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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА  
Главната цел на проектите, включени в Програма 3 на Конкурсна процедура 33.1 е 
повишаване на професионалната квалификация на учителите за успешна работа в 
мултиетническа среда. Освен към учителите не малка част от проектите са насочени 
към останалия педагогически и непедагогически персонал в училище - директори, 
помощник - директори, педагогически съветници, училища настоятелства и др., 
както и към по - широката общественост. 

Ясно изразена е необходимостта от формиране на чувствителност към “другия” и 
“другата култура” в нашето общество, за което отговорност носи и образованието, 
което трябва да бъде съобразено с множеството различни ценности и култури, да е 
динамично и да задоволява цялото разнообразие от групи и индивиди. Конкретно за 
децата и младежите от малцинствен произход осигуряването на качествено 
образование преминава през задоволяване на техните специфични потребности - 
задължително условие за задържането им в училище. Първата стъпка, необходима за 
повишаване на вниманието на педагозите към тези специфични потребности, е 
запознаването им с културата и ценностите на всяка общност. 

За да се постигне тази обща цел е необходимо да бъдат изпълнени следните задачи: 
• Провеждане на редица обучителни модули по проблемите на образователната 
интеграция сред педагогическия персонал в училищата

• Провокиране и стимулиране на включването на иновативни форми и методи за 
работа в училище. 

• Използване на интерктивни техники и методи на обучение за приобщаване и 
адаптиране на ромските деца към учебния процес. 

• Разработване на адекватна методика на обучение във всяко училище. 
• Повишаване на мотивацията на учителите. 
• Подобряване на социално - психологическия климат в училище.
• Подобряване на работата с родителите в посока по - пълноценната интеграция на 
децата и младежите от етническите малцинства в училище и в обществото. 

• Мултиплициране на ползите и резултатите от разнообразните инициативи във 
възможно най - много училища. 

• Постигнатите резултати да бъдат дискутирани, споделени и популяризирани не 
само сред педагози, но и сред широката общественост. 

• Създаване на подходящи средства за съхранение и развитие на културната 
идентичност на децата и младежите от етнически произход. 
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ПРОЕКТ “УЧИЛИЩЕ  ЗА УЧИТЕЛИ"
Основно училище “Райно Попович” 

град Карлово 

Задачи и целева група на проекта
Повишаване на квалификацията и мотивацията на група от 30 учителя от ОУ 
“Райно Попович” за работа в мултиетническа среда.  

Екип
Иванка Кирова, Гина Михайлова, Величка Павлова, Георги Реджев, Екатерина 
Георгиева

Дейности и резултати
Началото е поставено с анкетно проучване сред учителите за формите и 

съдържанието на квалификационната дейност, което е улеснение, тъй като помага за 
по - точното определяне на насоките, в които е необходимо да се наблегне по време 
на обученията. Осигурена е методическа литература, включително абонамент за най - 
необходимите педагогически списания. 

В три етапа, през януари, февруари и юни, е проведен курс “Съвременни 
методи и технологии за обучение и възпитание на учениците от етнически 
малцинства” с ръководител доц. Христо Кючуков. Семинарът “История, 
култура и религия на ромския и турския етнос” е приет с особен интерес. 

Осъществено е педагогическо сътрудничество с Основно училище “Никола 
Вапцаров” гр. Асеновград. Разменените посещения и добри практики, участието в 
съответните научно - практически конференции от двете училища са една основа за 
продължително сътрудничество. 

Проведени са два психотренинга. Първият е за решаване на конфликти, 
породени от мултиетнически различия. Вторият, “Изкуството да общуваме”, е за 
ученици, учители и родители, като целта е да се подобри общуването между тях. 
Ръководители са Красимира Колева - Минева и Христо Кючуков, но участие взимат и 
студенти по психология и социология с ромски произход от Великотърновския 
университет. 

В заключение на проекта е проведена Общинска научно - практическа 
конференция на тема “Роля на учителите от различните училищни 
степени за пълноценна социализация на учениците от етническите 
малцинства”, след която е издаден сборник от материали, обобщаващ резултатите 
от проекта. 
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ПРОЕКТ “Работа в мултиетническа среда - проблеми, 
успехи, възможности и предизвикателства в 
обучението и възпитанието на подрастващите” 

Основно училище “Христо Ботев” 
с. Кукорево, община Тунджа, област Ямбол

Целева група
13 души от педагогическия екип на ОУ “Хр. Ботев” с. Кукорево – участници в 
обучителните модули; 14 представителя на учебни заведения на територията на 
община “Тунджа” – участници в обучителните модули и мултипликатори на 
обученията по училища; 15 директори на училища; 15 председатели на училищни 
настоятелства; 178 педагози (учители, възпитатели) и училищни психолози от 
училищната мрежа на общината – участници в обученията по училища, в научно – 
приложна конференция, авторски екипи на методически разработки и добри 
практики.        

