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І. КОНТЕКСТ.
Настоящият доклад е изготвен на базата на експертна оценка за ефекта и степента
на постигане на стратегическите цели на Центъра за образователна интеграция на децата и
учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) в рамките на Конкурсна процедура
33.7 – 2010 (КП 33.7 – 2010), която се реализира със средства от Ромския образователен
фонд – Будапеща (РОФ) и от републиканския бюджет. Тя се вписва в „Националната
програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка
2006 - 2015 г.” и по-специално – на актуализираната през 2010 г. Стратегия за образователна
интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. В тези рамки оперира
Тригодишната програма на ЦОИДУЕМ. КП 33.7 – 2010 е ориентирана към изпълнение на

следните дейности:
–

подпомагане на интеграцията чрез десегрегация

–

извънкласни и извънучилищни дейности в приемни училища

–

подобряване на образователната среда в приемни и средищни детски градини и
училища

–

дейности, свързани с родители на децата и учениците от приемните детски градини
и училища

–

дейности, насочени към позитивна промяна в нагласите на родителите на деца и
ученици от етническите малцинства към образователната дейност в детската
градина и училище

–

въвеждане и развиване на целодневни форми на обучение

–

въвеждане и развиване на полуинтернатни групи (ПИГ)
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–

повишаване квалификацията на учителите за работа в мултиетническа среда

КП 33.7 – 2010 е в изпълнение на следните приоритети, залегнали в актуализираната
Стратегия за образователна интеграция:
Приоритет 1:
Пълноценна интеграция на ромските деца и ученици чрез десегрегация на детските
градини и училища в обособените ромски квартали и създаване на условия за равен
достъп до качествено образование извън тях
1. Проекти, насочени към подпомагане процеса на интеграция, чрез десегрегация.
2. Проекти за подобряване на училищната среда в приемните детски градини и училища.
Приоритет 2:
Подпомагане на средищните училища за гарантиране на достъп до качествено
образование в тях
1. Проекти за повишаване на квалификацията на учители
2. Проекти за въвеждане и развиване на целодневни форми на обучение
3. Проекти за въвеждане и развиване на полуинтернатни групи (ПИГ)

Максималната стойност на един проект е 30 000 лева.

ІІ. ЦЕЛИ, МЕТОДИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА.
Мониторингът си поставя следните цели в съответствие с Техническото задание на
ЦОИДУЕМ:

–

извършване на комплексна обективна оценка на постигнатите резултати по места,
т.е. степента на съответствие между проектното предложение и реализацията
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–

анализ и оценка на ефективността на дейностите в три направления: с децата и
учениците; с родителите и с учителите

–

идентифициране, анализ и оценка на добрите и лошите практики

–

открояване на елементите на устойчивост и публичност, отразяващи степента на
координация на водещите и партньорските организации

–

отправяне на препоръки за усъвършенстване на подходите при осъществяване на
дългосрочните и краткосрочните цели на ЦОИДУЕМ

Мониторингът е осъществен в периода октомври-декември 2011 г., през който от общо
11 проекта са приключили 4 (съответно са налице пълни данни за тях, обобщени във
окончателни отчети), а 7 се намират в своята финална фаза (30 ноември – 31 декември
2011). В съответствие с това, екипът на мониторинга се насочи към теренни проучвания по
отношение на 7-те все още незавършили проекта. По независещи от нас причини
(затруднена комуникация, осуетила спазването на предварителния график), бяха посетени
на място 5 от предвидените 7 дестинации и екипи. Времевата рамка на мониторинга,
моментното състояние на документацията, постоянната комуникация с представителите на
съответните проекти, предопределиха следните методи на работа:

–

Анализ на наличната текуща, междинна и окончателна документация с нейните
текстуални и визуални компоненти (междинни и окончателни отчети за
извършените дейности по работната програма; протоколи; материали и публикации
за педагогическата технология, профил на екипите и външните експерти; снимки,
филми, публикации в пресата и интернет пространството).

–

Теренни проучвания, основаващи се на полуструктурирано интервю с членове на
екипите (ръководители, директори на детски градини и училища, педагози и
медиатори), включено наблюдение на терен и проверка на конкретни все още
протичащи дейности.

–

Полуструктурирани интервюта с ресорни представители на общините, невключени
пряко в съответните проектни екипи, директори и друг педагогически персонал,
ученици.
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Приложената диагностика спрямо изпълняваните дейности и логическата матрица на
всеки от проектите включва следните аспекти:

1: Преглед на мениджмънта и структурата при реализация на проекта.

Планирани задачи

Дейности

Оценка за постигнатите
съдържателно –
концептуални резултати

Конкретно планиране

Разработване и внедряване на
педагогически и дидактически
форми на образователна
интеграция на деца и ученици
от ромски произход.

-

Дефиниране на целите.
Дефиниране
на
резултатите и продуктите.
Определяне
на
качествените индикатори.

Квалификация на учители и
други педагогически
специалисти.
Базисно обучение на родители
от ромски, турски и български
произход.
Планиране на
организацията на
проектните дейности

-

Планиране на
взаимодействието
дете/ ученик –
родители – учител

-

-

Планиране на
дейности по

-

Семинари
Педагогически тренинги.
Дискусии
Помагало за учители по
интеркултурно
образование
Проучване и оценка на
професионалните
потребности и нагласи на
учителите
Обучение
в
допълнителните форми на
дидактическо
взаимодействие
Последователност
в
обучителните дейности
Осъществяване
на
педагогическо

-

-

Структуриране
на
основните дейности.
Планиране – етапи и
графици

Компетентност на екипа.
Правила и принципи за
изпълнение на проектните
дейности

Прозрачност и публичност
на дейностите по
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дисеминация

взаимодействие
родители
от
произход

с
ромски

наблюдаваните проекти

2: Иновативност на приложените проектни дейности според степента на застъпване или
липса на следните елементи:
–

релевантни философски и културологични постановки за образование в
мултиетническа среда и „обгръщане” на понятията социализация, интеграция,
равнопоставеност; културни, конфесионални и езикови (идентичностни) аспекти на
интеркултурното образование на децата; място и функция на родителите, на
социалните партньори; съответствие на определящите нормативни документи,
приоритети и стратегически цели

–

интерактивност

–

познавателно-провокативни и асоциативни техники

–

нови технологии за работа с деца и ученици в рамките на проектните дейности

–

нови технологии за личностно-стимулираща оценка

–

нова ценностна ориентация към проблемите на етническите малцинствени групи

–

проблематизиране на социалните и образователни причини за маргинализацията на
етническите групи и др.

3: Ефективностт при реализацията на конкретните цели на проектите.
Това е определящият компонент на комплексната оценка, който се влияе, както от
конкретните цели на проектите, така и от специфичните социални, икономически, и
културни.параметри на локалната среда. Тук са взети предвид следните, предимно
качествени критерии:
–

пълно обхващане и стабилност на целевите групи, минимално текучество

–

обогатяване на практическия опит и повишаване на информираността на екипите

–

изграждане на позитивна ценностна ориентация сред педагогическия персонал и
всички страни по проекта спрямо етническите и културните различия

–

промяна в нагласите и мотивацията на родителите

–

успеваемост, развитие на заложбите, изграждане на мотивация и формиране на
граждански ценности сред децата и учениците

–

добри практики за социализация и образователна интеграция
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–

ангажираност на непреките бенефициенти

–

координация между водещите организации, партньорите и медиаторите,
образователните институции и родителите

4: Анализ на методиката за постигане на целите на проектните дейности.
–

наличие или липса, съответно познаване и прилагане на подходяща дидактическа
литература

–

познаване на документацията и изискванията на РОФ и ЦОИДУЕМ

–

наличност или отсъствие на предварителна диагностика на локалната
педагогическа среда по конкретните проекти

–

обратни връзки, самооценка и контрол

–

съгласуваност с екипа на ЦОИДУЕМ

–

обучетелно-квалификационна програма на екипа

–

апробация на пилотни материали и технологии

–

внедряване на педагогическа технология за образователна интеграция на ромите в
съответствие с принципите на ЦОИДУЕМ

5: Проследяване на процеса на самооценка на обучителите и обучаемите, непрекъсната
оценка на обучителите (вид, методи и документация на обратните връзки на съответните
нива):
–

Разработване на методика за обратна връзка и самооценка на участниците, а също и
замерване на индивидуално и групово ниво на напредъка на учениците и децата;
удовлетвореност, самокритичност и препоръки в контекста на придобития опит

–

Състояние на съответната документация: доклади, отчети, психологически и
дидактически тестове

Както параметрите на изходната база данни, така и различните контекст и състояние на
местните общности (съответно целеви групи), сред които се реализират проектите,
предполагат акцент предимно върху техните качествени показатели. Приведената по-долу
таблица дава представа за обобщените количествени параметри, според използваните
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инструменти за подобряване на равния достъп до образование и намаляването на броя на
необхванатите и рано напусналите деца и ученици:

1. Брой ромски деца, които традиционно се насочват в сегрегирани
училища/детски градини, записани и интегрирани в приемни учебни заведения
извън ромските квартали.
2. Брой сегрегирани училища/детски градини.
3.

Брой приемни училища/детски градини.

4. Брой неформални дейности (извънкласни) с интеграционен характер в
училищата, разположени в общини с малки и разпръснати населени места
5. Брой учители, обхванати в квалификационни форми ;
6. Общ брой деца и ученици (роми и нероми), обхванати в различни форми на
обучение.
1.
911

2.
13

3.
3

4.
11

5.
124

6.
1413

Тези количествени показатели са разпределени по-долу в анализа на резултатите от
отделните проекти, като отразяват чисто практическата преценка на съответните екипи в
локалния контекст. Критериите на подбор на целеви групи са били предимно степените на
и рисковете от, сегрегация, отчуждение и обективна неравнопоставеност, а също и редица
конкретни фактори и обстоятелства по места.Самото дефиниране на ромската част от
отделните целеви групи е направено, както според изявената идентичност, така и на базата
на социални и културни критерии, т.е. „отвън”в ситуацията на различни подгрупови,
конфесионални и езикови измерения на местната среда, включително изявите на „попрестижна” турска или българска идентичност, съответно – би- и трилингвизъм.

Структурата на комплексната оценка на всеки от 11-те проекта е следната :
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МЯСТО НА ПРОЕКТА
ИМЕ НА ПРОЕКТА
Времетраене на проекта:
Водеща организация
Партньорска организация
Описание на проекта
Цели и задачи на проекта
Целева група
Реализирани дейности в периода на проекта и резултати
Устойчивост и публичност
Проблеми и препоръки

ІІІ. ПРОЕКТИ 1-11.
ПРОЕКТ 1.

МЯСТО НА ПРОЕКТА: ГРАД БАЛЧИК, ОБЛАСТ ДОБРИЧ

ИМЕ НА ПРОЕКТА: “ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ НА
УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА В ОБЩИНА БАЛЧИК”

Времетраене на проекта: 01.01.2011 – 31.12.2011 г.

Водеща организация: Община Балчик

Партньорска организация: Фондация „Чирикло-птиче”

Описание на проекта:
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Проектът, както личи и от самото му наименование, е свързан с приоритет 1, който
предвижда образователна интеграция на учениците от етническите малцинства, най-вече
на ромското малцинство, но също и с приоритет 2, тъй като ОУ „Антим І” се явява и
средищно училище за осем населени места, в които, поради оптимизацията на училищната
мрежа, няма училища. Значителна част от учениците от това училище, разположено в
квартал „Васил Левски” в град Балчик, са ромски деца от кварталите „Васил Левски”,
„Изток” и „Татарска махала”. Става дума за компактни ромски общности, с майчин език,
различен от българския (турски и ромски) и често пъти с декларирана турска идентичност.
Това предопределя някои от основните проблеми, характерни за този тип ромски градски
общности в голяма част от страната: слабо владеене на български език, слаба
заинтересованост на родителите от образованието на децата им, тежко и затруднено
финансово положение, слаба социализация и ранно отпадане на децата от училище.
Към тези проблеми е адресиран и проектът, който предвижда полагането на
специални грижи за онази част от учениците в ОУ „Антим І”, за които българският език не
е майчин. Предвиждат се дейности за усвояване на езика посредством допълнително
обучение и участие на учениците в новоформирани секции в училището за изучаване и
представяне на българската и ромската народна приказка. Също така са предвидени
мероприятия по представянето на ромския песенен и танцов фолклор, традициите на
различните етноси, участия в новогодишен, спортен и фолклорен празник. Проектът
обхваща също така родители, чиято мотивация и информираност относно целите и
задачите на образователната интеграция трябва да бъде повишена и учители, които трябва
да бъдат обучени в най-новите методи за работа в мултикултурна среда.
Общината и партниращото НПО притежават известен опит, предимно в областта на
общообразователните инициативи и отделни проекти за социализация на ромското
население.

Цели и задачи на проекта:

Обща цел:
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Създаване на условия за равен достъп до качествено образование на ромските деца
и ученици, за подпомагане на Община Балчик в осъществяване на интеграционни процеси
чрез насърчаване на партньорството на Общината с НПО.
Специфични цели:
1. Утвърждаване правото на равен достъп до качествено образование на учениците
от етническите малцинства на Община Балчик и ефективната им интеграция.
2. Съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от
етническите малцинства и превръщане на етнокултурното многообразие в източник на
взаимно опознаване, уважение и сътрудничество в общата образователна среда.
3. Създаване на предпоставки за успешна социализация на учениците от
етническите малцинства и формиране на подходящ социално-психологически климат в
училищата на Община Балчик.

Целева група :

Общо 100 ученици І до VІІ клас в ОУ „Антим І” – гр.Балчик, от ромски и български
произход, учители и родители (броят на последните не е уточнен в отчета). Непреки
бенефициенти са останалите 270 ученици.

Реализирани дейности в периода на проекта и резултати:

На основата на предварителния отчет, изпратени снимкови материали и
осъществените комуникации (с известни затруднения и закъснение, което осуети
планирания мониторинг на място), установихме следното по изпълнението на
предвидените дейности преди приключването на проекта:

Дейност 1, формиране на екип, оповестяване на проекта и подготовка по
формиране на секции по дейностите:
Конституиран е екип от 6 учители, пряко ангажирани с предвидените дейности;
определени са 4 тематични секции, както следва: „Аз мога да чета, пиша и разказвам” (1);
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„Опознай родината” (2); „Аз обичам да спортувам” и „Аз обичам даспортувам – джуниър”
(3). Проведени са разяснителна работа с учителите и служителите от училището относно
общите и текущите цели и задачи, както и срещи и беседи с родителите и учениците във
връзка с нуждата от съпричастност и участие в работата по секции. Уточнени са
съответните списъци, обхванали общо 86 ученика. Единайсет учители са преминали 16часово обучение по превенция на агресията и насилието при работа в мултикултурна
среда.

Дейност 2, работа по секции:
(1): Проведени са състезания по изразително четене на приказки и с гатанки, като е
изработена от децата и учителите тематична книжка. Следват забавни игри и дискусия на
тема „Защо човек трябва да се учи?”.
(2): Отново е застъпен състезателният момент в съчетание с излети в града и околностите.
Проведено е Зелено училище в с.Вонеща вода с тематични посещения на Етъра, Трявна и
др.
(3) Централно място тук заема спортният празник в чест на патрона на училището, в
съчетание с текущи спортни състезания. Проведена е беседа на тема „Етични
взаимоотношения между различните етноси”.
Във всички секции са проведени заключителни състезания под мотото: „Еднакви и
различни – традиции, знания”. Отбелязани са някои от най-важните календарни празници.

