампанията“ Ние 

сме равни”, инициирана от ученическите 

парламенти  от 170  училища и младежи доб-

роволци на Център “ Амалипе”. Повече ин-

формация: www. amalipe.com 

 



 

 

  На 7 и 8 април ОУ ”Васил Левски” - с.Караджово, обл.Пловдив, ОУ ”Св.св.Кирил и Мето-

дий” - с.Чешнигирово, обл.Пловдив, ОУ “Георги С.Раковски” - с.Голямо ново, обл.Търговище и 

ОУ ”Св.св. Кирил и Методий” - гр.Ветрен, обл.Пазарджик, училища-партньори по проект „Всеки 

ученик ще бъде отличник” към ЦМЕДТ ”Амалипе” проведохме обучение на тема: "Иновативни 

техники и изграждане на гъвкави стратегии за 

усъвършенстване на образователно - възпита-

телния процес". Лектори бяха Димитър Бенев и 

Калина Христова от Институт по качество в 

образованието в гр.Габрово. За първи път в 

малките грандове по проектите, финансирани 

от Тръст за социална алтернатива се събират 

като партньори училища от три области на 

страната. Предизвикателството си заслужава-

ше. Имаше много дискусии, опознаване, среща 

със стари приятели, обмяна на опит, идеи.  

  Хижа „Върбишки проход“ събра 26 педагози от ОУ „Н. Вапцаров“ – с. Дибич, ОУ „Н. Вап-

царов“ – гр. Нови пазар, СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Смядово и СОУ „Св. Паисий Хилен-

дарски“ – гр. Върбица на работна среща по про-

ект „Всеки ученик ще бъде отличник“. На фокус 

този път бяха преходът от начален към прогим-

назиален етап и възможностите за по-плавна 

адаптация на учениците. В презентацията, под-

готвена от г-жа М. Митова, пред присъстващите 

преподаватели, класни ръководители и възпита-

тели проблемът бе обхванат от всички гледни 

точки и поставен за разискване. По време на дис-

кусията учителите споделиха примери от работа-

та си с петокласниците, които илюстрират труд-

ностите при усвояване на учебния минимум. На-

ред с това бяха представени и добри практики.  

 

  

Среща на ученическите парламенти на СОУ " 

Св.Кл.Охридски" - гр. Симеоновград, ОУ "Иван 

Вазов" - гр. Симеоновград, ОУ " В.Левски" 

с.Книжовник, ОУ " П.К.Яворов" -  гр.Кърджали, 

работещи в екип по проект" Всеки ученик ще 

бъде отличник".  Срещата на която присъства и  

регионалния педагогически координатор г-н П. 

Малинов завърши със засаждане на  дърво в 

училищния двор, като част от кампанията “ За-

едно сме по—добри в ... училище”. 



 

 

Четири училища от община Бяла Сла-

тина, работещи по проект “ Всеки 

ученик ще бъде отличник”  участваха 

в организирано посещение на  пещера  

“Леденика” . В многобройната група 

бяха включени активни ученици, ро-

дители и участници в групите по 

СИП “ Фолклор на етносите” от  НУ “ 

Христо Смирненски” - гр. Бяла Сла-

тина, СОУ “ Христо Ботев” - с. Гали-

че, ОУ “ Христо Ботев” - с. Търнава и 

ОУ “ Г. С. Раковски” - с. Търнак.  Ос-

вен с уникалната ледена украса на 

пещерата, участниците имаха въз-

можност и да се позабавляват в Развлекателен парк „Леденика”, който се намира в непосредствена 

близост и включва посетителски център с експозиции и 5D -кино, въжена градина, стена за катере-

не, амфитеатър и тематичен приказен парк .  

  ОУ “ Св. Св. Кирил и Методий” - с. Девене, 

обл. Враца беше домакин на форум  “ Ролята на 

Ученическия парламент в живота на училището”, 

част от планираните дейности по проект “ Всеки 

ученик ще бъде отличник”. В него участие взеха 

активни парламентаристи  и от ОУ “ Св. СВ. Кирил 

и Методий” - с. Краводер, ОУ “ Св. Св. Кирил и 

Методий” - с. Малорад и ОУ “ Отец Паисий” - с. 

Борован. С много емоции и в състезателен дух пре-

мина поредната инициатива на екипа от училища, 

наложил тази форма за популяризиране въвеждане 

на иновативни практики и тяхното популяризиране 

за работа в интеркултурна среда. 

  

С посещение до Регионален исторически 

музей, зоопарк и парк “ Аязмото” в гр. Ста-

ра Загора беше белязана заключителната 

дейност по проект “ Всеки ученик ще бъде 

отличник” на екипа от училищата в с. Кола-

рово, с. Трояново, с. Хрищени и  с. Сърнево.  

В нея се включиха  ученици и родители, ак-

тивно участвали в различни дейности през 

учебната година за популяризиране на еле-

ментите от Програмата за намаляване на от-

падане  на ромски деца от  училище. 