Екип 
Станчо Ставрев - ръководител
Ели Василева - счетоводител
Стойко Стойков - лектор 

Дейности и резултати
В рамките на проекта са проведени серия от обучителни модули с теоретична, 
дискусионна и практически части. Темите са разнообразни и се стремят да 
покрият максимално голям диапазон от проблеми, свързани с работата на учителя в 
мултиетническа среда: “Работата в мултиетническа среда и мотивацията на 
учениците от етническите малцинства в образователния процес”, 
“Интердисциплинарният подход и междупредметните връзки - стимулиране и 
мотивация на учениците от етническите малцинства в образователния процес”, 
“Работата с родителската общност - първа стъпка към успешната социализация на 
децата и младежите от етническите малцинства”, “Интеркултурното образование и 
мотивацията на учениците в образователния процес”, “Работа в мултиетническа 
среда. Проблеми на десегрегацията. Цели и приоритети”, “Прибирането и 
задържането на децата от етническите малцинства в училище - средства, форми и 
начини”, “Взаимодействието на семейната с училищната среда - определящ фактор и 
механизъм за успешната социализация на децата и младежите от етническите 
малцинства”, “Взаимодействието между училището, училищното настоятелство, 
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НПО, местната власт и държавните институции в полза на успешната социализация 
на децата и младежите от етническите малцинства”, “Клубната форма, извънкласните 
и извънучилищни дейности - възможности за иновации в сферата на 
интеркултурното образование”. 
Включените в проекта открити уроци презентират успешни практики за работа в 
мултиетнична среда:  “Различията идват от незнанието” - Човек и общество в 4 клас - 
представен на всички ученици, посредством клубовете за извънкласна работа 
“Традиции и ценности”. “Толерантността се учи” - Час на класа в 3 клас - представен 
и пред доброволци от Корпуса на мира. Темата е включена и в сборника с 
методически разработки и добри практики “Интеркултурното образование - Тунджа 
2008”. “Хайде да се нарисуваме” - Изобразително изкуство в 5 клас. Уроците са 
представени пред официална делегация от община Мадаба - Йордания на посещение 
в община Тунджа, както и в рамките на Първата общинска детска асамблея 
“Тунджа - творчество и красота”, за да бъдат мултиплицирани в други училища.

В заключение на проектните дейности е 
проведена Общинска методическа научно - 
приложна конференция на тема “Училището 
и успешната социализация на децата и 
младежите от етническите малцинства - 
Интеркултурно образование Тунджа 2008” с 
научен ръководител доц. доктор на 
педагогическите науки Мария Рошманова. В 
нейното начало е представено мониторингово 

проучване на 
тема “Интегрираното обучение на деца и 
ученици от етнически малцинства в учебните 
заведения от училищната мрежа на община 
Тунджа - успехи, проблеми и 
предизвикателства”. Това е първото изследване 
по този въпрос в района, изготвено от Станчо 
Ставрев и Стойко Стойков с участието на 
училищни психолози и педагози. То би могло да 
бъде добра основа разработване на цялостна 

общинска сратегия за интегрирано обучение на деца от етническите малцинства, 
както и за структуриране на следващи проекти с външно финансиране в тази посока. 
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Конференцията завършва с концерт 
“Приятели” в залата на Държавен куклен театър 
“Георги Митев” гр. Ямбол. В него взимат участие 
няколко детски и младежки фолклорни групи от 
общината и Младежкия фолклорен състав 
“Взаигръй” от Московска област, Русия като част 
от делегацията на гр. Руза по случай празниците 
на община Тунджа.

Общинската методическа научно - приложна конференция притежава 
потенциала да бъде превърната в 
устойчива практика освен на общинско, 
но и на регионално равнище. Като резултат 
от нея е издаден и разпространен е сборник 
“Интеркултурно образование - Тунджа 
2008” сред училищата в община Тунджа, 
който съдържа селектирани материали от 
проведените обучения в рамките на проекта, 
резултати от анкетно проучване и доклади, 
представящи опит и добри практики в процеса 

на интегрирано обучение на деца и ученици от етническите малцинства. 