Устойчивост и публичност:

По този ключов аспект са публикувани материали във в.”Балчик”, сайта на
общината и сайта на училището. От цялостната информация на наше разположение не
можем да съдим за устойчивостта на проекта, което се надяваме да бъде изискано като
част от окончателния отчет след приключването на проекта.

Проблеми и препоръки:
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Очевидно е, че екипът е изпълнил по-голямата част от задачите и дейностите,
заложени в проектното предложение. При положение,че разполагаме с доста кратък
предварителен отчет, не можем да бъдем категорични в цялостната си оценка. Още на този
етап обаче,според нас е необходимо привеждане в ред на цялостната документация, която
да отговори на редица въпроси,свързани с ефекта и окончателните разултати от проекта и
съвсем конкретно за: приложените методи и педагогически технологии; текучеството и
реалният брой на обхванатата целева група, особено родителите в контекста на
медиацията и идентифицираните проблеми. Като цяло Община Балчик работи в
правилната посока, но вероятно е необходимо по-активно и целенасочено въздействие
върху ромската общност, при съответните по-голяма координация с ЦОИДУЕМ и НПО,
по-стриктен контрол и далеч по-широка публичност.

ПРОЕКТ 2.

МЯСТО НА ПРОЕКТА: ОБЩИНА БУРГАС – ГРАД БУРГАС (КВАРТАЛИ „ГОРНО
ЕЗЕРОВО” И „ПОБЕДА”) И СЕЛИЩАТА ЧЕРНО МОРЕ И РУДНИК

ИМЕ НА ПРОЕКТА: „ОБУЧЕНИЕТО В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ –
СИГУРЕН ПЪТ КЪМ УСПЕШНА ТРУДОВА И СОЦИАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА
ДЕЦАТА ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА”

Времетраене на проекта: 01.04.2011 – 31.12.2011 г.

Водеща организация: Община Бургас

Партньорска организация: Фондация „Областен ромски съюз”

Описание на проекта:
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Проектът е ориентиран към изпълнение на приоритет 1 на КП 33.7-2010 г. –
пълноценна интеграция на ромските ученици посредством десегрегация. Той се реализира
от екип на Община Бургас под ръководството на заместник-кмета по образование и
култура и фондация „Областен ромски съюз” като партньор. И двете организации имат
сериозен актив в областта на десегрегацията и интеграцията, за което свидетелстват
редица проекти и инициативи в тази сфера, осъществени на територията на община Бургас
в периода 2006-2011 г. Общината разполага със сериозен финансов и материален ресурс и
както документално, така и в проведената анкета в хода на мониторинга, бяха ясно
дефинирани по-дългосрочните и текущите приоритети в тази сфера. Налице са значителен
институционален, професионален и индивидуален опит на участниците в екипа и отлично
познаване на специфичните проблеми на регионално и локално ниво. Сред тези проблеми
като остри и нуждаещи се от постоянни усилия са определени рискът от отпадане от
образователната система на ученици от етническите малцинства.
Предварителният анализ и резултатите от най-различни други хуманитарни,
социални, образователни, здравно-медицински и др. проекти и програми показват, че
около една пета от ромските деца отпадат от образователната система след четвърти клас.
Съответно, сравнително малка част завършват основното си образование между четвърти
и осми клас и продължават след това. Направена е идентификация на причините, които
водят до подобно развитие – липса на мотивация и обща информираност, финансовото
положение на повечето семейства в градска среда с тенденция към капсулиране,
недостатъчно застъпване на самата идея за професионално обучение като ценност и
житейска стратегия. По-големи успехи досега са отчетени при реализиране на програми на
общината за обхващане на децата в основното училище.
Партньорската организация е привлечена именно в качеството си на медиатор
между общността и образователните институции по отношение на разширяване на
сферата, равния достъп в областта на средното професионално образование. Тук
подходящо са подбрани потенциално атрактивни за общността специалности и професии.
От определящо значение е ясното дефиниране на човешкия капитал чрез принципа за
равен достъп и инвестиция в него в дългосрочен план. Ориентацията на учениците след
завършване на осми клас е насочена към две професионални гимназии – по туризъм и по
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транспорт. Немаловажно обстоятелство е, че общината включва специфичната целева
група в планирането на работните места в тези области. Също така тя допълва финансовия
ресурс на проекта, определян като недостатъчен, с оглед на постигане на своите цели и
осигурява логистика и стимулиране (карти за транспорт, учебници и учебни помагала и
др.).

Цели и задачи на проекта:

Основна цел:
Утвърждаване в образователната практика в община Бургас на правото на равен
достъп на децата от етническите малцинства до професионално образование, чрез
издигане мястото на професионалното обучение в ценностната система на ромските
семейства.

Подцели:
Създаване на предпоставки за успешна трудова и социална реализация на децата от
етнически малцинства с повишен риск от отпадане от образователната система.
Подкрепяне на професионалното образование и интеграция на ученици от
етнически малцинства, чрез обучение, консултиране, професионално ориентиране и
насочване, работа с родители и педагогически персонал.

Задачи:
Изследване на конкретните нужди на целевата група и местната общественост,
относно възможностите за продължаване обучението в професионални гимназии.
Създаване на положителна мотивация за продължаване на обучението след осми
клас у учениците и техните семейства.
Прилагане на добре работещи модели и практики за работа по включване на
семейството и практики за работа с педагогическия персонал – 64 обучени учители от 6
училища в община Бургас.
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Увеличаване броя на учениците от етнически малцинства в професионалните
училища през учебната 2011/2012 г. с 30 ученици

Целева група :

Подборът на целевата група, която трябва да обхване 30 ученици от ромското
малцинство, които да продължат образованието си в професионалните гимназии, е
извършен в четири основни училища с преобладаване на ученици от ромски произход със
завишен риск от отпадане – ОУ „Христо Ботев” в кв. „Победа”, ОУ „Васил Левски” в кв.
„Горно Езерово”, ОУ „Климент Охридски” в с. Рудник, ОУ „Христо Ботев” в с. Черно
море. Той е осъществен посредством предварително проучване, идентификация на общите
и специфичните проблеми, анкета сред 90 ученика от осми клас от четирите училища,
уточняваща евентуалното професионално ориентиране. Паралелно с това са извършени
индивидуални консултации за подпомагане и поощряване на този избор.
Целевата група обхваща 30 момичета и момчета от ромски произход. По обективни
причини изборът на момчетата е насочен към гимназията по транспорт, а на момичетата –
към гимназията по туризъм. Общо 60 души ученици и родители са предвидени да
преминат мотивационно обучение с оглед на професионалната ориентация на децата.
Шейсет и четири учители от професионалните гимназии са предвидени за обучение за
работа с ученици от ромски произход с акцент върху мотивацията за продължаване на
обучението в професионален план. Проектният екип дефинира като непреки участници в
дейностите общо 3194 ученици и техните родители и 195 учители от общо шест училища
(четири основни и две професионални гимназии).
Специфичен проблем, свързан с тенденцията за капсулация и демотивиране за
продължаване на образованието са би- и трилингвизмът в традиционната ромска среда в
четирите селища и квартали (ромски, български и турски език в различна степен на
владеене, подчертана изява на „по-престижната” турска идентичност, с изключение на
ромите от Горно Езерово). Друг проблем, особено сред момичетата, е относително ранната
брачна възраст, но той не е така изявен в подбраната целева група. В общината като цяло и
по места, е установено относително доброто владеене на български език, което
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установихме лично в контакт с ученици от целевата група и преглед на техни писмени
разработки. Това, за разлика от други места, е отчетено като благоприятно обстоятелство и
добра основа за допълнителна мотивация, поощрение и стимулиране.
Целевата група е идентифицирана с активното участие на партниращото НПО,
което е в постоянен контакт както с общността, така и с местните лидери, и дори с
представители на протестантски деноминации. Основната философия на дейностите бе
дефинирана като „въздействие чрез взаимодействие”. Медиацията се осъществява на фона
на по-широко разгърнати дейности и инициативи извън проекта като здравни,
превентивни и други в контекста на Програмата на Община Бургас 2007-2011 г.
В специфичните условия на четири компактни и по своему обособени ромски
общности, друго благоприятно обстоятелство е, че родителите на подбраните деца са
предимно трийсет-четирийсетгодишни, като около 40% от тях имат основно образование.
Въпреки това екипът следва утвърдените досега стратегии на макар и минимално
материално поощрение, информиране, стимулиране на любопитство и интерес с цел
затвърждаване на потенциалните нагласи относно продължаване на образованието в
средно професионално училище.

Реализирани дейности в периода на проекта и резултати:

Към момента на мониторинга проектът още не е изтекъл, но вече се очертават
основните резултати и проблеми от проведените дейности. В общия контекст на
приоритетите на община Бургас, създаването на предпоставки за успешна социална и
трудова реализация на децата от етническите малцинства чрез професионално
образование и интеграция сред връстниците им, представлява специфична пилотна
дейност в досега недостатъчно разработена сфера. Проектният екип е предвидил и
реализирал

разнообразни

дейности

ориентиране и насочване:

Конституиране на екип:

за

обучение,

консултиране,

професионално
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Най-напред са осъществени дейностите по конституиране на екипа, чрез
съответните критерии, регламенти и комисии (предоставени са съответните протоколи).
Съответно, в срок е изработен график за дейностите и заданията.

Мотивация и ориентация:
Извършените анкетни проучвания за професионално ориентиране са осъществени
с експертната помощ на Регионалния инспекторат – Бургас, като е поискано становище от
директорите и същевременно е закупена литература за четирите основни училища.
Анкетата показва много висока нагласа за продължаване на образованието в
професионална гимназия – 80% от учениците от основните училища са изявили желание
да продължат; 75% от тях са определили това като жизнено важно за по-нататъшното им
развитие; 82 % са изявили желание да продължат образованието в препоръчаните
Гимназия по транспорт и Гимназия по туризъм. Очевидно е, че систематичната работа по
създаване на положителна мотивация е оказала нужния ефект, въпреки обичайния в такива
случаи „статусен” отговор.

Обучение с цел информиране и мотивиране на 60 ученици и родители:
То е осъществено в рамките на два дни посредством предварителна програма на
обучителя, обучителен пакет, канцеларски материали за децата и осъществяване на
обратна връзка (приложени са съответните текстуални и визуални материали). Обучението
се осъществява в края на месец април като общата крайна оценка на екипа е добра.
Програмата включва интерактивни игри, тестове, брейнсторминг игри и работа по групи с
казуси. На този етап от проекта обаче са участвали само 13 родители и 47 ученици от
четирите училища. На тази основа екипът на проекта е осъществил акцент върху
мотивационните игри и работа по групи и е изработил постери за права и задължения на
децата и учениците. Не по-малко важен резултат е идентифицирането на специфичните
причини за недостатъчното участие на родителите. Отчита се присъствие предимно на
родители от кв. „Горно Езерово” и то предимно майки. Проектният екип оценява като
перспективни съвместните родителско-ученически игри от типа „Защо ме спираш да ходя
на училище?” (по отношение на момчетата) и „ Не желая да ме омъжвате на петнайсет
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години!” (по отношение на момичетата). В крайна сметка са идентифицирани социалните,
традиционните и икономическите причини за тази представеност на родителите.

Обучение на учители от професионални и основни училища:
Проведено в края на месец май, в рамките на два дни. От предвидени 64 са
участвали 60 учители от шестте училища. Отчита се стопроцентово постигане на този
кръг от цели. Проведени са две мултимедийни презентации на тема „Етническо
многообразие”; приложени са обучителните материали по темата „Мултикултурни
особености на работата в смесена среда”. Програмата на обучението включва работа по
казуси, работа по групи с акцент върху потенциалните отрицателни нагласи и изработване
на заключителен документ от обучаемите учители с работно заглавие „Иновативни
подходи за работа в мултиетническа среда” (изпратен до МОМН).
Обучителната програма на семинара много ясно дефинира липсата на опит на
преподавателите от гимназиите с ученици от етническите малцинства. Съответно, втората
обособена група – от преподавателите от две сегрегирани и две смесени училища – е била
стимулирана да сподели своите професионални умения и опит, включително в работата по
проекти. Това е позволило открояването на установените и новите перспективни добри
практики и е допринесло за по-нататъшното прилагане в текущи дейности на принципа за
постоянна обратна връзка.
Като специфичен проблем екипът определя недостатъчното застъпване от страна на
обучителите на по-ясни и конкретни практически насоки за работата в мултиетническа
среда. Възможен изход от тази ситуация екипът вижда в привличането на университетски
преподаватели с научен опит в тази сфера (налице са съответните текстуални и визуални
материали).

Индивидуална работа по професионалното ориентиране на учениците:
Централна роля тук има професионалният консултант от „Областен ромски съюз” –
Бургас. Общата оценка на тази ключова дейност е много позитивна, тъй като освен
осъществяването на постоянна медиация с общността (включително чрез неформални
ромски лидери), налице са редица конкретни дейности, изпълняващи роля на ориентир и
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коректив в хода на проекта: индивидуални оценки на учениците; социално-педагогически
характеристики; постоянни индивидуални консултации с ученици и родители. Приложени
са съответните текстуални и визуални материали, като особено внимание е обърнато на
стимулите – закупуване на учебници и учебни помагала, униформено облекло, карти за
транспорт за учениците и др. Същевременно за двете гимназии са закупени мултимедийни
презентационни системи.

Устойчивост и публичност:

Устойчивостта е свързана със заявеното намерение и очевидната ангажираност на
съответните институции и ключови фигури в община Бургас за развитие конкретно на
създадените по време на проекта нагласи и ценности. Очаква се мултиплициране на
ефекта в общността, завършване на професионалното образование на обхванатите
ученици при систематична работа за минимално текучество, като се предполага успешната
професионална реализация да стимулира професионално както учителите, така и всички
останали участници. Досегашната работа с общността ще бъде продължена чрез нови
проекти, които ще се опират на очерталите се стратегии за стимулиране, информиране и
мотивиране.
Проведеният от нас разговор с членове на екипа ясно показва добро познаване,
както на евентуалните престижни идентификации (етнически, религиозни, прозелитски и
пр.), така и на големия потенциал на хора с добра професионална организация за
интеграционните нагласи сред общността. Това ясно бе демонстрирано и при оценката на
самите ученици за реакциите и нагласите на техните връстници от съответните квартали и
селища. Конкретно Община Бургас ще продължи важния си ангажимент за осигуряване на
карти на транспорт за учениците от ромски произход в професионалните гимназии, а също
и на стипендии за добър успех. Подготвя се ново проектно предложение към ОПРЧР с
партньори същите професионални гимназии с цел надграждащ ефект.
Проектът се отличава с добра текуща отчетност и обратни връзки, а също и с много
добра публичност, поне по наша преценка. В това може да се увери всеки посетител на
Община Бургас и особено на отдел „Образование и култура”. Необходимите рекламни
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материали се разпространяват в достатъчен тираж и дават отлична представа за този
приоритет на общината. Проектът е презентиран във всички местни медии (налице са
необходимите публикации). Ръководителят е представил проекта в радио „Фокус” и в.
„АзБуки” с две интервюта. Към сайта на Община Бургас има раздел за този приоритет.