 



 

 

  

През м. април Център “ Амалипе” инициира регионални педагогически конференции “ Интеркултурното 

образование като средство за намаляване отпадането на ромски деца от училище” в североизточен  и севе-

розападен регион. Първата от тях се проведе с любезното домакинство на СОУ "Васил Левски" - гр.Вълчи 

дол. Добри практики бяха споделени от: ОУ "Добри Войников"-с.Победа, ОУ “ Васил Левски”-с.Михалич, 

НУ ”Иван Вазов”-гр.Дългопол, ОУ ”Братя Миладинови”-с.Черна, ОУ ”Климент Охридски”-с.Смолница, 

СОУ ”Любен Каравелов”-гр.Варна, ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий”- гр.Сеново и СОУ ”Васил Левски”-

гр.Вълчи дол. За сътрудничеството между училищната институция, родителската общност, за активно учас-

тие на учениците в училищния живот споделиха и директори на училища от северозападен регион по време 

на конференцията, чийто домакин беше СОУ “ Христо Смирненски” - гр. Койнаре, обл. Плевен. В нея се 

включиха ОУ “ Христо Ботев” - с. Търнава, ОУ “ Св. Св. Кирил и Методий” - с. Малорад, ОУ “ Отец Паи-

сий” - с. Борован, НУ “ Христо Смирненски” - гр. Бяла Слатина, ОУ “ Н. Й. Вапцаров” - с. Селановци, СОУ 

“ Бачо Киро” - гр. Летница  и   пет училища от Община Вълчедръм. Модератори  бяха регионалните  педа-

гогически координатори г-жа Д. Якимова и г-жа Й. Данова. 

На 16.04.2016 г. в гр.Вълчи дол, област Варна за първи път се проведе Регионален фестивал 

"Отворено сърце" с финансовата подкрепа на Община Вълчи дол. Участваха състави на 12 

училища от областите Варна, Добрич и Разград.  Сред участниците се отличиха групите от 

ОУ  “Добри Войников"- с.Победа,  ОУ ”Христо Ботев”-с.Кардам и  СОУ "Васил Левски"-

гр.Вълчи дол.  На 26.04. 2016 г. в гр. Койнаре, обл. Плевен фолклорни групи от училища, ра-

ботещи по проект “ Всеки ученик ще бъде отличник” взеха участие  в  регионален етап на популярния детс-

ки фестивал, иницииран от Център “ Амалипе”.  Над 200 деца от гр. Койнаре, гр. Ябланица, гр. Летница, с. 

Селановци, с. Търнава, с. Долни Цибър, с. Златия, гр. Берковица, гр. Вълчедръм показаха своите танцови и 

певченски възможности. Събитията бяха популяризирани  в местните медии.                                                                                                           

  Повече информация може да прочетете на официалния сайт: www.amalipe.com  

 



 

 

  

 

На 26 април в МКИЦ „Европа”– град Радомир се проведе фестивал на спорта и културата, заключи-

телен етап от дейността по проекта „ Всеки ученик ще бъде отличник“ с участието на  седем учили-

ща : ОУ „Хр. Ботев“  - с. Гълъбник, ОУ „Ив. Вазов“ - с. Извор, ОУ „Хр. Ботев“  -  гр. Батановци ,12 

ОУ „В.  Левски“ - гр. Перник, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ - с. Драгичево, СОУ “В.Левски“ - гр. 

Брезник, 5 СОУ „П.Р.Славейков“ -  гр. Перник. Гости на значимото събитие бяха : г-жа В. Коконова 

– Началник на РИО – гр. Перник , г –жа Р. Зашева – старши експерт по БЕЛ в РИО – гр. Перник , г 

– н С. Кирилов – председател на Общински съвет, г-жа М. Пенчева – регионален координатор на 

Център „ Амалипе“, директори на училища, учители и родители. Празникът започна със спортно 

състезание между отборите „Ракета“ и 

„Комета“. Отборите включваха по двама пред-

ставители от всяко училище. Спортната напре-

вара приключи с награждаване, като медалите 

на участниците бяха раздадени лично от г – жа 

Коконова. Втората част на фестивала бе открит 

с танц на учениците от с. Драгичево. Бурни 

аплодисменти изпълниха залата, когато в края 

на танца участниците направиха фигура, сим-

волизираща националния флаг. Празникът бе 

изпълнен с много емоции, песни, танци, красо-

та и феерия. Всички участници получиха пода-

ръци, грамоти и благодарствени писма. 

 

 

За поредна година СОУ “ Бачо Киро” - гр. Летница, обл. Ловеч  проведе “Различни, но заедно”- 

детски фестивал, с участието на представителни групи от всички класове. Традиционни обичай, 

песни, танци, драматизации на популярни народни приказки пресъздадоха пъстрата  етническа па-

литра на района. Участниците бяха подкрепяни от своите родители и връстници в препълнения  

физкултурен салон. За най—добрите  изпълнители бяха осигурени вкусни награди — торти, изра-

ботени в часовете по учебна практика от  профилираните паралелки. Събитието беше съпътствано  

от  великденска изложба от която  гости и участници във фестивала имаха възможност да опитат от 

кулинарните шедьоври. 



Материалите в информационния бюлетин  са изготвени и подбрани от образователния екип на Център “ Амалипе”.  

За контакти:  Йонка Данова—danova_yonka@abv.bg; Нели Николова—nikolova_neli1@abv.bg; Диана Якимова— yakimova_diana@abv.bg; 

              Мая Пенчева— pencheva_maya@abv.bg; Петър Малинов—malinov_peter@abv.bg  

 

 

 

Под мотото "Училище за толерантност" преми-

на срещата на представителите на ученически-

те парламенти от 4 до 7 април в гр. Сливен. 

Събраха се почти 200 активни ученици от учи-

лища, работещи в мрежата по проект "Всеки 

ученик ще бъде отличник" на Център 

"Амалипе".  Сред темите, които бяха засегнати 

в лекциите бяха тези за емоционалното образо-

вание, ранните бракове, лидерство и решаване 

на конфликти, толерантност, доброволчески 

активности и др. Истинско предизвикателство 

за учениците беше  сесията по парламентарен 

контрол на 5-ти април с участието на зам.-

министъра на образованието Диян Стаматов и 

народни представители от Комисията по обра-

зование и наука.  

Снимков архив можете да разгледате във Фейс-

бук—групата  Amalipe - Veliko Turnovo, а  под-

робна информация на официалния сайт на Цен-

тър “ Амалипе” - www.amalipe.com . 