Като резултат от дейностите 52 учители и други специалисти в сферата на 
образованието усвояват конкретни практичски и педагогически похвати за работа в 
мултиетническа среда. Акцент е поставен върху работата с родителската общност. В 
реализацията на дейностите са включени представители на местната власт, 
ресорните експерти от общинската администрация, представители от 
неправителствения сектор и на държавните институции, чиято работа касае 
засегнатата проблематика - отдел “Социална закрила” и Държавна агенция за 
младежта и спорта. Дейностите са популяризирани и мултиплицирани в други 
училища на теритарията на община Тунджа. 
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ПРОЕКТ  “ОБЩИНСКИ  ЦЕНТЪР  ЗА УПРАВЛЕНИЕ  НА 
ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ  НА ДЕЦАТА И 
УЧЕНИЦИТЕ  ОТ  РОМСКИЯ  КВАРТАЛ  “ИЗТОК” В 

КЮСТЕНДИЛ  ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ , 
ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  И  ПРОФЕСИОНАЛНО 

ОРИЕНТИРАНЕ” 
град Кюстендил, община Кюстендил

Целева група 
Проектът е предназначен за повишаване квалификацията за работа в мултикултурна 
среда на директори и помощник-директори,  учители, класни ръководители, 
педагогически съветници и помощници на учителя, училищните настоятелства от 
приемните училища в обшина Кюстендил - 90 души. За по - добра работа на 
Общинския център като целева група са включени и представители на местните 
медии и журналисти - 10 души. 

Екип
Цеца  Попова (началник отдел „Просвета”) - ръководител
Валентина  Смоличка  (главен експерт „Образование”) – координатор
Александър Илиев (председател на Сдружение „Нево Дром”) – координатор
Зоя Райкова – счетоводител
Лектори - проф. Емилия Василева (Софийски университет “Св. Климент Охридски), 
д - р Маргарита Карамихова (Етнографски институт с музей към Българска академия 
на науките), доц. Д - р Мариана Косева (Софийски университет “Св. Климент 
Охридски)

Дейности и резултати
Проведени са семинар - тренинги по следните теми:
• Включване на семейството – особености и специфика на ромското 
семейство и ромското дете. Лектор:  проф. Емилия Василева и д-р Маргарита 
Карамихова.

• Философия на образованието без предразсъдъци – стереотипи, 
предразсъдъци, дискриминация и скрита дискрииминация. Лектор: д-р 
Маргарита Карамихова.

• Философия на образованието без предразсъдъци – своеобразие и методи 
на обучение в мултикултурна среда. Лектор: д-р Маргарита Карамихова. 

• Образование без предразсъдъци – богатство и проблеми на обучението в 
междукултурна среда. Лектор: д-р Маргарита Карамихова. 
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• Позитивна класна стая – метод на обучение при съобразяване с 
принципите и философията на образованието без предразсъдъци. Лектор: 
доц. Д-р Мариана Косева.
Всяко тренинг – обучение е предшествано от анкетно проучване. Анализите са 

предоставяни на лекторите, които съобразяват представяните теми и акценти със 
заявените от аудиторията интереси. Основно вниманието е насочено към работата с 
родители; сътрудничеството с неправителствения сектор – неправителствени 
организации, работещи в областта на образованието и училищните настоятелства; 
изграждането на общински консултационен център по междукултурно образование.

Проектните дейности постигат добри резултати. Обучени и с повишена 
квалификация за работа в мултиетнична среда са:  70 учители от основните и средни 
професионални училища на територията на община Кюстендил; 40 човека - 
директори, педагогически съветници, класни ръководители, родители от 
училищните настоятелства и помощник - учители; 20 човека - журналисти и 
представители на местните медии, които с убеденост да представят идеите на 
десегрегацията и обучението на децата в условията на мултикултурна среда пред 
обществеността. 

Готовност за участие в процеса на извеждане от сегрегираното училище към 
приемните училища в града за учебната 2008 - 2009 г. имат 62 деца и ученици. 

