Реализирани проекти в СОУ Сатовча през периода 1999 – 2012 година

1. Проект – „Безплатен превоз за ученици от с.Крибул, Долно Дряново, с.Плетена
и Долен и обратно, за 17 000 лв., финансиран от Холандското посолство
2. Проект – Симулативна игра „Бежанците на България и спазването на
човешките права в България – Върховен административен съд – финансиран от
Върховния Комисиариат за бежанците в България
3.
Проект – Подмяна на парната инсталация в училище на стойност 46 000 лв.
финансиран от фондация – Католически служби за помощ
4. 1999 година – Проект на тема „ Възможности за професионална реализация на
учениците от Сатовча и околните села”, финансиран от Обединени Фоландски
фондации.Осигурени са шивашки и дърводелски машини за
подобряване
качеството на обучение в професионалните паралелки на училището с цел подобрата реализация на учениците.Стойност на проекта 15000 лв.
5. 2000 година - Проект на тема „ Изграждане на компютърен кабинет в СОУ
„Св.св. Кирил и Методий” финансиран от Корпус на мира през учебната
2000/2001 г., на стойност 4920 щ.д В училището през 1999 -2001 година работи
доброволеца от Корпус на мира Дейвид Джонс по Програма „Образование”като
учител по английски език.
6. 2001 година – Проект на тема „Междукултурно общуване на децата от Сатовча,
финансиран от Фондация „ Католически служби за помощ”/CRS/, гр. София на
стойност 2500 щ.д.
7. 2001 година - Проект на тема „Сатовча – селище без дрога” , финансиран от
Международен център по проблемите на малцинствата.
8. 2002 година – „ Паркоустрояване на училищния двор” – финансиран от ФРМС
на стойност 14730,94 лв.
9. 2002 година – „Уроци по предприемачество – надежда за бъдещето на Сатовча”
– финансиран от ФПББ на стойност 7430,26 лв.
10. 2002 година – „УН Сатовча – обучителен център по гражданско образование и
поведение „ – финансиран от фондация «КСП – България» на стойност 19267,72
лв. УН Сатовча обучава 10 УН от четирите общини от регион Гоце Делчев.
11. 2002 година – „Нови модели на гражданско поведение в българското училище” –
финансиран от фондация МИЧП на стойност 5 000 лв.
12. 2003 година Проект – «Млади доброволци за правата на човека – регистрирани
на случаи на нарушени човешки правав училище» - финансиран от Дружеството
за ООН в България

13. 2003 година - Проект за Прием на езиков асистент по френски език по Програма
„Коменски” на ЦРЧР за учебната 2003 година . За период от три месеца в
училището работи Нилолас Булф от Франция, като асистент по френски език.
14. 2004 година - Проект на тема: “Нови модели на гражданско поведения в
българското училище”, финансиран от Посолството на Кралство Холандия,
Програма Матра-Кап, през учебната 2004/2005, на стойност 10 500 евро.
15. 2004 година - Проект за Прием на езиков асистент по френски език по Програма
„Коменски” на ЦРЧР за учебната 2004 година . За период от три месеца в
училището работи Жасмин Сафа от Германия, като асистент по френски език.
16. 2004 година –Проект на тема: „Прилики и разлики между страните от
Средиземноморието и Източна Европа”, финансиран по Програма Сократ,
Подпрограма Коменски – Училищни партньорства с Училища - партньори от
Италия, Полша, Португалия и България.Стойност на проекта 4005 евро.
17. 2005 година - Проект на тема “По пътя към Европа със съхранени традиции”,
финансиран от фондация “Лале”, през учебната 2005/2006, на стойност 3300 лв.
18. 2005 година - Проект на тема “Пътеки по широкия свят”, финансиран от
Национална агенция Сократ, Подрограма Коменски –Училищни партньорства,
през учебната 2005/2006 на стойност 4500 евро.
19. 2005 година - Проект на тема “Изграждане на езиков и технологичен център за
самообучение и усъвършенстване”, финансиран от Корпус на мира през
учебната 2004/2005, на стойност 4920 щ.д В училището през 2003-2005 година
работи доброволката от Корпус на мира Кара Киндер по Програма
„Образование”, с чието съдействие реализирахме този проект.
20. 2005 година „Европейски връстници”- проект на фондация „Бъдеще за
България”
21. 2005 година – Проект за Обогатяване и актуализиране на библиотеката в СОУ
Сатовча с българска художествена литература, финансиран от Министерство на
културата на стойност 2594,80 лв.
22. Проект – Модели за справяне с насилието – обучителни семинари по човешки
права с ученици, учители и родители.
23. 2006 година - програма “Засилване гласа на ромите” Проект на тема “
Равнопоставени на всички мои връстници”, финансиран от Асоциация Интегро,
през учебната 2006/2007, на обща стоиност 600 лева.
24. 2006 - Проект финансиран от Министерство на културата на Република България
по Програма “Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и
информираност”