Проблеми и препоръки:

Самият проектен екип се опира на солиден опит и във всички представени ни
материали идентифицира редица конкретни и специфични проблеми, както на общностно,
така и на индивидуално ниво. Крайната оценка може да бъде само положителна, особено
при равнището на самокритика и самооценка на екипа, които почиват изцяло на реалните
постижения и трудности. Имахме възможност да говорим и с част от учителите и
учениците от Гимназията по транспорт, където бяха откроени допълнителни проблеми,
свързани с разпределението на учениците по паралелки, което отчасти забавя тяхното
вписване в новата среда. Това е отчетено от проектния екип и се обмислят стратегии за
неговото коригиране чрез разпределяне на учениците от ромски произход в по-малки
групи в съответните паралелки. Досегашното положение до известна степен обособява
целевата група, което води до зачестили отсъствия в последните часове, недостатъчно
задържане на вниманието и намаляване на обема на комуникация на български
език.Разбира се, окончателният отчет ще представи по-пълна картина на постиженията и
проблемите, съпътстващи реализацията, но все пак препоръчваме, независимо от
изтичането на проекта, да бъде направена и разпространена в община Бургас окончателна
оценка на резултатите след завършването на професионалното образование на учениците
от целевата група и на тяхната последваща професионална реализация.

ПРОЕКТ 3.

МЯСТО НА ПРОЕКТА: ГРАД ДИМИТРОВГРАД, ОБЛАСТ ХАСКОВО

ИМЕ НА ПРОЕКТА: „ ЗАЕДНО УЧИМ, ИГРАЕМ И РАСТЕМ”
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Времетраене на проекта: 01. 01. 2011 – 30. 12. 2011 г.

Водеща организация: Община Димитровград

Партньорска организация: Народно читалище „Рома – 2004”

Описание на проекта:

Проектът се реализира на територията на Община Димитровград в квартал
„Марийно” – Димитровград, гр. Меричлери и селата Черногорово и Ябълково. Обхванати
са 4 детски градини – 3 филиала и 1 едно централно ОДЗ в гр. Меричлери, в които
преобладават деца от ромски произход, но има и известна група деца от български и
турски произход, което отразява етническия състав на населението. Проектът е адресиран
към приоритет 1 на КП 33.7– осигуряване на равен достъп до качествено образование на
децата от етническите малцинства, тяхната ефективна интеграция и социализация. Идеята
е в условията на детската градина обхванатите деца да задълбочат владеенето на
българския език и с помощта на квалифицирани преподаватели да задълбочат познанията
си и по математика, природен и социален свят. Същевременно се предвиждат игрови и
спортни занимания, чрез които допълнително да се подпомогне пълноценното им
развитие. По този начин авторите на проекта се надяват да поощрят първоначалния процес
на адаптация най-вече на ромските деца в първите класове на началното учиилще и да
превентират ранното отпадане от образователната система.
В община Димитровград са налице редица идентифицирани проблеми, подобно на
много други места в страната, свързани с плачевното социално състояние на ромското
население, ниска мотивация за образование и пр. Ето защо, Общинският план за развитие
предвижда засилена дейност в посока на приобщаване на ромите, съобразно основните
принципи на Стратегията за интеграция на малцинствените общности в българското
общество в Община Димитровград, 2010-2015. Не е случаен и изборът на партньорската
организация, която притежава значителен опит в реализацията на проекти по съхраняване
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и развиване на културната идентичност на ромското население и неговите образователни
проблеми (2007-2011). Очевидно, е чрез нея е осъществена необходимата медиация.

Цели и задачи на проекта:

Цели:
Създаване условия за равен достъп до качествено образование на 85 деца от ромски
произход.
Съхраняване и развитие на културната идентичност на децата от етническите
малцинства и превръщане на етнокултурното многообразие в източник на взаимно
опознаване, уважение и сътрудничество.
Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата, обхванати от
проекта, и техните семейства.

Задачи на проекта:
1. Изграждане на действен механизъм за обучение на децата заедно с неромски
деца в предучилищните заведения.
2. Информационна кампания за необходимостта и ползата от посещение в детската
градина с цел по- пълно обхващане на подлежащите деца от предучилищна възраст.
3. Работа с родителите по посока успешната социализация и взаимно опознаване,
уважение, сътрудничество и етническа толерантност.

Целева група:

Преките участници в проекта са: 36 деца от ОДЗ № 3 – Димитровград, филиал
квартал „Марийно”, 20 деца от ОДЗ № 4 – филиал село Черногорово, 20 деца от ЦДГ № 5
– филиал село Ябълково и 36 деца от ОДЗ „Д-р Теньо Стоилов”, гр. Меричлери. По
проучване 42 деца в квартал Марийно, 21 деца в село Черногорово, 16 деца от село
Ябълково, както и 28 от гр. Меричлери на възраст от 3 до 6 години не посещават детско
заведение. Непреки бенефициенти – родителите на необхванатите деца от населените
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места, където ще се изпълнява проекта. Очаква се броят на непреките ползватели на
проекта да се увеличи многократно и да бъде не по-малък от 350 души. По оценка на
екипа, в тези населени места ромското население е относително многобройно, но за
разлика от други квартали на града се отличава с по-ниски нива на капсулация и аномия.

Реализирани дейности в периода на проекта и резултати:

На базата на проведен мониторинг в общината, интервюта с членове на екипа,
представени предварителен отчет и пълна документация, установихме, че предвидените
по проекта цели и задачи се осъществяват качествено и в срок. Дейностите са обхванали
112 деца, от които 85 от ромски произход. Всички те са включени в деветмесечен цикъл на
обучение за изучаване на книжовен български език и формиране на навици за умствен
труд. Програмата на проекта се изпълнява както следва:

Задача1:
Извършена е необходимата организационна дейност, която се изразява в начална и
ежемесечни работни срещи, свързани с планирането и текущата отчетност, която е в
изряден вид. Направен е подбор на децата и е разработена подробна седмична програма за
обучение в 8 области на познанието и изкуствата. Проведена е опознавателна среща с
участието на учители, родители и представители на ромски организации.
Задача 2:
Проведена е информационна кампания, чрез разпространение на изработените
рекламни материали (дипляни и пр.), разкриващи основната идея на проекта, неговите
цели и застъпените методи на обучение. По този начин са информирани не само голям
брой родители и местната общественост.
Задача 3:
Проектният екип работи с родителите и от трите етнически групи (роми, българи и
турци, като освен билингвизъм, сред част от ромите е засъпен трилингвизъм и изява на
считаната за по-престижна турска идентичност). Провеждани са периодични общи срещи
на ромските и неромските родители, основно свързани с празнично-календарната
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програма, която съпътства и допълва образователната дейност. Важен стимул се оказва
включването на част от родителите в осъществените учебни екскурзии (до Пловдив, Стара
Загора, Бачковския манастир и др.), тъй като част от тях са твърде млади и необразовани.
Осъществява се педагогическа диагностика от страна на самите учители, но
средствата са недостатъчни, което създава дефицити по отношение привличането на
външни специалисти и закупуване на техника.
Като цяло, екипът на проектът е създал позитивен и толерантен климат и отчита
промяна в някои съществуващи негативни стереотипи и капсулиращи нагласи. Повишена е
до известна степен мотивацията на родителите от ромската общност, което личи от факта,
че е налице минимално текучество в целевата група. Като окончатален представителен
резултат се отчита, че около 90% от децата са получили необходимия минимум от знания и
умения за постъпване в І клас.

Устойчивост и публичност:

Проектът предвижда мултиплициране на ефекта в посока на формиране на
убеденост у родителите за ползата от предучилищна подготовка на децата им и понататъшно обединение на усилията на общинската администрация, НПО и ромската
интелигенция в областта на образователната интеграция. Конкретните дейности се вписват
органично в реализацията на Общинския план като част от заявените приоритети.
Смятаме, че на проекта е дадена известна публичност, но би могло да бъде
осъществено по-широко отразяване в местните медии.

Проблеми и препоръки:

По наше мнение, проектът е изпълнил реалистично поставени цели и допринася за
идентифициране и частично решаване на някои от наболелите проблеми в така посочения
ограничен обхват. Отново отправяме препоръката за по-широка публичност и
визуализация при евентуални бъдещи инициативи, а също привличането на външна
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експертиза за работа както при обучението на педагогическия персонал, така и за
диагностиката при работата с децата и родителите.

ПРОЕКТ 4.

МЯСТО НА ПРОЕКТА: ОБЩИНА ДИМОВО,СЕЛО АРЧАР, ОБЛАСТ ВИДИН

ИМЕ НА ПРОЕКТА: „ПОДРЕЖДАМЕ ЗАЕДНО ПЪЗЕЛА НА БЪДЕЩЕТО СИ”

Времетраене на проекта: 01.01.2011 – 31.12.2011 г.

Водеща организация: Община Димово

Партньорска организация: НПО „Сдружение Акчаир”, с. Арчар, област Видин.

Партньорска организация: Читалище „Образование” , с. Арчар, област Видин.

Oписание на проекта:

Проектът е ориентиран към изпълнение на приоритет 1 на КП 33.7. Неговата
основна цел е осигуряване на равен достъп до качествено образование на ромски деца от
община Димово посредством система от дейности с участие на публични, образователни и
неправителствени организации. Паралелно с обхващането на деца и ученици от
възрастовата група 3-10 години, е предвиден квалификационен семинар за работа в
мултиетническа среда съвместно със Шуменския университет „Черноризец Храбър”, за
учители, помощник-възпитатели и обществени медиатори от ромската общност. Набляга
се върху включването на последните, които подпомагат социализацията на децата и
учениците. Основните цели на извънкласната дейност са ориентирани към формирането
на участващите деца като „активни европейски граждани”, а също създаване на позитивна
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атмосфера в междуличностното и междукултурно общуване посредством разнообразни
инициативи, които да кулминират в общински празник на „учението и веселбата”.
Проектът спомага за взаимната толерантност и опознаване на децата и учениците
от двете основни общности – българската и ромската, които обитават територията на
общината. Той има амбицията да зададе модел за единодействие между общинската
администрация, образователните институции и неправителствените организации с оглед
на постигането на основните цели на Стратегията за образователна интеграция на децата и
учениците от етническите малцинства. Така трябва да се разработи пилотен модел за
сътрудничество при работа с деца от етническите малцинства и особено с деца от ромски
произход. Целта е тази група да бъде обхваната по-плътно и по-активно от система от
извънкласни дейности, които да допринесат за нейното по-добро интегриране в
образователната и социалната система, и за формиране, поощряване и развитие на
определен тип личностни качества и поведенчески нагласи.
Формираният екип се опира на известен опит на общинско равнище, изразяващ се в
реализирани проекти в образователната сфера, сред които един по линия на ЦОИДУЕМ и
два в международно сътрудничество с НПО от съседна Сърбия. От своя страна,
партньорската организация – НПО „Сдружение Акчаир” – е поела инициативата за
организиране и работа с младежка фолклорна формация „Акчаир” и е участвала в два
други проекта на МОМН.

Цели и задачи на проекта:

Основна цел:
Създаване на функциониращ модел от дейности с участие на партньорски
институции за равен достъп до качествено образование в извънучилищна среда.
Тя се реализира чрез изпълнението на следните конкретни задачи:

Задача 1:
Провеждане на обучение на учители помощник възпитатели и образователни
медиатори, с цел квалификация и преквалификация за работа в мултиетнична среда.
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Задача 2:
Формиране на възрастови групи от деца и ученици за участие в школи по интереси.
Задача 3:
Формиране на мотивация у децата и учениците за активно участие в обществения
живот.
Задача 4:
Създаване на умения, навици и поведенчески модел от личностни качества за
работа в екип, подпомагащи тяхната реализация в различни сфери.
Задача 5:
Превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно
опознаване и духовно развитие на подрастващите.

Целева група :

Център на проекта са извънкласните дейности в читалище „Образование” в село
Арчар, което е най-голямото населено място в общината и където учат 420 деца.
Читалището като институция е вторият партньор по проекта, заедно с НПО „ Сдружение
Акчаир”. Броят на обхванатите деца е 135, които участват в извънкласните форми на
работа под ръководството на учители, помощник-възпитатели и доброволни сътрудницимедиатори (5 младежи от ромската общност). Непреките бенефициенти са около 430 деца
и ученици от Община Димово и съседни общини (Макреш, Видин, Раковица, Лом и др.),
на възраст от 3 до 18 години. Другите участници в дейностите са 27 пряко ангажирани
учители, помощник-възпитатели и образователни медиатори и още 16 непряко ангажирани
учители и помощник-възпитатели от общината. На практика проектът работи основно и
постоянно със 135 деца и ученици от двете общности, разделени на групи от 15 на
възрастов принцип, а също по интереси и тематика.

Реализирани дейности в периода на проекта и резултати:
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Проектът предвижда извънкласни занимания под формата на школи в читалище
„Образование”, като групите са организирани по горепосочения начин и дейността е
съсредоточена в следните направления: „ Децата-активни граждани на ЕС”; „Формиране
на позитивна атмосфера в междуличностното общуване сред деца и ученици”;
„Утвърждаване на междукултурно сътрудничество чрез развитие на таланти и
способности у децата.”
От получените текстуални и визуални материали и разговорите с контактната
персона от Община Димово констатирахме следното състояние на изпълнението на
задачите към настоящия момент. Екипът е формиран навреме и съобразно предвидените
параметри и дейности. Направени са и се изпълняват добре програмите по трите
планирани основни направления, като те са съобразени с възрастта и интересите на
децата. От изпратената непълна документация личи, че значителна част от дейностите се
протичат по график, за което са налице ежемесечни отчети, съдържащи съответната
текуща програма, присъствени списъци и елементи на обратна връзка и самооценка.
Проектът все още не е завършил, но някои от предвидените дейности, а именно
обучението на учителите, персонала и медиаторите, съвместно с преподаватели от ШУ
„Черноризец Храбър” и експерти-консултанти от МОМН не са документирани в
изпратените ни материали. То е трябвало да включва квалификационен семинар и
тренинги за работа в мултиетническа среда, което е основополагаща дейност, но за такава
не разполагаме с информация. Очевидно е, че медиаторите от партньорската организация
активно изпълняват своята роля, но методите, целите и обратната връзка за работата с
родителите би трябвало да бъдат стриктно документирани на този етап от проекта. Ясно е,
че в рамките на селището и при ангажираност на директорите на ОУ „Христо Ботев” и
ОДЗ „Кокиче”, а също и на читалището, както и с помощта на съответния педагогически
персонал и проектния екип, е постигнато минимално текучество на децата и учениците от
целевата група.
Друга ключова дейност, свързана с работата с родителите от ромската и българската
общност в контекста на реализираната и документирана на други места комплексна
стратегия за комуникация, мотивиране и стимулиране, не е отразена в изпратените ни
материали. Очевидно е, че в традиционна ромска среда, в условията на мултиетническо
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съжителство в селището и относително по-ниски нива или отсъствие на отчуждение и
аномия, предпоставките за успех на предвидените дейности са сравнително благоприятни.
Без съмнение, работата се извършва от мотивирани и опитни участници, но според нас,
един пилотен проект би трябвало да има по-пълна отчетна документация, надграждащ
ефект и не само местна, но и регионална и дори национална публичност. Все пак
разбираме, че работата все още не е приключила и се надяваме, че финалният отчет ще
даде по-пълна картина за извършените и неизвършените дейности и ще открои както
постиженията, така и съществуващите проблеми и трудности при препоръчителна повисока степен на самооценка и самокритика.

Устойчивост и публичност:

По проекта са залегнали различни закупени материали и технически средства,
които ще останат собственост на читалище „Образование” в селото, а фолклорните
костюми – в собственост на НПО „Акчаир”, която е особено активна в тази сфера.
Предвидено е обучените пет медиатори и учителите да продължат да участват в
инициативите на общината по различни програми, а обучаващите институции да обхванат
част от участниците под формата на СИП. Заявено е и мултиплициране на ефекта сред поголемите ученици и младежи чрез бъдещи интеграционни проекти и програми. За
съжаление, не разполагаме с мостри от предвидените в проектното предложение дипляни,
брошури и други осигуряващи публичността материали, които би трябвало вече да са
налице в предвидения тираж. Няма съмнение, че проектът изпълнява своите функции в
селището, но се надяваме, на съответния етап самият екип да даде по-пълна представа за
конкретните резултати на общинско и регионално ниво.

