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КП 33.3-2008
По програма 1: Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства
Времетраене на проекта: от 01.10.2008г. до 01.10.2009г.
Обща информация
Проектът е насочен към създаване на мултикултурни клубове в училището с цел адаптация на учениците от ромски
произход, за които българският език не е майчин към изискванията на съвременното българско училище. Проектната идея
е насочена към включване на учениците от двата етноса в общи дейности, които ще доведат до подобряване на уменията
на децата от ромския етнос за общуване на български език и ще улесни усвояването на предвидения в учебните програми
материал. Неформалната обстановка в мултикултурните клубове ще способства процеса на усвояване на български език да
става естествено и с лекота. Целта е да се оптимизира образователната среда по посока на пълноценно включване на
децата от ромския етнос в училищния, а по-късно и в обществения живот. Партньори по проекта са ЦДГ „Здравец”,
намираща се в непосредствена близост до училището, и Община Видин.
Проектните дейности се реализират в периода от 01. 10. 2008г. до 01.10. 2009г. в ОУ ”Отец Паисий”, актовата зала на
Община Видин, и сцената на общинския театър. Събирателската и проучвателната дейност на клуб „Многоликият
фолклор” се осъществяватт в ромската общност в квартал ”Нов път”, градската библиотека и държавен архив Видин.

Проектът е провокиран от изискването всяко дете да има равен шанс на старта в училище.
Цели и задачи на проекта:
Цел: Успешна адаптация на децата от ромски произход към съвременните изисквания на новото българско училище,
създаване на условия за „равен старт” и повишаване възможността за успешна реализация на всяко дете.
Задачи:
1. Да се организират достатъчно привлекателни дейности, които да мотивират активността и желанието на децата от
ромски произход да изучават български език;
2. Да се повиши ефективността на усвояване на учебния материал по всички учебни предмети и във връзка с това
успеха на учениците от ромски произход.
3. Да се повиши самочувствието и мотивацията за редовно посещение на учебни занятия и активно участие в учебен
труд.
4. Да се създаде възможност за изява на учениците от ромски произход и популяризиране на техните способности и
таланти;
5. Да се създадат условия за общуване на учениците от ромски произход с други субекти извън сегрегираната
общност, които ще стимулират усъвършенстване усвояването на български език;
6. Да се създадат условия за опознаване и разбирателство между ромските и българските деца.
Целева група:
Проектът е насочен към деца и ученици от ромски произход, обучаващи се в ОУ ”Отец Паисий” и ЦДГ „Здравец”.
Целевата група включва 46 ученици от ромски произход и 80 ученици от неромски произход.
Екип:

Ръководител проект -Тони Герасимов Гинов
Координатор проект – Илияна Виткова Нягулова
Технически секретар –Лидия Йосифова Микова
Финансист: Иван Стойков Иванов

Дейности:
Обучение на учителите, които ще бъдат ръководители на клубовете за извънкласни дейности. Проведено е едно обучение за
административния екип и учителите – ръководители на клубовете на 24 и 25 ноември 2008г. Обучението включва две лекции по
4 часа. Темата на обучението е „Работа в мултикултурна среда и работа в екип”.
Училищни мултикултурни клубове. Акцентът в дейността на всеки клуб е насочен към повишаване знанията и уменията на
ромските деца по български език и адаптацията им към съвременните изисквания на българското училище. Всяка от групите
към клубовете провежда по 4 занятия месечно, като всяко занятие е с продължителност 80 минути, което се равнява на два
учебни часа по 40 минути. Работата на всеки клуб се осъществява по предварително изготвен тематичен план. След проведена
анкета в зависимост от желанията на учениците са сформирани 5 клуба с 9 групи:
Клуб „Аз обичам да чета”-сформирани са две групи по 14 ученика - една в ОУ „Отец Паисий” с един ръководител и една в ЦДГ
„Здравец” с един ръководител.
Клуб „Вокална група” – сформирани са две вокални групи по 14 ученика – една в ОУ „Отец Паисий” с един ръководител и една
в ЦДГ „Здравец” с един ръководител.
Клуб „Багри” – сформирана една група от 14 деца в ОУ „Отец Паисий” с един ръководител. В нея учениците илюстрират сценки
от любими приказки, прочетени по време на занятията. По повод международния ден на толерантността е организирана
изложба под надслов „Да бъдем толерантни”.
Клуб „Многоликият фолклор”. Сформирани са две групи по 14 ученика в ОУ „Отец Паисий”, всяка с по един ръководител.
Основната задача на този клуб е усъвършенстване знанията и използването на български език, чрез опознаване на
етнокултурното многообразие.
Резултати:

Повишена е степента на овладяване на българския език. Това засилва и улеснява адаптацията на ромските деца към
училищната среда. В подкрепа на това е факта, че всички те са преминали в по – горен клас и успехът на много от
тях е по – висок в сравнение с предходната учебна година.
Допълнителното общуване между децата от двата етноса по време на заниманията на мултикултурните клубове води
до прояви на толерантност и приятелство. По този начин са създадени условия за повишаване на мотивацията за
учене и участие в цялостния живот на децата и учениците от ромската общност.
Участието и изявите по проекта на децата-роми повишава самочувствието и вярата в собствените им възможности за
което свидетелстват желанието им за участие и отличното им представяне.

Придобитият опит от страна на учителите-ръководители на клубове е от изключителна важност за бъдещата им
работа както в извънкласните дейности, така и часовете от ЗП и ЗИП за работа в мултикултурна среда.
Отремонтирана и оборудвана със съвременна техника стая за извънкласни дейности осигурява на участниците в
клубовете възможно най – добрите условия за творчество.

