
 
 

Проект „Родителска академия – Заедно  ще успеем ” 
Договор № БС -  33.12-3-014/ 18.9.2013 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Център за образователна интеграция  
на децата и учениците от етническите малцинства. 
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проект „Родителска академия – Заедно ще успеем” 
 

 

В ОУ ”П.Р.Славейков” с. Джулюница и ЦДГ „Щастливо детство” с. Добри дял 

вече шести месец успешно работи Академия за родители ”Заедно ще успеем”. След 

празничния януари ученици и родители бяха обучение по първите теми от 

мултикултурното си образование: произход и история на ромските групи в България, 

местни ромски групи, история на ромското заселването  в Европа, бит и култура, 

традиционни ромски занаяти. Обучители на двете групите са госпожа Даниела 

Христова-директор на училището и г-жа Марияна Дончева-начален учител, които са 

преминали през всички нива на обучение в мултикултурно образование. Скоро в 

Академията ще влязат и гост-лектори  –  представители от център „Амалипе’’, с 

когото училището в с.Джулюница работи успешно втора по Програмата за отпадане 

на ромските деца от училище.  

Децата от ЦДГ „Щастливо детство” с. Добри дял и учениците от двете групи от 

ОУ „П.Р.Славейков” с. Джулюница изработиха мартеници, които изпратиха заедно с 

пролетна усмивка до своите приятели от ЦОИДУЕМ, благодарение на които този 

проект се реализира, до г-н Красимир Вълчев-ръководител на друг проект по който 

училището работи -„Подобряване качеството на образование в средищните училища 

чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес”, до център 

„Амалипе”, до Областната управа и Общинска администрация гр.Лясковец, до РИО 

В.Търново и много други. 

По традиция в края на всеки месец всички членове на Академията се събират 

заедно. На февруарската среща с тържествена програма ще се почетат два големи 

празника- 1 март  и  3 март-национален празник на България. И както подобава на 

всеки празник и тук няма да мине без подаръци и награди: за най-добрите във 

викторината за 3 март; за участниците в програмата и за победителите в 

традиционните състезания родители-деца.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