Проблеми и препоръки:

Към проекта вече са отправени някои критични бележки и препоръки, но имайки
предвид обстоятелството, че той още не е приключил и се вписва в поредица от предишни
инициативи, като същевременно категорично заявява воля на съответните институции,
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организации, партньори и участници за устойчиво развитие, очакваме крайният отчет да
отговори на повдигнатите в мониторинга въпроси. Отново повтаряме, че е необходимо
далеч по-пълно открояване на постиженията, извършеното и неизвършеното, и в крайна
сметка – дълготрайния ефект и резултати от наистина разнообразните и напълно
професионално организирани дейности.

ПРОЕКТ 5.

МЯСТО НА ПРОЕКТА: ГРАД ЕЛХОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

ИМЕ НА ПРОЕКТА: „ДА СИ ПОДАДЕМ РЪКА”

Времетраене на проекта: 01.01.2011 – 30.06.2011 г.

Водеща организация: Община Елхово

Партньорска организация: СНЦ „Партньори за Европейско развитие – град
Елхово”

Описание на проекта:

Проектът е свързан предимно с приоритет 1 на КП 33,7. Той предвижда изпълнение
на основните цели на Стратегията за интеграция на етническите малцинства и е част от
по-мащабни конкретни програми на община Елхово в тази насока. Проектът се реализира
в ЦДГ „Надежда” в град Елхово и нейните филиали в селата Маломирово и Бояново,
където преобладават децата от ромски произход (съответно 40%, 90% и 100%).
Проблемите, които трябва да бъдат решавани, са характерни за повечето компактни
ромски общности в страната. Тук отново става дума за слабо владеене на български език и
финансови затруднения на родителите, свързани със заплащането дори на минимални
такси за обучението в детските градини. От друга страна средата е относително
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традиционна, което улеснява до известна степен работата с родителите, въпреки тяхната
ниска степен на образованост. Анкетните проучвания преди началото на проекта и
поведението на родителите по време на проекта показват наличието на значително
желание сред самите тях за преодоляване на социалната изолация, в която се намират те и
техните деца.
Община Елхово и партньорската организация СНЦ „Партньори за Европейско
развитие – град Елхово”имат известен опит в тази сфера (социални, интеграционни, за
подобряване на материалната база, образователни и културни проекти, реализирани с
български и чуждестранни партньори в периода 2007-2011 г.).

Цели и задачи на проекта:

Основна цел:
Целенасочена работа на педагогическия екип за навременна социализация на деца
от ромски произход, посещаващи двете целодневни групи в с.Маломирово и с.Бояново и
подготовката им за училището и живота, чрез съвместни дейности за образователна
интеграция с двете подготвителни групи от града.

Задачи:
1. Намаляване на социалната изолация на децата от ромски произход и техните
семейства, посещаващи двете подготвителни групи в ЦДГ”Надежда” и филиалните групи
в селата Бояново и Маломирово, чрез разнообразни форми на работа и дейности,
пътувания, тренинги, детски изяви.
2. Постигане по-добро владеене на български език, като предпоставка за успешна
образователна интеграция и задълбочаване познанията на децата за околния свят и
повишаване на тяхната информираност за професии, институции.
3. Овладяване на социално ориентирани норми на поведение и взаимоотношения,
чрез изграждане и обогатяване на центрове за дейност.
4. Съхраняване и развиване на културната идентичностна децата от ромски
произход и опознаване на различни култури и национални ценности, възпитаване на
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родолюбие, толерантност, сътрудничество и самоуважение между децата от различните
етноси. Изграждане на центрове за популяризиране на ромската култура.
5. Подобряване капацитета на педагогическия персонал за работа в мултикултурна
среда и социализиране на деца от ромския етнос.
6. Мотивиране на родителите за успешна интеграция на ромските деца.

Целева група :

Преки участници в проектните дейности са 80 деца, посещаващи смесените групи
в двата филиала, село Маломирово – 23 деца и село Бояново – 22 деца и децата от двете
подготвителни групи в града – 35 на брой; 8 учители пряко занимаващи се с групите в
града и селата; 160 родители; 2 служители в Общинска просвета Елхово, 5 служители от
общинска администрация, 20 участници в обученията.
Непреки участници: близки от семействата на децата – 500 души, децата от
останалите 4 групи в детската градина в Елхово – 110; 10 детски учители от детската
градина, участници в наблюденията и срещите-разговори – 300 души. Зрители на кабелна
телевизия”Странджа” – 3000 души, общинска администрация – 15 души, общинска
просвета – 5 души, зрители на концерт в детската градина – 500 души.

Реализирани дейности в периода на проекта и резултати:

Според представения ни окончателен отчет и след проведени телефонни и имейлконтакти с представители на екипа са налице следните резултати по различни дейности и
задачи след приключването на проекта на 30.06.2011 г.:

Дейност 1, формиране на екип за организация и управление на дейностите по
проекта:
Дейността е извършена по предвидения график, в пълно съответствие с проектното
предложение и необходимата отчетност.
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Дейност 2, установяване на постоянни контакти с локалните общности,
популяризация на целите на проекта в контекста на ромската култура в град Елхово и
селата Маломирово и Бояново:
В рамките на тази дейност са проведени срещи с участие на двете партниращи
организации, кмета на община Елхово, учителите от двете села и града (обособени в
четири групи). Извършено е предварително проучване за необходимите материали и
тяхното закупуване, а също и за събиране на образци от местната ромска култура като база
за проектните дейности и съответното облагородяване и подобряване на материалната база
в детските градини. Проведен е тренинг на учителите от града и селата (без указана
методика, график, отчет на присъствието и обратната връзка с обучителите в отчета).
Децата от филиалите са посетили централната детска градина и са присъствали на детски
спектакъл. Това е допринесло за преодоляване на дългогодишната изолация на
преподавателите от двата филиала, а от друга страна – за по-пълно запознаване с
материалната база в ЦДГ, която в двата филиала се намира в окаяно състояние. Освен
повишаване на педагогическата мотивация, това е спомогнало за широко информиране на
родителите.

Дейност 3, създаване и оборудване на центрове по образователна програма „Стъпка
по стъпка”:
Тук значително внимание е отделено на материалната база, която, освен общо
подобряване на средата, играе ролята и на своеобразен стимул на родителите и
повишаване на тяхната мотивация чрез демонстриране на все по-добрата среда, в която
растат и учат техните деца. Подготовката за образователната дейност на съответните
центрове включва планиране на педагогически задания, с акцент върху социалнопсихологическия климат и образователната социализация и интеграция, тематичния
спектър и постоянната връзка с родителите и с администрацията (ЦДГ е посетена лично от
кмета на община Елхово по повод предоставяне на определени материални придобивки).

Дейност 4 , създаване на „заемна” за книжки и играчки в двете села и града:
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Създаден е необходимият фонд, определени са правила за неговото ползване, като е
обърнато специално внимание на създаване на съответните навици у децата и поемане на
отговорност от тях и от родителите при заемането на книгите и играчките по домовете.
Това е придружено от обмяна на опит между учителските колективи, като децата са били
стимулирани сами да изработват картоните за отчетност по модела на тези, изработени от
учителите. Допитването до децата и родителите е установило, че има семейства, които не
притежават нито една книга, но от друга страна, някои родители са подарили книги на
„заемната”.

Дейност 5, работа с родителите-роми:
Състои се от срещи и обучителни тренинги с родители и близки на децата. Целта е
стимулиране на любопитство и мотивация, по-широка информираност и съпричастност.
Застъпени са били работа в малки групи, интерактивни методи и казуси в контекста на
връзката родител-дете. По този начин екипът и педагозите са идентифицирали социалните
и образователните разлики, потенциални и съществуващи проблеми на индивидуално
равнище, степен на социализация и интеграция и др. Тренингите са били проведени от
педагозите, като от основно значение е била и подкрепата за колегите от двете села. Не е
ясно по какъв начин партниращата организация е осъществила съответната медиация при
липсата на квалифицирани педагози от ромски произход, въпреки овакантените места.

Дейност 6, съвместни посещения на Археологическо-етнографския музей в гр.
Елхово:
Присъствали са само децата и педагозите, но впечатленията на децата са били
допълнени от тези на родителите по време на съответните срещи, рисунки на децата и
един съвместен спектакъл в ЦДГ „Надежда” (за съжаление и по тази дейност е налице
емоционално описание, разкриващо висока мотивация на педагозите и екипа на проекта,
но без съответния мониторинг на текучество и необходимите визуални и текстуални
отчети).

Дейност 7, съвместно посещение на куклен театър в град Ямбол:
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Извършено е по предварителен договор с тази културна институция. Уточнени са
характерът на постановката и участието и съпричастността на децата чрез игри и
забавления. Артисти и педагози съвместно са запознали детските групи с правилата на
поведение в тази досега непривична за тях среда.

Дейност 8 , съвместно организиране на излети, април-май 2011 г.:
Те са проведени с участие на родителите и осигурен от общината транспорт.
Посетени са природни забележителности, разменени са гостувания с филиалите от двете
села със съответната програма от спектакли, размяна на картички, рисунки и играчки и е
посетена фермата за щрауси в техникума на село Бояново. Децата са постоянно
поощрявани да общуват помежду си и с местните хора.

Дейност 9, вечер на родолюбието „Познавам ли моята родина/роден крайВеликден 2011 г.”:
Екипът отчита реализацията на цяла културно-развлекателна и познавателна
програма с участието на децата и родителите по места, а също и в присъствието на
представители на общинската администрация (отново не разполагаме с данни за броя на
участниците).

Дейност 10 , посещения на общината, банка, училище, ОДК, читалище, аптека и
фирми:
В местния контекст и при идентифицираната от екипа относителна изолация,
особено на двете селски общности, този кръг от дейности има важно значение за
формиране на ранна информираност и ориентация за съответните професии и институции.
Децата от двата филиала са пътували пет пъти, като същевременно на място са канени
различни гости, които да разкажат за своите професии. Далечната цел тук естествено е
създаване на мотивация и сред родителите за продължение в училищната степен на
образование на техните деца. С помощта на педагозите получените знания, първоначални
интереси и нагласи на децата са били претворени сюжетно чрез рисунки, ролеви игри и др.
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Дейност 11, оборудване и обновяване на центрове за игри в ЦДГ и двата филиала:
Отчетът дава пълна представа за съответните материални придобивки и пособия,
но също и за проведен цикъл от ролеви игри, задълбочаващи резултатите от предходната
дейност.

Дейност 12, обучение за работа в мултикултурна среда:
Проведено е в почивна база край гр. Ямбол, в рамките на два дни. Обхваща само
преподаватели от ЦДГ „Надежда” в Елхово (вероятно по финансови причини). Нямаме
информация за точния брой участници, но са били поканени лектор от Тракийския
университет и преподавател в областта на безопасността на движението. От отчета
оставаме с впечатлението, че в първата посочена област обучението е преминало под
формата на общи препоръки, а във втората – по-скоро в чисто практически план, с оглед
на бъдещето постъпване на децата в училище. Остават редица неизяснени моменти от
програмата на семинара, най-вече използваната методика, формите на участие на
обучаемите и съответната отчетност.

Дейност 13, рекламни материали:
Проектният екип неколкократно е публикувал съобщения, материали, снимки и
статии в два общински сайта, в два местни вестника и нещо, което не винаги се прави по
места – видеоматериали в местната кабелна телевизия „Странджа”. Съответно децата са
получили в тържествена обстановка цветни тениски, изработени от общинска фирма с
помощта на партньорската организация. Интересна инициатива на екипа е издаването на в.
„Надежда”, популяризиращ дейностите за социализация на децата от ромския етнос в
едноименната детска градина по проекта „Партньори за европейско развитие- Елхово”.

Дейност 14, анкета и анализ сред родители и учители за оценка на дейностите и
напредъка на децата:
Проведена е в две направления сред съответните групи от анкетирани, като
основната й цел е крайна оценка и самооценка, въз основа на която да бъде извършен
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финален анализ. Отчита се недостатъчна изчерпателност на част от родителските отговори
и една пета от родителите, които не са попълнили или дори върнали анкетата.

Дейност 15 , заключителен концерт:
Извършени са всички необходими подготвителни дейности, като отново активно
участва кметът на община Елхово, всички родители и близки на децата, а също част от
общинската администрация. Около 500 присъстващи са станали свидетели на богата
танцова и музикална програма.

Устойчивост и публичност:

Напълно реализирани според проектното предложение.

Проблеми и препоръки:

Както от отчетния доклад, така и от проверката на посочените места на публичност,
е съвсем ясно, че проектният екип е реализирал поставените цели и задачи в пълно
съответствие със заявеното по време на процедурата за кандидатстване, Извън всяко
съмнение е високата професионална мотивация на всички участници и партньори и
спазването на графика на дейностите. Същевременно, смятаме за необходимо, да отправим
следните критики и препоръки:
Самият проектен екип отчита редица общо взето добре познати трудности при
осъществяването на проекта и причини за отклонения от предвидените дейности. В тази
връзка е била необходима много по-стриктна отчетност (присъствени списъци;
индивидуални характеристики на децата; редовно психологическо тестване, мониторинг
на обратната връзка с родителите; самооценка на ангажираните педагози и медиатори по
съответните стандарти). Няма съмнение, че проектът е изиграл своята роля в заявените
дългосрочни приоритети на общината, но отсъствието на данни за числеността на реално
обхванатите целеви групи, респективно за текучеството при различните дейности,
затруднява обобщаването на крайните резултати и постигнатия ефект. Екипът на проекта
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отправя на свой ред кръг от препоръки към ЦОИДУЕМ, приложени към финалния отчет,
които също така ясно разкриват една, в крайна сметка, отговорно и относително
систематично свършена работа.

ПРОЕКТ 6.

МЯСТО НА ПРОЕКТА: ГРАД КРИЧИМ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

ИМЕ НА ПРОЕКТА: „ДА СЪЗДАДЕМ АТРАКТИВНА И ПРИВЛЕКАТЕЛНА
ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА, КЪДЕТО ВСИЧКИ ЗАЕДНО ДА ПЕЕМ, ИГРАЕМ,
РЕЦИТИРАМЕ И УЧИМ, ЗА ДА СПОЛУЧИМ”

Времетраене на проекта: 01.01.2011г. – 30.12.2011 г.

Водеща организация: Община Кричим

Партньорска организация: Фондация за регионално развитие „Рома – 1995”

Описание на проекта:

Проектът съчетава елементи и от двата приоритета на конкурса. В него са
залегнали инициативи и дейности за повишаване на образователното равнище на децата от
ромската общност с цел равнопоставен старт в училище. Същевременно значителна част
от средствата се изразходват за подобряване на средата и материалната база. Проектът се
реализира в две детски градини – ОДЗ „Незабравка” и ОДЗ „Ралица”, намиращи се в град
Кричим.
Общината има амбицията да бъде пилотна за обучение на деца от петгодишна
възраст. В тази насока вече има натрупан значителен опит, като са реализирани различни
проекти в училища и детски градини в периода 1997-2011 г. с участие на различни
партньори,

включително

авторитетни

международни

организации.