Издаден е сборник с материали, отразяващ натрупания опит, допуснати грешки, 
трудности, успехи.  
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ПРОЕКТ  “ТОЛЕРАНТНО  И  КАЧЕСТВЕНО  ОБУЧЕНИЕ” 
Регионален инспекторат по образоването - Монтана 

град Вършец, област Монтана

Целева група 
Началните учители и директори от Начално училище ”Васил Левски”, Начално 
училище ”Св.св.Кирил и Методий” и Средно общообразователно училище ”Иван 
Вазов” в град Вършец – 32 човека

Екип 
Анка Захариева началник РИО – Монтана – ръководител на проекта
Екатерина Давидова - мониторинг по проекта
Биляна Харалампиева – организатор и 
финанси

Дейности и резултати
· Кръгла маса с участниците в 
проекта

· Тридневен семинар-тренинг с 
учителите съвместно с фондация 
„Стъпка по стъпка” по модул: 
Образование без предразсъдъци” с практическа насоченост. Треньори: 
Иван Вълков – директор на НУ „Отец Паисий” град Плевен и доц. д-р Стефка 
Динчийска – преподавател в Тракийски университет град Стара Загора. 
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· Посещения на открити уроци във 
ІІ ОУ „Константин Фотинов” и ОУ 
„Христо Ботев” град Лом – с цел да 
се мултиплицира добрия опит и 
положителната педагогическа практика 
при работа в мултикултурна среда. 
Проведени са две методически срещи с 
учителите, изнасящи откритите уроци. 
Подготвени са по 4 открити урока от 
всяко училище. Наблюдавани са уроци 
по български език и литература, математика, човек и общество за 
задължителна подготовка и задължително избираема подготовка, както и по 
СИП Ромски фолклор. След откритите уроци е организирана дискусия с 
преподавателите, директорите и учителите от Вършец 

· Квалификационен курс, свързан със спецификата на обучение при 
деца билингви и адаптирането им към учебния процес на тема: 
”Интеркултурна компетентност на учителя в условията на работа в 
мултикултурна среда” - с теоретична насоченост в рамките на 8 академични 
часа /лекция, теоретични презентации, дискусия/. Лекторите: доц. д-р Пламен 
Макариев, преподавател в СУ „Св. Кл. Охридски” град София и Диана Нунева, 
педагогически съветник в 75 ОУ – София. 

· Посещение в Начално училище „Иван Вазов”, град Плевен - Това е 
едно от първите училища /модели/, работещи по Програма „Стъпка по стъпка”. 
В училището е създаден изключителен интериор с позитивна среда в класните 
стаи и стая на родителите. 

· Квалификационен курс по тридневна програма: „Толерантност и  
психологическа подкрепа в училище” с участниците в проекта за 
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повишаване на професионалните знания и умения на учителите за работа с 
ученици в мултикултурна среда с оглед тяхното ефикасно интегриране. 
Ръководител на курса е професор д-р Мариана Стефанова от Департамент за 
информация и усъвършенстване на учители  СУ „Св. Климент Охридски” – 
София. Обучението завършва с издаване на удостоверение /сертификат/ по 
образец от Департамент за информация и усъвършенстване на учители  СУ 
„Св. Климент Охридски” – София. 

· Изнасяне на открити уроци от началните учители /целевата група/ от  
НУ „Васил Левски” и СОУ „Иван Вазов”, град Вършец – допълнителна 
дейност, за да се установи как учителите от целевата група прилагат 
придобитите знания и умения за работа в мултиетническа среда. 

· Кръгла маса с участниците в проекта – на която са отчетени постигнатите 
положителни резултати при реализацията на проекта.

· Квалификационен курс за интерактивни методи на преподаване в 
начален етап с ръководител Таня Богданова - допълнителна дейност за 
учителите от целевата група. Изучаваните интерактивни методи на обучение 
намират приложение в проведените открити уроци. 
Главната цел на проекта - да се осигури атмосфера на толерантност на 

междукултурно общуване, което да доведе до повишаване качеството на обучение при 
деца и ученици от етнически малцинства, е реализирана. Чрез проведените семинари 
и тренинги е повишена компетентността на учителите по отношение на методиката 
на преподаване, свързана с особеностите при обучението на деца и ученици от 
ромски произход. Наблюдаваните открити уроци в училища се положителен опит 
при обучението на учениците, както в областта, така и в страната. Обучени са 32 
учители /начални/ от община Вършец, относно използването на адекватна методика 
на обучение и пренасянето на положителните педагогически практики в повече 
училища. 
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ПРОЕКТ  “ОБУЧЕНИЕ  НА УЧИТЕЛИ  В  ИНТЕРКУЛТУРНИ 

ПОХВАТИ  И  МЕТОДИ  НА РАБОТА В  УСЛОВИЯ  НА 
МУЛТИЕТНИЧЕСКА УЧИЛИЩНА СРЕДА”

СОУ “Йордан Йовков”
гр. Кърджали

Задачи и целева група 
Проектът е за обучение на 35 учители от СОУ ”Й.Йовков”, гр. Кърджали в 
интеркултурни методи. 
Основна задача в проекта, освен повишаване на професионалната квалификация на 
учителите, е изготвянето на сайт, чрез който да се сподели придобития опит 
http://www.interkulturno.net/ 

Екип
Недялка Кюпрюджиева - ръководител
Нарин Михайлова - организатор 
Иванка Таушанова - научен консултант
Донка Берова - счетоводител 

Дейности и резултати 
Проектните дейности са седем - три обучителни дейности, три дейности с 
практическо приложение на наученото и създаване на уеб сайт.

