
 
 

Проект „Да сбъдваме заедно мечтите си” 
Договор № БС - 33.14-1-015/ 28.09.2015г. 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Център за образователна интеграция  
на децата и учениците от етническите малцинства. 

 

 

  

 

СТАРТ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

ПО ПРОЕКТ „ДА СБЪДВАМЕ ЗАЕДНО МЕЧТИТЕ СИ“ 
 

 

Месец октомври постави началото на дейностите по новия проект на 

община Лясковец и УН при ОУ „П.Р.Славейков” село Джулюница „Да 

сбъдваме мечтите си заедно”, финансиран от ЦОИДУЕМ, за изграждане на 

предприемачески и лидерски умения у учениците, както и развиване на речеви 

и комуникационни компетентности по БЕЛ. 

 Сформирани бяха 2 групи в начален курс с ученици от 3 и 4 клас и 2 

групи с ученици от 7 и 8 клас. В помощ на ръководителите в дейностите по 

проекта ще се включат и родителите. Те ще са и основните организатори на 

благотворителните акции, предвидени в рамките на проекта. 

 В първите си занимания младите лидери и предприемачи избраха име на 

своите групи, изготвиха правила за работа, научиха за задълженията и 

отговорностите при работа в екип.  

„Аз мога да бъда лидер!” бе темата на първото занимание по изграждане 

на лидерски умения, в което децата научиха за предизвикателствата на 

лидерството и за това какви трябва да бъдат качествата на лидера. 

Преди да преминат през специалните обучения младите лидери и 

предприемачи бяха подложени на тест по БЕЛ, защото знанията и уменията по 

български език и уменията за комуникация са първото условие за успешен 

старт и в живота и в кариерата. За преодоляване на дефицитите и в помощ на 

НВО проектът предвижда и занимания по БЕЛ. 

А какви други интересни дейности предстоят ученици и родители 

научиха от презентацията на ръководителите на проекта-посещения на средни 

училища в региона и лекции за професиите и приложението им, 

благотворителни акции за деца от социални институции, пролетна академия за 

лидери и предприемачи в еленския балкан, състезания по предприемачество и 

много други. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