Общината

е
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изключително активна в програмите за регионално развитие, десегрегация и др., като част
от проектите са осъществени в региона (напр. в кв. „Столипиново” в Пловдив), от страна
на партньорската организация – ФРР „Рома-1995.” Всичко това, както и високата
мотивация на участниците и ключови фигури от институциите, е допринесло за много
добра идентификация на конкретните цели и задачи, свързани с локалната мултикултурна
среда. За целта на общинско равнище е разработена концепция за организация на
задължителната подготовка на петгодишните деца, две години преди постъпването в първи
клас. Тя съответства на законовите изменения и европейските директиви.
Възприетата стратегия от участниците е много адекватна на общите и специфични
проблеми на десегрегацията и интеграцията на децата от малцинствата. Както в
документален план, така и в установеното на място чрез анкети и включено наблюдение,
се

открояват

систематичност,

последователност

и

висок

професионализъм

на

педагогическите кадри, представителите на институциите и неформалната организация.

Цели и задачи на проекта:

Основна цел:
Подготовка за училище и развитие на потенциалните възможности на деца, чийто
майчин език не е български, пълноценно предучилищно детство и успешен преход към
училищно обучение.

Задачи:
1. Овладяване на умения и на книжовни норми на българския език за успешно
участие на децата в речевото общуване, реализирано в различни комуникативни форми.
2. Организиране на занимания за овладяване на български език, спорт, театрално
изкуство, опознаване на традициите в съществуващите Подготвителни групи към детските
градини.
3. Провеждане на ефективно обучение на целевата група – половината от ромски
произход, за осъществяване на градивна и на високо ниво предучилищна подготовка,
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съобразно националните и европейски програми и концепции за ранно участие в процеса
на обучение.
4. Предоставяне на

възможност на ромската неправителствена организация за

осъществявяне на специфичните си задачи и функции в реална обстановка като
организация, свързана с ромските проблеми.
5. Стимулиране на познавателната активност и самочувствието на децата за
равнопоставеност, формиране на положителна нагласа към образованието и детската
градина като институция.
6. Гарантиране на равен достъп до качествени образователни услуги.
7. Осигуряване на непрекъснат учебно-възпитателен процес чрез организиране на
занимания, съответстващи с възрастовите им особености и интереси в следобедните
режимни моменти.
8. Грижа за безопасността на децата, свързана с осигуряване на целодневен
образователен процес.
9. Повишаване авторитета на детската градина и превръщането и в желана
територия за децата и родителите.
10. Участие на родителите като партньори в процеса на обучение, възпитание и
отглеждане на подрастващите.

Целева група:

Дейностите се осъществяват в район, отличаващ се с висок процент на ромско
население, чието състояние е довело до нуждата от разработване и прилагане на специална
„Програма за работа с ромското население в Община Кричим в периода 2008-2013 г.”
Програмите и досегашният богат опит идентифицират редица проблеми, изискващи
дългосрочни и комплексни усилия за постигане на желаните резултати. Сред тях е
относително по-компактното обособяване на част от ромската общност в един от
кварталите, съответно на ОДЗ „Ралица”, докато ОДЗ „Незабравка” е с приблизително
равен брой български и ромски деца, като в този квартал се наблюдава относително повисока нагласа за интеграция.
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Освен роми, в района и града живеят етнически турци и българи-мюсюлмани
(помаци). Допълнителна трудност за проекта и съответно акцент в дейностите, е
сравнително слабото владеене на български език, тъй като преобладавщият майчин език и
изявена идентичност на ромското население са турски, а пълноценната интеграция изисква
добро овладяване на български език още в тази ранна възраст. Осъществяването на
комуникация чрез важното посредничество на ФРР „Рома 1995” има ключово значение
поради обстоятелството, че значителна част от ромските родители са непълнолетни и
неграмотни. Социалното състояние също създава редица проблеми, а общината разполага
с ограничен финансов ресурс. Както и на други места, родителите са затруднени дори с
плащането на минимална такса за детска градина и мотивацията им в тази посока е много
слаба. Освен предвидените образователни дейности важен контекст на проекта е
социализацията и мотивирането на родителската общност с цел по-пълно обхващане на
целевата група, като общината допринася за различни материални стимули не само за
децата, но и за техните родители (дневният разчет е определен на 1,45 лв., вместо на 1,85
лв.).
Преки участници в проекта са 81 деца на петгодишна възраст за учебната 2010-2011
г., а също и за настоящата 2011-2012 г., 6 детски учителки и 324 родители. Непреки
участници са 224 деца под петгодишна и на петгодишна възраст, посещаващи ясли и
детска градина, съответно 224 родителски двойки, 21 души от педагогическия персонал, 1
ресурсен учител, 28 души от непедагогическия персонал, 10 медицински лица и 2
служители на общинския Младежки дом. Проектът обаче ангажира по-различни начини и
обществеността в града. Много голям успех е запазването в пълен състав на групата от 81
деца за посочения период чрез осъществяване на различни дейности.

Реализирани дейности в периода на проекта и резултати:

Задача 1:
Тя е свързана с протичане на образователно-възпитателния процес, като се
провеждат входяща и изходяща диагностика от професионален психолог, включително
тестове за интелигентност по методиката на Рейвън и тестове за определяне на
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психомоторното развитие, идентичност, ориентация в пространство и време, схема на тяло
и др. През целия период се извършва и текуща диагностика, която да бъде в помощ на
съответния педагог при планирането на неговата дейност, с цел преодоляване на
различията в така конструираната мултикултурна среда. Изходящата диагностика е с
акцент върху нивото на представи, умения и отношения с цел преценяване на ефекта и
корекции в процеса на овладяване на български език. Представените ни редовни отчети на
педагозите, психолога и други участници, а също архивираните психологически тестове
към проекта и други материали за развитието на децата показват високо професионална,
отговорна и мотивирана позиция.
Задача 2:
Освен чисто езиковите умения, комплексно са обхваната музикалната и
двигателната култура, различни заложби със стремеж да се разгърне потенциалът на
децата в цикъл от календарни и други празници, тържества и концертни изяви. Формирани
са спортни и други групи по интереси. Прилагат се интерактивни методи на обучение.
Задача 3:
Редовно се изпълнява образователната програма в двете детски градини, като се
поощрява взаимното опознаване, преодоляване на предразсъдъците и стимулиране на
интеркултурната среда чрез работа с родителите.
Задача 4:
Активно се осъществява медиация и работа с общността, като се вземат предвид
различни постоянни и текущи проблеми.
Задачи 5-10:
Освен редовен контрол, отчетност, тестване и стриктно изпълнение на учебната
програма, на съответните етапи, и особено в проведените по график различни
мероприятия, се следи за максимално участие на родителите. Обратната връзка с
персонала се осъществява от ръководителите на проекта, като са проведени обучения –
лекторат с външен лектор-педагог от Община Пловдив (налице е готовност за
предоставяне на всички текстуални и визуални материали, с които се запознахме на
място). Както обучителният процес сред педагозите, така и текущият контрол, постоянната
подкрепа и отчетност на тяхната дейност, разкриват професионално удовлетворение от
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постигнатия ефект, въпреки увеличения обем на работа. Най-редовно са провеждани
месечни сбирки с родителите и учителите. Същевременно, по проекта са реализирани
оценявани като значителни, материални придобивки за двете детски градини и за децата –
сценични костюми, техника, книги и учебни помагала, канцеларски материали и пр.
Обогатена е материалната база и са подобрени битовите условия. Всичко това е
допринесло за отсъствие на текучество и е оценено като добра комуникация с родителите
и обществеността. Въпреки ограничения ресурс са реализирани икономии, които ще бъдат
пренасочени към други дейности до края на проекта.

Устойчивост и публичност:

Налице е добра публичност, осъществена чрез бюлетина на Община Кричим,
разпространяван в тираж от 1000 екземпляра, сайта на Община Кричим и местния
вестник. По този начин добрите практики и резултати намират отклик сред местната
общественост. Проектът е пилотен, част от приоритетите на общината и вече е постигнал
съпричастност сред родителите към образователния процес, като е преодолял редица
трудности. Заявено е желание за продължаване в тази посока посредством други подобни
проекти, които да затвърдят постигнатите резултати.

Проблеми и препоръки:

Оценката за ефекта от разнообразните реализирани дейности е положителна. Както
и в предходните години, е избрана правилна стратегия, съответстваща на местните
условия и възможности и на националните образователни приоритети. Отчетени са
съществуващите тежки проблеми, но също така и перспективата при работа в относително
традиционна ромска среда, чиято идентичност се вписва при съответния създаден
контекст, в избраните линии на социална интеграция, толерантност и отсъствие на
етническо напрежение в общината. Препоръката е към обогатяване на възможните
ресурси, тъй като финансирането по проекти не винаги е достатъчно за реализирането на
всички поставени цели, с оглед на осъществяване на търсената приемственост.
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ПРОЕКТ 7.

МЯСТО НА ПРОЕКТА: ГРАД КЮСТЕНДИЛ

ИМЕ НА ПРОЕКТА: „ РЪКА ЗА РЪКА, МАКАР И РАЗЛИЧНИ”

Времетраене на проекта: 01.01.2011 – 30.11.2011 г.

Водеща организация: Община Кюстендил

Партньорска организация: Сдружение „Център за регионално развитие – РОМА”

Описание на проекта:

Проектът се реализира основно в контекста на приоритет 1 на КП 33.7 –
съхраняване и развитие на културната идентичност, преодоляване на съществуващите
бариери и пълноценно интегриране на децата от етническите малцинства чрез мерки по
десегрегация. Той се съсредоточава в ОДЗ „Мечта” в град Кюстендил, която има две
сгради, отстоящи на три километра една от друга. В централната сграда ромските деца са
много по-малко, докато в Източния квартал на града, филиала на ОДЗ „Мечта” е с
категорично преобладаване на ромските деца, в среда, белязана от остри социални и
културни проблеми, с тенденция към задълбочаваща се капсулация. На практика става
дума за сегрегирано детско заведение, подобно на някои от училищата в града. Екипът на
проекта ясно демонстрира стремеж за преодоляване на тази ситуация по отношение на
децата от кв. „Изток”, но обръща внимание върху създаването на общ климат на
толерантност и общуване чрез активно конструиране на мултикултурна среда за
пълноценното развитие на ромските деца и обогатяване на представата на децата от двете
общности за „другия”.
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Екипът е идентифицирал редица конкретни проблеми, включително и чисто
практически – комуникационни, идентичностни, социални, езикови, в ситуация, в която
приблизително 1658 деца в детските градини на града, 285 са с ромски произход, но има и
доста необхванати деца, по познатите от цялата страна причини. Като най-голямо детско
заведение на територията на община Кюстендил, ОДЗ „Мечта” отдавна има изградена
ефективна система за социализация и интеграция. Не е без значение фактът, че за разлика
от доста други места, и в двете сгради има персонал от ромски произход, а контактът с кв.
„Изток” е постоянен и дълготраен. Педагогическият колектив притежава солиден
професионален опит в тази сфера, отлично познаване на нормативната база, ромската
идентичност, състоянието на местната общност и е реализирал редица проекти за период
от повече от 10 години. От своя страна, партниращото НПО има в своя актив два проекта,
съответно по десегрегация и институционална подкрепа, с помощта на РОФ и Институт
„Отворено общество” – Будапеща в периода 2009-2011 г. Община Кюстендил работи по
изпълнението на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” като е
реализирала различни инициативи, включително и в ромския квартал „Изток”, насочени
към десегрегация на деца в риск или с изявени дарби, работа с родителите, ромската
идентичност, професионалното ориентиране и кюстендилското гражданство като цяло.
Настоящият проект хармонично съчетава и продължава горепосочените принципи
и инициативи, като централно място в него заема създаването на условия за активен обмен
между двете сгради и двата квартала, осигуряване на транспорт и създаване на подходяща
среда за пълноценна работа с ромските деца. Отчетени са относително слабото владеене
на български език, финансовите затруднения при плащане на таксите, които вече засягат и
отделни български семейства, дефицитът на педагогически кадри поради демотивация и
редица други проблеми. В частност състоянието на местната ромска общност се преценява
като прогресивно влошаващо се, за което са налице индикации като нарастване на
агресията сред децата, допълнително падане на брачната възраст и задълбочаване на
неграмотността и аномията.

Цели и задачи на проекта:
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Основната цел на проекта е съхраняване и развиване на културната идентичност на
децата от етническите малцинства и превръщане на етнокултурното многообразие в
източник на взаимно опознаване, уважение и сътрудничество в обща образователна среда.

Основни задачи:
Да се осигури равен достъп до качествено образование и равноправна интеграция в
обществото;
Да се направи крачка към толерантност и приемане от децата на различията на
индивидуално и групово ниво чрез създаване на ателиета – „Веселият готвач”,
„Литературно творчество и театър” и „Малкият художник”, изискващи съвместни
занимания на децата от различни етноси;
Да се идентифицират нагласите на родителите на децата от ромския и българския
етнос по отношение на процеса на социализация и интеграция на техните деца чрез
създаване на клуб „Родител”. Проектът продължава усилията по формиране и поощрение в
рамките на възможното, на нагласа за обхващане на ромските деца в община Кюстендил от
детските ясли към детските градини и после в училище- връзка, която в местните условия
е доста проблематична и е често прекъсваща се.

Целева група:

Преки бенефициенти: 112 деца от подготвителните и трети групи на ОДЗ „Мечта”,
от които 71 деца от ромски произход и 41 деца от български произход; родители на деца от
български произход –10 лица; родители на деца от ромски произход – 10 лица;учители от
ОДЗ ”Мечта” – 13 лица;
Косвени бенефициенти: Учениците в системата на средните общински училища и
детските градини в община Кюстендил – над 7 000 ученика, от които приблизително 900
ромски деца;учителите и персонала в системата на средните общински училища и
детските градини в община Кюстендил – над 1000 души;родителите на децата от детските
градини, както и на учениците в системата на средните общински училища в община
Кюстендил – приблизително 14 000 родители.
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Децата са разделени в трупи от по 15, като се следи внимателно да не се допусне
обособяване и редовно се извършва необходимата психологическа диагностика.
Педагогическият колектив и екипът на проекта извършват редовни пътувания, заедно с
децата и се намират в постоянен контакт с далеч по-голяма група родители, от посочените
като преки бенефициенти. Важен принцип е диалогът между двете култури чрез
пропорционално ориентиране на дейностите и към двете групи деца. Екипът работи и по
адаптация на българските родители към новата ситуация, за което спомага, както
разяснителната дейност, така и съвместното участие на родителите в празненствата и
другите мероприятия.
Така дефинираната целева група е обект на систематично внимание с цел
минимално текучество в рамките на постоянния обмен в седмични групи от понеделник
до петък. Липсата на средства прави дейностите по-проблематични през лятото, когато
отсъствието на ромските деца се засилва по добре познати причини.

Реализирани дейности в периода на проекта и резултати:

Въз основа на представена ни документация в пълен обем, на интервю с членове на
екипа: директорката на детската градина, представител на Община Кюстендил и педагози,
установихме, че предвидените по проекта дейности са изпълнявани стриктно и качествено
според заявения график, като работата е била извършвана систематично и по преразгледан
общ план на двете детски градини. Всички допълнителни дейности се изразяват на
практика в един допълнителен час на ден работа за педагогическия персонал, със
съдействие на екипа на проекта. Това се извършва безплатно от високо мотивирани
професионални педагози, като общината поема редовните петдневни пътувания седмично
на децата между двете сгради, а останалите средства се изразходват според предвидените
в проекта дейности:

Дейност 1, равен достъп и интеграция:
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Навреме формираният екип работи в оперативен порядък според гореизложените
принципи и график. Той извършва необходимите административни действия, като е нает и
допълнителен персонал по проекта- помощник на учителя за работа с родители.

