
ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ   

„СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – С.РЪЖЕНА, 

ОБЩ.КАЗАНЛЪК, ОБЛ.СТАРА ЗАГОРА 



ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО 

ОБРАЗОВАНИЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА  

ЗА УЧЕБЕН ТРУД  НА УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИ 

МАЛЦИНСТВА. 

 

 

 РОЛЯТА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ МЕДИАТОРИ, 

ЗАНИМАНИЯТА ПО ИНТЕРЕСИ И ПРОЕКТНИТЕ 

ДЕЙНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ 

ПРОЦЕС 



 Обединено училище „Св.св.Кирил и Методий“ – с.Ръжена, 

общ.Казанлък, обл.Стара Загора е общинско, неспециализирано, 

в което се обучават  150 ученици от I  до X клас. Учениците от 

гимназиален етап придобиват професионална квалификация за 

част от професия: „Работник кухня в заведенията за хранене и 

развлечения“. Професионално направление: „Хотелиерство, 

ресторантьорство и кетъринг“. 

98% от учениците са представители на етнически малцинства и 

уязвими групи.  

 Голяма част от педагогическите специалисти са млади, на 

възраст от 27 до 35 години. В училището работят четирима 

учители от Фондация за кариерно развитие „Заедно в час“. 

 Сградата на образователната институция е реновирана, с 

достъпна архитектурна среда. Училището разполага с локално 

парно отопление, климатици,  физкултурен салон, спортна 

площадка, два компютърни кабинета, стая за занимания по 

интереси, кабинет по приобщаващо образование, столова, 

оборудвани кухня и барплот за осъществяване на учебната 

практика по сервиране. 



 В училището се обучават 50 ученици от II до Х клас от 

ромските квартали на гр.Казанлък - »Кармен», »Казмера», 

«Люляк» и «Лозята». 

 

 За децата са осигурени: организиран транспорт 

/учениците са придружавани от образователните медиатори 

и дежурен учител/; абонаментни карти за пътуване, 

подкрепящи закуска  и обяд; плодове и млечни продукти по 

Националните праграми на Държавен фонд «Земеделие» – 

«Училищен плод» и «Училищно мляко». 

 

 За осъществяване на успешна социализация и редовно 

посещаване на учебни занятия, в образователната институция 

са назначени социален работник и двама образователни 

медиатори, единият от които по проект „Подкрепа за успех“. 



НЕВЕНА МЛАДЕНОВА – СОЦИАЛЕН РАБОТНИК 

 

Има бакалавърска степен по Социална педагогика.  

В момента се обучава в магистърска програма по Специална педагогика в 

Тракийски университет. 

 



РАДИНА ИЛЧЕВА – ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР  ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА 

ЗА УСПЕХ“ 

Професионален бакалавър от колеж по хотелиерство и 

ресторантьорство. 

В момента учи Социална педагогика в Тракийски университет. 



ДАНАИЛ АСЕНОВ – ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР 

Жител на кв.“Кармен“ в гр.Казанлък.  

Баща на три момичета и едно момче. Придружава учениците 

от гр.Казанлък. 



ТОВА СА ХОРАТА, КОИТО: 

• Посещават семействата на децата, които подлежат на 

задължително училищно образование,  организират  срещи с 

тях, с цел информираност и редовно посещаване на учебни 

занятия; 

• Подпомагат формирането на положителна нагласа към учебния 

процес и работят за пълноценно интегриране на учениците в 

образователната среда, съобразно специфичните и  

възрастовите им особености и потребности; 

• Улесняват  процеса на комуникация между педагогическите 

специалисти и учениците; 

• Осъществяват превантивна дейност по отношение на 

конфликтни ситуации; 

• Оказват  помощ при общуване и взаимодействие между всички 

звена на образователната институция: учениците, семействата и 

местната общност; 

• Предоставят устройства и работни листове, когато учениците се 

обучават от разстояние в електронна среда. 



  
 През учебната 2021-2022 година  в училището са 

сформирани десет групи за занимания по интереси с 

национално финансиране: 

 

• „Арт работилница“; 

• „Занимателна математика“; 

•  „Български празници и обичаи“; 

• “Компютърът – мой приятел“ 

• „Нашата зелена планета“; 

• „Млади природолюбители“; 

• „Футбол“; 

• „Театър“; 

• „Училищен Парламент“; 

• „Танци“ 

 
  



През настоящата учебна година училището работи по проектите: 

„Подкрепа за успех“, „Равен достъп до училищно образование в 

условия на кризи“ и „Ограмотяване на възрастни 2“ – 

„Грамотността – път към пазара на труда“. 
 



Стая  за занимания по интереси 





„ АРТ работилница “ – работа в екип  







Екологични хранилки за птици   

с клуб ‚,Млади природолюбители“ 













Изработване на коледна 

украса  



Турнир по футбол 





ОТБЕЛЯЗВАМЕ БЕЛЕЖИТИ ДАТИ, ПРЕКЛАНЯМЕ СЕ ПРЕД 

ГЕРОИТЕ И ПРАЗНУВАМЕ ЗАЕДНО 



ЛАПБУК ЗА ВАСИЛ ЛЕВСКИ 



СЪСТЕЗАНИЕ  

„ЛЪВСКИ СКОК“ 



БАБА МАРТА 





През учебната 2021-2022 година в образователната институция е въведен 

факултативен учебен предмет  „Приготвяне и сервиране на ястия от 

студената кухня“, който допълва и разширява  знанията на учениците  от 

гимназиален етап по предметите от професионалната подготовка. 

 











Клуб за занимания по интереси „Танци“ 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО! 


