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ПРОЕКТ
МУЛТИКУЛТУРНИ ШКОЛИ ЗА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ
РИО Шумен

Програма 1: Гарантиране на равен достъп до
качествено образование на децата и учениците от
етническите малцинства
КП 33.3-2008
Времетраене на проекта: от 01.10.2008 г. до 01.10.2009 г.
С реализацията на проекта се цели да се създадат
организационни схеми за изработване и апробиране на специфични
образователни и институционални модули за адаптация на деца и
ученици от етнически малцинства в 2 средищни и 1 селско училище на
община Шумен и превенция на изолацията и изоставането на техните
семейства. Средство за постигане на тази цел са 5 мултикултурни
школи за деца/ученици и родители, изградени като подвижни
ателиета за езиков, културен и социален диалог и обмен.
Дейностите са насочени към: (1) приобщаване, ограмотяване и
социализиране на 78 деца за осигуряване на равен старт в първи
клас; (2) организиране на занимания по интереси на 75 ученици
от 3 полуинтернатни групи в начален етап за компенсиране на
недостатъчната подготвеност; (3) създаване на положителна и
активна нагласа чрез активно обучение в 70 - 75 родителски
семейства от 11 села в общината, предимно социално слаби, за
приобщаване на децата им в училище; (4) организиране на
съвместни временни форми за обучение, изява и отдих на общо
213 ученици от начален етап и техни родители за опознаване на
света, културата, човека, другия.
Паралелно се провежда обучение на екип за работа по
изработените схеми (3 директори, 7 учители, 6 помощник-учители,
3 консултанти) по време на проекта и обучение с мултиплициращ
ефект на 35 директори и учители след приключване на проекта.

ЦЕЛЕВА ГРУПА
В проекта взимат пряко участие 213 ученици, 78 деца и 70 родители
– общо 361 участници. Обект на действие и въздействие по проекта са
следните целеви групи:
І група (постоянна ученическа): Включени са 75 ученици от І – ІV
клас, разпределени в три полуинтернатни групи във всяко от
училищата. Етническият състав: 3 българчета, 20 турчета и 52
ромчета. Те се обучават в три от ателиетата с цел компенсиране на
езикови, математически и компютърни дефицити и за улесняване
адаптацията им в образователната среда.
ІІ група (временна детска): В групата са включени 78 деца, които
постъпват в първи клас през учебната 2009/2010 година. С тях е
проведено обучение в три от ателиетата в периода юни-август 2009
година с цел преодоляване на езиковата бариера и адаптиране към
учебната среда. Етнически състав: 3 българчета, 20 турчета и 55
ромчета.
ІІІ Група (временна ученическа): Включва останалите 138 ученици
от начален етап в трите училища. Работата с групата в ателие „Да
бъдем заедно” цели повишаване мотивацията им за активно участие в
учебния процес чрез интеркултурно общуване в неформална среда.
ІV група (родители): Избрани са 70 родители от 11 села, преки
участници в дейностите в ателиета „Да подкрепим” и „Да бъдем
заедно”. Целта е повишена ангажираност и отговорност на
семейството за възпитанието на децата и опосредствено привличане
на други родители.
ЕКИП
Мадлен Киркор Христова – ръководител
Фикрие Мехмед Хюсеин – координатор
Лилия Георгиева Иванова – счетоводител
Мергюл Зюреф Кахраман – технически сътрудник

ДЕЙНОСТИ
Изграждане и оборудване на 5 ателиета
Създаден е книжен фонд във всяко от училищатапартньори, 75 комплекта за всяко дете от І-ва целева група и
77 комплекта от 2 книжки за децата постъпващи в първи
клас.
3 програми с методически разработки за обучение на
родители и на екип по модули „Обучението по български
език и литература в двуезична среда”, История, обичаи и
традиции на турците и ромите в България”, „Интеграция на
учениците в и чрез образование”
изложби/постер-сесии на първите три целеви групи – общо
11
фотоизложби – общо 4
дейности със състезателен характер и публични продукции,
съвместно с родители – по 3 състезания във всяко училище и
една публична продукция в края на учебната година
В периода от 23.10.2008 г. до 07.10.2009 г. със 70 родители
са проведени 15 занятия в ателиета „Да бъдем заедно” и „Да
подкрепим”

РЕЗУЛТАТИ
По цел 1. Изградената мобилна учебна среда от 5 ателиета е със
специфично предназначение. Тя създава условия за осигуряване на
равен достъп до образователни услуги със съдействието на цялата
общност. Описаната организационна схема апробира образователни
модули в извънучебно време за приобщаване на децата и родителите
към учебен труд. Изведен е алгоритъм за координация между
образователни институции, училищни общности и местни власти.
Реализираният проект е действащ граждански модел с конкретни
сработващи механизми за работа в мултикултурна среда за превенция
и компенсиране на етноизолацията. Разработените материали и схеми
осигуряват контрол и мултиплициране на действията на проекта.
По цел 2. Обучени са 213 ученици и 77 деца за компенсиране
на социални, езикови, комуникативни и компютърни дефицити.
Подпомогнати са 153 деца и ученици за преодоляване на нееднаква
среда и иницииране на интерес към изява и учене. Чрез
едногодишната съвместна работа на 372 ученици, родители и учители
и членовете на екипа са създадени условия за толерантност към
различните, за фокусиране на вниманието върху проблемите за
осигуряване на равен старт, за обучение и живот чрез диалог и
сътрудничество. Значителен е обхватът и приносът на непреките
участници в проекта.