Дейност 2, толерантност и взаимно приемане на индивидуално и групово ниво:
Извършва се колективна и индивидуална работа с децата и са формирани трите
предвине по проекта ателиета – „Литературно творчество и театър”, „Малкият художник”
и „Веселият готвач”. Те функционират редовно, като средствата се изразходват
целесъобразно. Налице са програми, сценарии на съответните изяви и тържества, с
участие на наети артисти и др. Закупени са съответният реквизит и материали и са
организирани две изложби. Също така има всички необходими текстуални и визуални
материали, които дават представа за конкретната педагогическа технология, с акцент върху
общуването, заложбите на децата и взаимното опознаване на двете културни традиции.
Редовно са провеждани предвидените екскурзии в града и неговите околности и др.
Проведена е и „Зелена детска градина” за възпитание на децата чрез спорт и отдих.
Предоставените ни във вид на CD визуални материали ясно показват високото качество на
мероприятията.

Дейност 3 , работа с родителите от двете общности:
Още в началото на изпълнението на проекта е създаден и функционира клуб
„Родител” за работа с родителите от ромската общност, с цел повишаване на нейната
мотивация, информираност и осъзнаване на образованието като семейна ценност. Тази
ключова дейност е провеждана редовно като напълно взема предвид специфичните
стереотипи и нагласи сред част от родителите-българи, сред които се работи за
съпричастност, редовно участие в общите родителски срещи, общите мероприятия по
ателиета и празничния календар, с акцент върху двете култури и двете идентичности, и в
крайна сметка, за ползата от взаимното опознаване, обогатяване и интеграцията на
ромските деца. Тук е и решаващата роля на партньорската организация, която работи
активно с родителите от ромски произход чрез лични срещи, консултации и разяснения.
Екипът обаче разчита и на своя опит в посока на връзката „общност-семейство-дете” като
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се опира и на ангажирания персонал от ромски произход, особено във филиала в кв.
„Изток”, който не е формална част от проекта. Това се отнася и до активното участие като
цяло, на двата колектива в рамките на ОДЗ „Мечта”.

Устойчивост и публичност:

Екипът на проекта, както и педагогическият колектив, отдавна работят в тази сфера
и ясно заявяват желанието си за продължаване и задълбочаване на резултатите чрез нови
проекти. Въпреки това, по финансови причини към момента вече се появява опасението,
че след приключването на проекта (30.11.2011г.) може да се окаже невъзможно
осигуряването на редовното петдневно пътуване на седмица между двете сгради, което би
създало редица обективни затруднения. Проектът има необходимата публичност в
съответните електронни и печатни медии, отпечатана е и брошура в 300 екземпляра, като
стремежът е за по-пълно запознаване на кюстендилската общественост с този кръг от
дейности.

Проблеми и препоръки:

Крайната ни оценка за този проект е напълно положителна. Поставени са
реалистични цели, които са достигнати и според нас надхвърлят финансовите и
организационните параметри на конкретния проект, което без съмнение се дължи на
високата мотивация, солидния опит и проявената гъвкавост от страна на участниците.
Единствената ни препоръка е даване на относително по-голяма публичност на добрите
практики и постижения, както по този проект, така и в дългосрочен план.

ПРОЕКТ 8.

МЯСТО НА ПРОЕКТА: ГРАД ЛЕТНИЦА, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
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ИМЕ НА ПРОЕКТА: ЗА ДЕЦАТА НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА – С ГРИЖА И
ОТГОВОРНОСТ"

Времетраене на проекта: 01.01.2010 – 30.10.2011 г.

Водеща организация: Община Летница

Партньорска организация: Сдружение „Знание” – Ловеч

Описание на проекта:

Проектът обединява и двата приоритета на КП 33,7, тъй като от една страна е
ориентиран към осигуряване на достъп на ромски деца и ученици до качествено
образование, а от друга страна подкрепя развитието на СОУ „Бачо Киро”, което се явява
средищно и единствено средно училище за община Летница поради политиката на
оптимизация на училищната мрежа. Той е насочен към т.нар. „деца в риск”, предимно от
ромската етническа група, но в общината има и деца с влашки и турски етнически
произход, които също така се натъкват на известни трудности при обучението на
български език. Броят на отпадналите от системата потенциални първокласници през
2009-2010 г. е бил значителен. Ето защо общината е разработила и специална програма за
преодоляване на този проблем, част от която е и настоящият проект. Към този момент, от
няколко години са реализирани разнообразни инициативи и е натрупан солиден опит в
тази сфера. Акцентът на общината досега е бил предимно към подобряване на
материално-техническата база, качеството на живот на децата и младежите и
оптимизиране на образователната мрежа. Дейностите по дългосрочната програма
включват и работа с педагогическия персонал, родителите и стимулиране на
комуникационните умения и интересите на децата.
Настоящият проект цели най-общо да привлече необхванатите деца, които не
посещават детските градини и училището или отпадат много рано от образователната
система. Причините за това са добре познати и от други региони на страната –
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традиционни проблеми най-вече сред ромската общност, особено когато е разселена
компактно, тежко финансово положение на семействата и др. Ето защо проектът се
насочва към разнообразни дейности, които имат за цел комплексно решаване на някои от
съществуващите проблеми. За тази цел са предвидени и извършени дейности с децата и
учениците, но също и с родителите и учителите. Така децата и учениците биват обхванати
и от мрежа от извънкласни дейности, за чието осъществяване важна роля играе и
партньорската организация „Сдружение „Знание”. Тази организация е една от найуважаваните структури в областта, въпреки че е не ромска НПО, каквито са повечето
партньорски организации по подобни проекти. Затова, без съмнение, допринася спектър от
разнообразни социални и образователни дейности и проекти, които тя е реализирала във и
извън рамките на общината, включително и в сътрудничество с авторитетни национални и
международни институции (PHARE, Министерство на околната среда на Люксембург и
др.). Наред с това, по настоящия проект, се предвижда обучителна програма за учителите
за работа в мултикултурна среда, а също и работа с родителите, която включва и
материално подпомагане на част от семействата на „децата в риск”. В този план е безценна
и помощта на неформални ромски лидери, които са привлечени към реализацията на някои
от целите на проекта, свързани с работата с родителите.

Цели и задачи на проекта:

Обща цел:
Обединяване на усилията на местна власт и НПО при създаването на условия за
равен достъп на децата и учениците от ромската общност на територията на община
Летница.
Специфични цели:
1. Създаване на условия за успешно включване и интеграция на ромските деца и
ученици в учебния процес.
2. Повишаване знанията и уменията на учители за създаване на благоприятни за
работа в мултикултурна среда условия и повишаване на мотивацията на учениците за
справяне с учебния материал.
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3. Създаване на предпоставки за превенция на отпадането, посредством работа с
родители и промяна на отношението им към училище.

Целева група:

Преки участници в проекта: 39 ученика от ромски произход на възраст 7-18 години
в СОУ „Бачо Киро” – Летница; ромски деца, необхванати в подготвителните групи на 3-те
детски градини;родители на деца с риск от отпадане от училище/непосещаващи детски
градини; 25 души – учители в СОУ „Бачо Киро” и детските градини в Летница, с. Горско
Сливово и с. Крушуна; 25 ученика от турска, влашка и българска общност.
Непреки ползватели: 304 ученика от СОУ „Бачо Киро”; местната общност.

Реализирани дейности в периода на проекта и резултати:

Според представения ни окончателен отчет на проекта, а също и проведените
телефонни и имейл контакти с представители на екипа, установихме изпълнението на
следните дейности, както и постигнати резултати:

Дейност 1, информационна кампания:
Екипът е съставен в срок, като е провел широка разяснителна и информационна
кампания сред представителите на общината в партньорската организация и останалите
заинтересовани страни и целеви групи. Тя включва две пресконференции, с участие на
местните медии, сайта „Ловеч-днес” и сайта на община Летница, (налице е готовност за
представяне на съответните публикации и снимки, като е ясно, че в тях е дадена
достатъчна публичност).

Дейност 2, обучение на учители:
Обхванати са 25 души от учебните заведения на територията на община Летница.
Обучението следва предварителната програма, разработена на основата на заявените
нужди от теоретична подготовка. Към нея са се придържали привлечените лектори, с цел
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повишаване на качеството на учебния процес и засилване на мотивацията на участниците
(тук е приложен и формуляр за обратна връзка с всеки участник, който може да бъде
представен при поискване). Обучението е проведено в рамките на два двудневни семинара
през месец февруари 2011 г., по основни теми „Работа в мултикултурна среда „ и „Работа с
неуспяващи ученици”. Екипът отчита висока активност, диалогичност и мотивация, както
и засилен интерес към представените на двата семинара интерактивни методи, теоретични
концепции и практически насоки (подробни изброени в отчета). Към отчетността по тази
дейност отново съответните документи- присъствени списъци, граждански договори и др.

Дейност 3, мобилно училище за родители:
Изпълнението на предвиденото по тази дейност ясно показва отличното познаване
както на общите и специфични проблеми при работа точно с тази целева група, така и
високия професионализъм на екипа. Тук са привлечени двама психолози и двама
медиатори от ромската общност, като е избегната познатата на други места кампанийност
и работата с обхванатите 20 семейства, определени като рискови, е провеждана
систематично в рамките на половин година. Тя включва психологическа и материална
помощ за родителите (дарения от облекла и играчки за децата от страна на партньорската
организация; учебни материали, дрехи и хранителни продукти за семействата, в които има
ученици), с цел трайно подобряване на отношението им към образованието на децата.
Мобилният екип работи системно, както сред общността, така и чрез съвместни срещи в
СОУ „Бачо Киро” и детските градини, участващи в проекта. В резултат на тази дейност са
идентифицирани специфичните нужди и е установен траен контакт с цел минимално
текучество.

Дейност 4 , работа за мотивация на учениците:
Тук работи екип от двама психолози и двама педагози, отново в рамките на шест
месеца. Обхванати са 10 ученика от ромската общност, с риск от отпадане, от 12 до 16
годишна възраст. Предварително е идентифицирана тази група, изработен е график,
проведени са необходимите срещи и индивидуални тестове. На тази основа се работи по
индивидуален план с всяко едно дете, предвиждащ консултации за наваксване на
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пропуснатия учебен материал, постоянна връзка с родителите и текуща диагностика за
отчитане на познанията. За децата от групата са закупувани ежемесечно материали и
пособия и те са били обект на всестранни грижи. В края на дейността екипът констатира
следните резултати: повишаване на успеха спрямо предходната учебна година, промяна на
отношението към учебния процес и нито един от учениците не остава на поправителен
изпит. (отново е налице пълна отчетност).

Дейност 5, танцов състав:
В рамките на шест месеца е сформиран танцов състав от 20 деца- роми, българи и
власи и се провеждат занятия за взаимно опознаване, веднъж седмично. Изучават се
съответните традиционни танци и фолклорна музикална култура на трите общности, като
са предвидени съответните стимули, работи се за съответния сценарий на последвалото
„Тържество на ромската култура”. Освен хореографията и костюмите е обърнато
специално внимание на поощряване на уменията на децата.

Дейност 6 , вокална група:
Обхваща 10 деца, като работата се извършва по сходен начин, но се популязира
ромската песен, чрез подбор на съответен репертоар.

Дейност 7 , Кампания „ Равен старт”:
Тук е извършена широка популяризаторска дейност сред местната общност, а също
и в близките до община Летница- град Левски, град Плевен, град Ловеч, село Горско
Сливово и село Крушуна. Навсякъде се разпространяват информационни материали, с
акцент върху идеята за равен старт на ромските деца и съдействие за осигуряване на
достъп до качествено образование. Основната задача е била събиране на дарения от дрехи,
обувки и учебни пособия за семействата в риск от юридически лица, а също и набиране на
парични средства от дарители – физически и юридически лица (налице са съответните
приемно-предавателни протоколи, списъци и отчети).

Дейност 8 ,подготовка и провеждане на „Тъ ржество на ромската култура”:
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Тази дейност по своеобразен начин представлява отчет пред обществеността за
резултатите от проекта, като на тържеството е присъствал и кметът на община Летница.
Сценарият на тържеството, необходимите технически средства, костюми, украса,
подаръци и др., осигуряват подходящата атмосфера. Участниците от вокалната и
танцовата група са представили фолклорното богатство на трите общности, съответно
разбирането на проектния екип за благоприятна и толерантна мултикултурна среда – едно
от необходимите условия за наистина трудните стъпки в сферата на образованието.

Устойчивост и публичност:

Устойчивостта на проекта, без съмнение се състои в продължаване на цялостната
програма в рамките на общината и в засилената координация между съответните
институции, НПО и ключови участници. Това създава добри условия за осъществяване на
евентуални нови инициативи. По всичко личи, че добрите практики, но също и наличните
проблеми имат необходимата публичност на общинско и регионално равнище.

Проблеми и препоръки:

Като цяло се солидаризираме с положителната самооценка на екипа. Могат да
бъдат отправени някои препоръки за оптимизиране на следващи стъпки от приетата
дългосрочна програма на общината:
Разширяване на целевата група от деца, родители и ученици (ако това е възможно
във финансов план)
Отчетността по проекта е безупречна, но бихме препоръчали по-голямо застъпване
на визуализация на дейностите, особено с цел популяризиране на регионално и
национално ниво (DVD, кратки клипове в Интернет и съответните сайтове, изложби и пр.).

ПРОЕКТ 9.

МЯСТО НА ПРОЕКТА: ГРАД ЛОМ, ОБЛАСТ МОНТАНА
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ИМЕ НА ПРОЕКТА: “ЗАЕДНО СПОРТУВАМЕ И ТВОРИМ”

Времетраене на проекта: 01.01.2011 – 30.09.2011 г.

Водеща организация: Община Лом

Партньорска организация: Сдружение „Развитие и подкрепа на ромските жени и
деца”

Описание на проекта:

Проектът се реализира на територията на община Лом и е адресиран към поне 340
ученика от І до VІІІ клас от училищата ОУ„Христо Ботев” – гр. Лом, ОУ „Кирил и
Методий” – с. Ковачица, ОУ”Кирил и Методий” – с. Замфир” и ОУ „Климент Охридски”
от с. Сталийска махала. Избраните училища имат най-голям брой ученици от ромски
произход и в тях се обучават почти 100% от всички отпаднали от училище деца на
територията на общината. Други особеност на тези училища е намалелият брой ученици,
което се отразява на финансовото им състояние. Проектът е фокусиран основно върху
приоритет 1 на КП 33.7, свързан с осигуряване на равен достъп до качествено образование
на ромските деца и ученици и превръщане на културното многообразие в източник за
взаимно опознаване чрез създаване на атмосфера на уважение и толерантност. Предвижда
се създаване на 20 извънкласни групи, които да осъществяват разнообразна дейност в
периода на времетраене на проекта. Реализирането на тези извънучилищни образователни
форми цели обогатяване на личностното развитие на учениците. В рамките на проекта се
компенсират редица неблагоприятни фактори като отдалечеността на отделните населени
места, неравностойното социално положение на повечето семейства и невъзможността на
родителите да отделят средства за развитие и стимулиране на талантите и уменията на
техните деца, тъй като съществуващите школи по изкуства, спортни клубове и пр. не са
безплатни.
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Проектът е част от актуализираната Стратегия за образователна интеграцияна
децата и учениците от етническите малцинства и Общинския план за развитие (20072013). От приложената информация в проектното приложение личи, че както Община Лом,
така и партньорската организация притежават богат опит в реализацията на проекти,
насочени не само към подобряване на условията за качествено образование, но към
цялостната социална интеграция на ромското население в общината, за развиване на
неговата културна идентичност в контекста на етнокултурното многобразие. Проблемите в
региона са широко известни и изискват комплексен подход за работа както с учениците,
така и с техните родители. Това е ситуация, характерна за компактните и изолирани
ромски общности в страната, белязани от би- и трилингвизъм, съответно – масово послабо владеене на българския език.