Интерес представлява интерактивното обучение на учители “Подходи и методи за 
интеркултурно обучение”. На него освен предвидените по проекта учители от 
начален, прогимназиален и гимназиален етап са поканени и ученици, пред които да 
се демонстрират практически методи и техники, приложими в различни учебни и 
извънкласни дейности. Лектор е Севинч Тефик Алимолла от обучителна школа 
“Аста Лингва” гр. Пловдив, подпомогната от Иванка Таушанова – консултант по 
проекта. Учениците са въвлечени в ролеви ситуации, целящи да проверят нагласата 
им да преодоляват свои предразсъдъци и стереотипи, като след това е направен 
анализ на тяхното поведение, който потвърждава известни страхове на 
преподавателите, че отказът от определено негативно отношение към по - 
различният етнос е трудна задача. За преодоляване на тези нагласи екипът на проекта 
предлага да се провеждат специални часове в Час на класния през следващите учебни 
години. На учениците е възложено да да подготвят няколко мултимедийни 
презентации по избрана от тях тема, свързана с проблематиката на интеркултурното 
образование. 
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След обученията са направени анкети сред участниците, в които различните 
дейности по проекта са оценени като полезни. 

В резултат учителите от СОУ “Йордан Йовков”  обогатяват знанията и уменията си 
за интеркултурните методи на обучение  и овладяват някои от принципите на 
обучението в мултикултурна среда, например: 

• Интегрирано учебно съдържание – в преподаването и ученето учителят 
използва примери, данни, информация от най-различни култури, за да помогне 
за опознаването и приноса им в местна и национална култура;  включва в 
учебната програма на трудове и приноси на членове на представители на 
малцинствени групи и др.;

• Конструиране на познанието – учителите помагат на децата да разберат как 
се създава познанието и как е повлияно от расови, етнически и социално -
класови позиции на индивидите и групите, за да научат, че познанието, което 
приемаме за даденост, всъщност зависи от собствения ни произход и гледна 
точка;

• Редуциране на предразсъдъците – основна цел на многокултурното 
обучение с критично значение. То включва развитие на положителни 
взаимоотношения между учениците с различен етнически произход, 
изграждане на по-демократични и толерантни нагласи към другия; 

• Безпристрастна педагогика – използване на техники на преподаване, които 
подпомагат академичния успех на всяко дете. 

• Овластяваща училищна култура – училищна организация, среда, култура и 
практики, които способстват за цялостното развитие на всяко дете;  подкрепи 
насочени към деца със специални образователни потребности и деца в риск 
чрез осигуряване на консултиране, индивидуализирани програми и друга 
адекватна помощ, осигуряващи успеха и израстването им.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Посочените проекти са представени като добри практики, защото: 

- Обхващат учители и училища в различни населени места. 

- Включване в обученията на непедагогически персонал от училищата, родители, 
ученици и представители на по - широката общественост. 

- Обучителите са различни - преподаватели в университети с различни специалности и 
учители, натрупали голям практически опит при преподаването в мултиетнична среда. 

- Съчетават теоретични и практически занимания. 

- Обученията в тях засягат много и разнообразни теми.

- Използване на различни методи за обучение и обмяна на опит - лектории, тренинги, 
дискусии, открити уроци и др. 

- Издадени са сборници с материали. 

-  Анкетни проучвания преди, по време и след приключване на проектните дейности, 
чрез които се проследява отношението на обучаемите, дали са полезни дейностите, 
къде са местата, на които трябва да се наблегне в обучението и др1. 

- Включване на повече от едно училище в проектите, което помага за разпространение 
на изградените добри практики. 
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1 Забележка: Сборниците с материали от обученията се издават в минимален тираж и няколко години след приключване на 
проектите стават трудно достъпни или изобщо не могат да бъдат намерени. Разработените интернет сайтове не се 
обновяват редовно и не се поддържат. Резултатите от направените анкетни проучвания често не са обобщени и включени в 
отчетите по проектите, финансирани от конкурсна процедура КП 33.1. Това възспира възможностите за устойчивост и 
разпространение на добрите практики. 