25. 2007 година – Проект за енергийна ефективност - “Подмяна на дограмата на
училищните сгради”. Финансиран от МОН на стойност 56000 лв.
26. 2007 година - Проект за ремонт на спортните площадки на училището,
финансиран от Областна администрация, гр. Благоевград на стойност 10000 лв.
27. 2007 година – Проект на тема: “Обогатяване на библиотечния фонд на
училището”,финансиран от Министерство на културата на стойност 2650 лв.
.
28. 2007 година - “Подобряване образователните резултати на ромските деца през
учебната 2007/2008 година”, финансиран от Център за образователна интеграция
на деца и ученици от етническите малцинства на стойност 10831 лв.
29. 2007 година - “Организиране на извънкласни дейности с учениците през
учебната 2007/2008 година, финансиран от МОН на стойност 9800 лв. Закупени
са духови и ударни инструменти за Духовия оркестър на училището, на
стойност 6000 лева.
30. 2007 година - “Животът в градовете и селата в новата и стара Европейска
общност”.Финансиран от Център за развитие на човешките ресурси към МОН на
стойност 17500 лв.Партньори по проекта са училища в Испания, Германия и
Литва.
31. Проект – Превенция на опасния детски труд – май 2007 год. финансиран от
Дружеството за ООН
32. 2008 година “Партньорства за нови перспективи на младежта в община
Сатовча” .В училището от 2006 година работи доброволката от Корпус на мира
Минди Уестфол по Програма „ Местно развитие”.
33. 2008 година - „Подобряване на мултикултурната среда в училището и детската
градина в село Сатовча” „Развитие на човешките ресурси”. Стойност на проекта
69126 лв.
34.Проект – 2009 год. по Националната програма на МОН „Ритуализация на
училищния живот” за въвеждане на ученическа униформа през настоящата учебна
година на стойност 46 000 лв.
35.Проект – «Връстници обучават връстници»-финансиран от дружеството на ООН
– превенция на опасния детски труд
36.2010 год. – Проект «Евроскола» - посещение на 25 ученици в Европейския
парламент Страсбург – Един ден евродепутат
37.Проект – «Търсене на съкровища» - популяризиране дейността на учителите,
които са работели в СОУ Сатовча

38.Проект – «Морално и материално стимулиране» във връзка с носенето на
ученическата униформа и поведението на учениците
39.Проект – «Нови модели на гражданско поведение в българското училище» работа с Клуба за ООН - обучителни семинари
40.Проект – «Работа с така наречените «трудни»деца» - превенция и обучителни
семинари
41.2011 год. - Проект „Превенция на насилието и решаване на конфликти”
42.Проект – „Здравословно хранене”-международен проект с участието на деца от
България, Румъния, Полша, Турция, Белгия и Естония.
43.Участие в Националната конференция „Философия на училищното образование”
– София Януари 2011г.
44. Участие в Националната конференция „Гражданското образование – успехи и
провали, поуки и възможности” – Силистра 2012г.
45.Училището е партньор в редица проекти на НПО и други училища в цялата
страна.