Цели и задачи на проекта:

Общи цели:
Насърчаване на партньорството между Община Лом, НПО и учебните заведения за
подпомагане реализацията на общинската образователна политика в осъществяване на
интеграционни процеси за създаване на условия за равен достъп до качествено
образование на ромските деца и ученици.
Създаване на предпоставки за успешна социализация на деца и ученици от ромски
произход и условия за развитие творческия потенциал на учениците в 4 училища на
територията на община Лом според техните интереси, потребности и способности.

Специфични цели:
Разширяване на извънкласните и извънучилищни форми на основата на
междукултурно взаимодействие и пълноправна интеграция на учениците в обществото в
областта на образованието, спорта и изкуството.
Разширяване на системата от училищни и междуучилищни състезания и конкурси и
формиране на активна гражданска позиция, чрез създаване на условия за пряко участие в
училищни, общински и национални изяви на целевите групи.
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Ритуализация на училищния живот и създаване у ученика усещането за
принадлежност към неговото училище.
Обединяване на усилията на повече заинтересовани страни (местна власт, НПО,
образователни институции, родители, местни бизнес среди и медии) за комплексно
решаване на проблемите на ученическата общност в Община Лом.
Осмисляне и ангажиране свободното време на учениците и мотивиране на децата
за постигане на по-високи резултати в образованието, спорта, музиката и изкуството.
Повишаване интереса на родителите към образованието и бъдещето на техните
деца и ангажирането им в извънучилищния им живот.

Целева група :

В проекта са включени 340 ученика, разпределени в 20 извънкласни групи от 4
училища от 1 до 8 клас, както следва: ОУ “Христо Ботев”, гр. Лом, кв. Младеново – 95
ученика, разпределени в 7 групи; ОУ “Кирил и Методий”, с. Ковачица – 90 ученика,
разпределени в 5 групи; ОУ “Кирил и Методий”, с. Замфир – 59 ученика, разпределени в 3
групи; ОУ “Климент Охридски”, с. Сталийска махала – 96 ученика, разпределени в 5
групи.
Непреки участници са родителите на децата. По предварителни проучвания, това са
около 200 – 300 души от селата Замфир, Ковачица и кв. Младеново.

Реализирани дейности в периода на проекта и резултати:

От окончателния доклад и от осъществената комуникация с представители на екипа
се очертава следната картина на изпълнение на целите и задачите на проекта:

Дейност 1, формиране на екип, управление и мониторинг:
Спазен е предвиденият срок и е приложена изрядна отчетна документация.
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Дейност 2, развитие на умения в областите изкуствата, спорта и информационните
технологии:
Формирани са три направления по интереси в горепосочените области, като са
обхванати 340деца, от които 310 ромски (разпределени в 22 извънкласни групи). В отчета
подробно и систематично са описани конкретните дейности в отделните училища по
направления и специфични занимания по групи, както и точният брой ангажирани
ученици. Отново е приложена изрядна и детайлизирана отчетна документация, даваща
ясна представа за мащабите и спектъра на цялостната дейност в напълно оперативен
порядък.

Дейност 3, работа с родителите:
Проведени са 12 еднодневни обучения в четирите населени места, обхванали общо
209 родители (от които 190 роми). Програмата е посветена на проблеми като мотивация за
ежедневно посещение на училище, осъзнаване на нуждата от образование и активна
съпричастност към живота на училишщето. Тук ясно личи приориетнияхарактер на тази
дейност, извършена в необходимата честотност изцяло от партниращата организация.

Дейност 4, участие в междуучилищни и общински състезания и конкурси:
Изявите на учениците са осъществени както по отделни направления, така и общо.
Открояват се: Седмица на спорта (май 2011г.); Празничен концерт и изложба по случай 8ми април (международният ден на ромите); виртуалната интернет връзка с кмета на Лом
по случай Деня на Европа и редица други специални и календарни прояви.

Дейност 5, двудневна екскурзия за50 изявени ученици из Северозападна България:
Посетени са набелязаните места и обекти и е приложена необходимата текстуална и
визуална документация.

Дейност 6, публичност и медийна кампания:
Постоянно са поддържани публикации в местните печатни и електронни медии
което може дасе установи на съответните сайтове, изработени са 300 броя рекламни
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материалис логото на ЦОИДУЕМ и РОФ. Организирани са срещи с медиите за
представяне на проекта.

Почти всички срокове, заложени в проектното предложение са спазени точно, като
текущите промени са съгласувани с ЦОИДУЕМ. Екипът отчита, според нас напълно
реалистично и неформалистично, постигане на общите и конкретните цели и задачи. Това
ясно личи от факта, че в 3 от четирите училища-бенефициенти няма отпаднали ученици.
Задълбочено е доброто партньорство между местната власт и НПО. Екипът се отличава с
висок професионализъм и оперативност и може би точно затова е посочил отсъствието на
големи пречки при осъществяването на проекта.

Устойчивост и публичност:

Натрупаният значителен опит по настоящия проект вече се използва активно от
екипа за подготовката на ново мащабно начинание,което се финансира в рамките на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013” от MOMH. Преценено
е, че мултиплициращият ефект от вече приключилия проект към ЦОИДУЕМ и РОФ е
довел до увеличаване на клубовете по интереси и особено на танцовите състави и
вокалните групи. Подобни форми вече са включени в програмата на общинския център за
извънкласни дейности. Вече отчетените резултати ще послужат като изходна база данни за
„актуализиране на Общински планове и програми заразвитие на младежките дейности,
спорта, образованието и културнитедейности за следващия период на планиране”.

Проблеми и препоръки:

Крайната ни оценка може да бъде само положителна, особено имайки предвид
съществуващите

тежки

проблеми

в

региона.

Правят

впечатление

високият

професионализъм на екипа, реалистичните цели, стриктната и представителна отчетност,
както и обхващането на относително многобройна и сложна целева група. Друго качество
на настоящия проект е органичното му вписване в цялостната интеграционна и
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образователна политика на общината, в синхрон с НПО. Първата ни препоръка би била
относно по-широкото споделяне на идентифицираните проблеми и на постигнатите
резултати на регионално и национално равнище. Втори много важен аспект, който не е
реализиран в проекта, е провеждането на обучения и тренинги с педагогическия персонал
и екипа като цяло.

ПРОЕКТ 10.

МЯСТО НА ПРОЕКТА: ГРАД МОНТАНА

ИМЕ НА ПРОЕКТА: „ИНТЕГРИРАНО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА МОНТАНА”

Времетраене на проекта: 03.01.2011 – 30.06.2011 г.

Водеща организация: Община Монтана

Партньорска организация: Фондация за регионално и културно развитие „Нангле –
2000”

Описание на проекта:

Проектът е ориентиран към изпълнение на приоритет 1 на КП 33.7-2010 г. –
пълноценна интеграция на ромските деца и ученици посредством десегрегация. Той
представлява продължение на предишни проекти, свързани, както с модернизация на
материалната база, оптимизиране на училищната мрежа и създаване на ред и сигурност.
Участващите институции и организации имат немалко реализирани инициативи в сферата
на извънкласната и извънучилищната дейност, обхванали общински училища и един
Обединен детски комплекс (ОДК).
В образователната сфера като траен приоритет в региона е определен
десегрегационният процес, ориентиран най-вече към ромската общност. Целевите групи
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през последните години са включвали както деца от детските градини, така и ученици. В
региона ромската общност е най-многобройното малцинство – по оценка над 6 % с
тенденция за покачване и обособяване в отделни квартали по градовете с различна степен
на интеграция, респективно обективна сегрегация. Общината, с подкрепата на български и
международни институции и организации осъществява мерки и дейности по десегрегация
още от 2001 г. , като в град Монтана се реализира транспортиране на 11,8 % от учениците
към приемни училища. Същото важи и за ромските деца от детски градини с недостатъчен
капацитет.
Настоящият проект продължава именно тази дейност по отношение на ЦДГ 5
„Дъга”, за която е осигурен автобус със съответната поддръжка и водач. Конкретните цели
и задачи на проекта са насочени към десегрегация на ромски деца и ученици от кв.
„Кошарник”, с. Студено буче и с. Вирове чрез координация и конкретни дейности,
извършвани от приемните градини и училища с партньорството на община Монтана и
ФРКР „Нангле 2000”.

Цели и задачи на проекта:

Основна цел:
Пълноценна интеграция на ромски деца и ученици посредством десегрегация.

Задачи:
1. Десегрегация на деца от кв. „Кошарник” чрез осигуряване на транспорт до ЦДГ
№5 „Дъга” .
2. Организиране и провеждане на дейности по посредничество между родители,
детски градини, училища, общината и неправителствени организации за осигуряване на
успешни десегрегационен и интеграционен процеси.
3. Организиране и провеждане на обучение на учители за работа в мултиетническа
среда.
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4. Организиране и провеждане на обучение на родителите на децата и учениците за
запознаване с правата и задълженията им, произтичащи от нормативните актове и
осигуряване успешен интеграционен процес.
5. Подобряване на учебната среда в ЦДГ №5 „Дъга”.
6. Анализиране, затвърждаване, отчитане и популяризиране резултатите от
дейностите по проекта.

Целева група :

Дефинирана съобразно горните цели и задачи, като освен децата и учениците са
предвидени дейности с родители и учители, за да бъдат обхванати преките участници – 76
деца от ромската общност от градския квартал и двете села. Акцентът на настоящия
проект е продължаване на процеса на десегрегация според дългосрочната програма на
общината, като основен център на дейностите е ЦДГ 5 „Дъга”, но продължават и някои
дейности, обхващащи 52 първокласници-роми от кв. „Кошарник”, с. Студено буче и с.
Габровница, пътуващи до три централни градски училища. Седемдесет и шест деца от
ромски произход редовно са пътували от кв. „Кошарник” до ЦДГ 5 „Дъга”, от с. Студено
буче до ЦДГ 3 „Буратино” – и двете в Монтана и от с. Вирове до филиала на ЦДГ 8
„Пролет” в с. Габровница, където са обхванати и децата от подготвителната група. В
дейностите участват общо 30 учители от съответните учебни заведения и родителите на
128 деца (общо 286 преки участници). Непреки участници са103 деца и ученици, както и
техните родители и учители, обхванати от дейностите по проекта (предимно обучение).

Реализирани дейности в периода на проекта и резултати:

Задача 1:
Общината е осигурила автобус, който ежедневно осъществява планирания
транспорт на 27 деца от кв. „Кошарник”. От средства на проекта се изплаща само
горивото. Успоредно с това се реализира връзката родител-дете-образователна институция
чрез съответния придружител, избор на посредник и помощник на учителя в контекста на
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преодоляване на сегрегирания статут на детската градина в квартала. Интегрираното
обучение се извършва в смесена група от персонала на детската градина и на практика
това е изпълнявано през всички учебни дни. Налице обаче има разминаване в планирания
брой от обхванати деца, който е бил 28. Екипът на проекта има готовност да представи
съответните документи – маршрутно разписание, списък на пътуващите деца и снимков
материал.

Задача 2:
За осъществяване на конкретните дейности, е извършена сериозна предварителна и
текуща подготовка с участие на всички партньори по проекта. Това включва събиране на
предварителна информация почти за всяко отделно семейство и групи от деца в
съответните селища, индивидуална работа на учителите със семействата, както и
стимулиращи и поощряващи дейности, опиращи се на досегашния опит: консултация със
специалисти

от

дирекция

„Социално

подпомагане”,

отчитаща

специфични

и

индивидуални случаи; еднократни помощи; акция за даряване на дрехи и обувки;
индивидуална логопедична и психологическа помощ със съгласие и участие на родителите
при предварителна информираност относно нормативните условия. През целия период е
осъществяван обмен на информация между учителите от детските градини и съответните
приемни училища. Където е необходимо, са осигурени помощници на учителите, както за
работа с родителите, така и за провеждане на свободни игри и занимания, подготовки на
тържества. Осъществен е стриктен контрол чрез сравнителни таблици за отсъствия в
училищата и идентифициране на проблемните ученици. Важна роля са изиграли наетите
медиатори за общността и се отчита трайно сътрудничество с родителите. От първите са
изисквани и редовни отчети. Това личи от присъствието на организираните обучителни
дейности, родителските срещи и тържествата в края на учебната година. В крайна сметка е
постигнат значителен напредък при всички отчетени общи и специфични проблеми, който
се изразява в ниско текучество на обхванатите пряко деца и ученици (50 ученици от
планирани 52 и 69 деца от съответните детски градини от планирани 72).

Задача 3:
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В контекста на проведеното в срок изнесено тридневно обучение на 30 учители от
приемните детски градини и училища за работа в мултикултурна среда, са извършени
съответните подготвителни дейности: осигуряване на лектор (преподавател от Шуменския
университет „Черноризец Храбър”), логистика и обучителни материали. Формирана е
диалогична среда чрез процеса на обучение, която има за цел да повиши компетенциите на
обхванатата група като резултатите от обучението са проверени чрез анкета (която би
трябвало да бъде предоставена на ЦОИДУЕМ в съответното приложение). Същевременно
са взети предвид препоръките, направени от обучаемите, съответно техният досегашен
опит, с акцент върху специфичните проблеми, създадени от билингвизма на децата и
работата с родителите в посока на връзката родител-дете. На практика, извън изнесеното
обучение през допълнителен текущ период от 25 дни, са проведени самоподготовка и
консултации. По тази дейност е налице готовност да бъдат предоставени съответните
издадени или изработени материали (програма, списъци и т.н.).

Задача 4:
Във връзка с предходната дейност е осъществено обучение на родители,
включващо сходна логистика и материали, като освен целева група от 119 родители, са
били поканени и са се отзовали кметовете на съответните населени места. Досегашният
опит в тази, може би най-важна и трудна сфера, е определил формата и конкретните
активности. Ясно се осъзнава, че е нужно ангажиране на заинтересованите институции по
населени места и включването им в образователната част на проекта. Привличането на
лектори има за цел да обхване широк спектър от тематични полета: законова база,
конкретно представяне на проекта от неговия ръководител, открояване на общите и
специфичните проблеми на десегрегацията и интеграцията и ред въпроси от социалната,
здравно-охранителната и икономическата сфера. Подобно на други места, целевата група
на родителите изисква специално внимание и стимулиране и широка степен на
осведоменост с цел повишаване на мотивацията и по-голяма ангажираност. Много важен
акцент на проведеното еднодневно обучение е дискусията между всички участници,
откроила редица посочени в отчета общи и специфични за общината проблеми, изискващи
далеч по-комплексно решение. Самата им идентификация е изиграла положителна роля

68

при осъществяването на конкретните цели. По тази дейност е заявена готовност за
предоставяне на съответните отчетни материали в приложение.

Задача 5:
Съответно с финансовия ресурс е извършено подобряване на учебната среда в ЦДГ
№ 5 „Дъга” (материална база).

Задача 6:
Основният смисъл на проведените дейности е осъществяването на приемственност
между детската градина и училището, връзка, която повсеместно се къса навсякъде в
страната, било при необхващане от страна на началното училище, но най-вече в ранна
училищна възраст и след това. Конкретната дейност в случая, включва както учебна, така
и възпитателна работа. Тук е обхваната групата от 70 бъдещи ученици, от които 35 са
роми. Целта е продължение на образованието и възпитанието в първи клас. Важна роля за
създаване на мултикултурен контекст, преодоляване на евентуални стереотипи и
предразсъдъци и убеждаване на родителите от двете общности, в интеграционния смисъл
на проекта са изиграли общи мероприятия, сред които се открояват трите съвместни
годишни тържества на родители, деца и преподаватели, проведени съответно между ЦДГ
№ 3 и VІІІ СОУ, ЦДГ № 5 и V СОУ; ЦДГ № 8 (филиал в с. Габровница) и ОУ-с.
Габровница. На проведените концерти са раздадени подаръци за всички участници,
осъществени са запознаване с бъдещите класни ръководители и всеобхватно стимулиране
на контактите, включващи и непреките участници (деца от двете общности, родители от
двете общности и учители). Резултатът очевидно е налице, тъй като от пряко предвидените
76 деца, този кръг от дейности е обхванал 70, от които всичките 35 ромски деца и от
предвидените 65, всичките 65 ученици. На практика текучеството се дължи на
преместване. Децата са получили удостоверения за завършена подготвителна група по
време на тържествата. Налице е готовност за предоставяне на съответните текстуални и
визуални материали.

Устойчивост и публичност:
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Като цяло, проектът реализира устойчива и дългосрочна тенденция за ангажиране
на съответните институции, организации, партньори и лица. За това, без съмнение,
допринася наличието на значителен опит през последните десет години, гъвкавост при
разрешаване

на

редица

общи

и

специфични

проблеми,

добро

познаване

на

идентифицираните групи и съществуващите проблеми. Отчитаният дефицит на средства
се компенсира, в рамките на възможното, от високата мотивация на участниците и
реалистично поставените цели, а също и с добра система на мониторинг, текущо и
финално отчитане на заложените дейности. Очевидно е, че проектните дейности и
приложената стратегия са намерили отзвук на местно и общинско равнище, както и сред
двете общности. Добрите практики и идентифицираните проблеми вероятно се нуждаят
обаче от по-широко оповестяване чрез даване на публичност чрез предвидените рекламни
и визуалните материали на проекта, начините за стимулиране и чрез местните медии.

Проблеми и препоръки:

Цялостната оценка на постиженията по проекта може да бъде само положителна,
още повече, че той е продължение на една отдавна стартирала интеграционна политика в
община Монтана, въпреки че тя неизбежно има предимно локален обхват при известното
общо състояние в тази сфера в Северозападния регион на България. В заключение бихме
отправили следните конкретни препоръки, които по наше мнение биха подсилили ефекта
от бъдещи проектни дейности:
По-ранен и по-пълен обхват на децата от детските градини.
Би било полезно провеждане на текуща анкета, особено за педагогическата работа,
а не само след тридневното изнесено обучение.
Засилване на елемента на публичност, с оглед дисеминиране на добрите практики и
резултати.
Важен момент в следващи проекти би трябвало да бъде и обучението на
педагогическия персонал и членовете на екипа за работа в мултиетническа среда.
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ПРОЕКТ 11.

МЯСТО НА ПРОЕКТА: ОБЩИНА ШУМЕН – С. ГРАДИЩЕ, С. ДИБИЧ И С.
ИВАНСКИ

ИМЕ

НА

ПРОЕКТА:

ПЕДАГОГИЧЕСКА
УЧАСТНИЦИТЕ

В

„ЗАЕДНО

СМЕ

ТЕХНОЛОГИЯ

ЗА

МУЛТИКУЛТУРНА

ПО-ДОБРИ”

(МОДЕЛ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛНА

СРЕДА

НА
НА
В

СРЕДИЩНИТЕ УЧИЛИЩА)

Времетраене на проекта: 01.01.2011 – 31.12.2011 г.

Водеща организация: Община Шумен

Партньорска организация: „Сдружение ПИМ БГ” („Сдружение за подпомагане и
интегриране на малцинствата в България”)

Описание на проекта:

Проектът се реализира с цел апробиране на успешен модел на педагогическа
технология в мултикултурна среда, белязана от обективна сегрегация поради оптимизация
на училищната мрежа сред три традиционни селски общности. Той съчетава двата
приоритета на КП 33.7, с подчертан акцент върху намаляване на риска от отпадане от
образователната система в общия контекст на опазване и развитие на съответните местни
традиции и идентичности, и опознаване нанационалната култура. В чисто практически
план се предвижда разработване и прилагане на педагогическа технология за повишаване
на знанията и компетенциите по български книжовен език и майчин език.
Наред с дейностите, свързани с обучението на учениците, които са основно
извънкласни, се предвижда работа с родителите от всички етнически групи, с оглед на
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преодоляването напотенциалните недоверие и съпротива към обучението и адаптацията на
учениците в новата оптимизирана образователна среда.
Проектът изцяло е съгласуван с Общинския план за развитие 2007-2013, както и с
други програми на общината, насочени пряко към проблемите на интеграцията на ромите.
Както общината, така и привлечената партньорска организация притежават богат опит в
тази сфера. „Сдружение ПИМ БГ” („Сдружение за подпомагане и интегриране на
малцинствата в България”) функционира като активен медиатор и инициатор на редица
проекти по интеграция и превенция.

Цели и задачи на проекта:

Цели:
1. Разработване на модел на педагогическа технология за интегрирано образование
на учениците от средищните училища, които на практика са сегрегирани поради
оптимизация на училищната мрежа през последните години.
2. Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от
етническите малцинства като предпоставка за качествено образование в средищните
училища.
3. Приобщаване на културата на малцинствените етнически групи в средищните
училища като част от културата и езика на основния български етнос и превръщане на
етнокултурното многообразие в източник на взаимно опознаване,

уважение и

сътрудничество в обща образователна среда.
4. Повишаване активността на родителите за сътрудничество и междукултурна
диалогичност в мултиетническа образователна среда.
Задачи:
1. „Формиране, обучение и работа на екипа: определяне задълженията и
отговорностите им; сключване на договори с тях; провеждане на обучение и тренинг;
изработване на въпросници, анкети и проучвания; описание на дейностите; издаване на
наръчник/помагало за педагогическа технология за интегрирано образование на учениците
от средищните училища”.
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2. „Работа с учениците: изработване на планове за всяка от целевите групи,
организиране и провеждане на дейностите в целевата група; осигуряване на необходимата
компютърна и аудио-визуална техника; дидактически, нагледни, канцеларски и други
помощни материали; изработване на сценични костюми и декори; организиране на
изложби, концерти, публични продукции, представления и екскурзии; издаване на
брошура, сборник и вестник; заснемане на видеофилм”.
3. „Работа с родителите: организиране и провеждане на срещи и тренинги; участие
в дейности съвместно с учениците; анкетиране”.
4. „Популяризиране на проекта: информиране на печатни и електронни медии,
ангажиране на медиите за отразяване на дейностите на учениците и родителите;
публикуване и представяне на резултатите от реализацията на отделните дейности;
организиране на изложби, концерти и представления”.

Целева група :
В проекта вземат пряко участие общо 265 участници – 155 ученици, 90 родители и
20 учители. Формирани са следните целеви подгрупи:
І. Ученици от 1-4 клас от ОУ „Васил Левски” – с. Градище, ОУ „Н. Й. Вапцаров” –
с. Дибич и ОУ „Христо Ботев” – с. Ивански
ІІ. Ученици от 5-8 клас от ОУ „Васил Левски” – с. Градище, ОУ „Н. Й. Вапцаров” –
с. Дибич и ОУ „Христо Ботев” – с. Ивански
ІІІ. Родители на ученици от ОУ „Васил Левски” – с. Градище, ОУ „Н. Й. Вапцаров”
– с. Дибич и ОУ „Христо Ботев” – с. Ивански.
ІV. Педагози от ОУ „Васил Левски” – с. Градище, ОУ „Н. Й. Вапцаров” – с. Дибич и
ОУ „Христо Ботев” – с. Ивански.
V. Непреки участници – предполагаем брой 300.

Особеност на проекта е разнообразният профил на целевата група (възрастово,
етническо, религиозно и езиково), което предопределя и разнообразието в целите. Така в
ОУ „Васил Левски” се обучават общо 119 ученика, от които 88 приходящи от околните
села (7 българи, 71 роми и 41 турци, според изявената идентичност). В ОУ „Н.Й. Вапцаров
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– с. Дибич се обучават 103 ученика, от които 72-ма приходящи от околните села (40
българи, 58 роми, 1 руснак и 4 турци). Освен тези средищни училища, в проекта е
включено и ОУ „Христо Ботев”, със 165 ученика (от които 155 роми и 10 българи). За
ромското население в района е характерен трилингвизъм, не винаги изявена една или
друга религиозна идентичност и относително слабо владеене на българския език.

Реализирани дейности в периода на проекта и резултати:

Съобразно осъществения на място мониторинг, интервю с част от членовете на
екипа и с представител на общинската администрация, запознаване с текущата
документация (в непълен вид) и изпратени отчети (разпределени по месеци) по
извънкласните занимания на предвидените по проекта клубове и студия, установихме
следното за изпълнението на поставените задачи:

Задача 1:
В срок са формирани и функционират съответните екипи и образователни звена:
клуб „Млад фолклорист”, клуб „Приложно изкуство”, клуб „Млад журналист” – с.Дибич;
театрално студио, клуб „Празниците на моя етнос” – с. Градище и студио „Музиката е в
нас” – с. Ивански.
Не са реализирани предвидените обучение и тренинг със съответните им елементи,
като посочените причини са разминаване в графика и недостиг на средства.

Задача 2:
Във всички извънкласни форми е проведена богата дейност, съответстваща на
планираните в проектното предложение мероприятия при спазване на графика
осигуряване на необходимата техническа, материална и образователна логистика.
Съобразно общата стратегическа цел са разменени гостувания на отделните клубове и
трупи, а за месец декември са предвидени и организирани мащабни заключителни прояви
за целия проект. Екипът е заявил готовност да предостави съответните текстуални и
визуални материали и продукти.
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Задача 3:
В самото начало на проекта са осъществени разяснителни срещи с родителите, след
което е част от тях са включени в дейностите по проекта и в учебните екскурзии. Екипът
отчита като благоприятни обстоятелства сравнително зрялата възраст, относително повисоката грамотност и запазените традиционни ценности сред зтначителна част от
родителите, а също ефективната медиация на партньорската организация. Постигнатата
висока степен на съпричастност на родителите, а също и богатата гама от извънкласни
занимания без съмнение са допринесли за минималното текучество.
На този етап не е налице информация за предвидените тренинги с родителите и за
обратната връзка чрез анкети.

Задача 4:
Нашата проверка установи, че всички заложени дейности са осъществени в пълен
обем. Предстои мащабен финал, който за пореден път ще представи резултатите пред
широката общественост.

Устойчивост и публичност:

Крайният резултат е изработването на комплексен модел, като е заявено намерение
той да бъде апробиран и в други училища в Шуменска област в дългосрочен план при
същия формат на органицация и партньорство. Проектът се откроява с много добра
публичност, която съответства на стратегическите му цели и е насочена към широко
популяризиране и разпространение на добрите практики.

Проблеми и препоръки:

Смятаме, че проектът щеше да спечели още повече от реализирането на заложените
в него лекторати и тренинги с привличане на външни експерти-обучители. Високата
мотивация и професионализъм на екипа и ангажирания педагогически персонал са
очевидни, но дори при тези финансови параметри е могло да се помисли за участие на
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кадри на Шуменския и др.университети, а също и на представители на местната културна
и артистична среда.
Надяваме се, че крайният отчет ще съдържа планирания наръчник и други
обощаващи педагогически разработки в съответствие с проектното предложение.

ІV. ПРЕПОРЪКИ КЪМ ЦОИДУЕМ.

Наблюдаваните 11 проекта се реализират в рамките на една, споредна нас успешна
и перспективна рамка. Те се основават на т.нар. „консорциум” между общини, НПО,
повечето от които ромски и местни образователни институции. От решаващо значение е
материалната и консултативна подкрепа, получавани от ЦОИДУЕМ и РОФ. Водеща роля
и в 11-те проекта имат общините, което дава стабилна институционална основа и
предпоставки за устойчивост, независимо от различната степен на реално осъществяване
на дейностите и пряка ангажираност на ресорните лица и направления. Не по-малко важна
е организационната и медиаторската дейност на партньорските организации. Почти
всички страни по наблюдаваните проекти се опират на значителен опит в сферата на
социалната и образователната интеграция на ромското население, а проектите се вписват
органично в съответните национални и общински пограми, стратегии и заявени
приоритети.
Нашата позиция като външни оценители се определя от обективно съществуващите
остри натрупани проблеми и конкретни трудности, с които са се сблъскали съответните
екипи. С други думи, тя е на critical friends, с ясното съзнание, че не винаги зад
перфектната отчетност стоят съответните резултати в пълния им обем, а от друга страна –
всяка обощаваща преценка в тази трудна и деликатна сфера в някаква степен остава
субективна. При конкретния анализ на отделните проекти са посочени забелязаните от нас
постижения и проблеми, като цялостната ни оценка е позитивна. Разбира се, могат да
бъдат откроени дейностите на онези екипи, които най-пълно и комплексно са спазили
своите програми и не случайно точно тук беше налице подчертана нагласа за
сътрудничество по време на мониторинга, реализъм и самокритичност, а също и
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приведена в ред документация, независимо от етапа на осъщесвяване на проектите (вж.
раздел ІІІ.от настоящия доклад).
Наред с конкретните бележки, които сме отправили към всеки един от 11-те
проекта, имаме и някои общи наблюдения и препоръки, които, по наше мнение, биха
подобрили още повече работата на ЦОИДУЕМ по осъществяване на набелязаните
дългосрочни цели и задачи, свързани с образователната интеграция на ромското и другите
етнически малцинства:
1. Може да се засили допълнително координацията между общините, РИО и
МОМН. Това е напълно реалистично да се осъществи чрез привличане на експерти по
интеркултурно образование, етнолози и психолози с цел засилване на обучителния
елемент за педагогическия персонал (а защо не и на съответните общински служители и
медиаторите), който е предвиден, но на много места не е осъществен или е подценен.
2. Наред с дейностите за съхраняване и популяризиране на традиционната ромска и
друга култура, от особена важност, според нас, са тези по овладяването на българския
книжовен език. Това е ключов елемент от програмите за осигуряване на равен достъп до
качествено образование и от по-нататъшната професионална и житейска реализация на
децата от етническите малцинства (при съответното тестване на успеваемостта). В
повечето случаи опитът на съответните екипи ги е насочил към изпитаните стратегии на
мултикултурализма с акцент към традицията (диалога между традициите и взаимното
обогатяване), но според нас са необходими конкретни програмни стъпки и дейности за
ориентация в съвременния свят, дори в ранна детска възраст, а да не говорим за бъдещата
гражданска и професионална ориентация.
3. По наше мнение трябва да се работи допълнително по методите на самооценка и
контрол за участниците в екипите. В тази връзка бихме препоръчали мониторингът от
външни оценители да се извършва на два етапа – 1) посещения в периода на времетраене
на проекта (с цел максимално обхващане на спектъра от дейности, осъществяване на
обратна връзка, навременна логистична и др. помощ, текущ контрол) и 2) обобщаване на
данните след приключване на всичките проекти.
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4. Би било много полезно да се осъществяват семинари и обучения с бъдещи
ръководители на проекти, участниците в екипите и медиаторите на национално ниво,
където да бъдат представяни добри практики, иновационни методи, технологии и
материали от областта на психологията, етнологията, интеркултурното образование и
лингвистиката, във формат групи от сходни проекти. Това ще обогати общата култура на
потенциалните участници и несъмнено ще повиши качеството на реализираните проекти.
5. Може да се помисли за създаването на общ интернет сайт и форум на текущите
проекти, където да се обменя информация между ЦОИДУЕМ, институциите и
организациите, участващи в дадена краткосрочна или по-дългосрочна програма.

