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 Цел:  

Създаване на иновативни и надграждане на съществуващи образователни 
практики за интеграция на ученици от етнически общности, обучаващи се в 
професионални гимназии чрез създаване на пилотен модел за образователна 
интеграция и издигане ролята на образованието в ценностната система на 
семействата от  етнически общности;  

Задачи:  
Изследване на конкретните нужди на целевата група и местната общност 

Засилване интереса към учебният процес и повишаване посещаемостта на 
учебните занятия; 

Създаване на положителна мотивация за продължаване на обучението след 
осми клас у учениците и техните семейства;  

Прилагане на ефективно работещи модели и практики за работа по включване 
на семейството и практики за работа с педагогическия персонал- 20 обучени 

учители от 2 професионални гимназии в Община Бургас; 
 



 Фондация „Областен ромски съюз“-Бургас 

 СОУ „Хр.Ботев“- с.Черно море, ОУ “Хр.Ботев“-
кв.Победа, ОУ “Св.Кл.Охридски“-с.Рудник и ОУ 
“Васил Левски“-кв.Горно Езерово 

 ПГ по автотранспорт и ПГ по туризъм „Проф.д-р 
Ас.Златаров“-Бургас 

Партньори по проекта: 



 Целеви групи 

 

 50 ученици от етнически общности – 23 в VІІІ кл., мотивирани 
да продължат образованието си в ПГ и 27, завършващи ІХ кл. 
в ПГ в рамките на проекта 

 50 родители на учениците, преминали два модула на 
мотивационно обучение 

 20 учители от ПГ, преминали два модула на обучение за 
работа в мултикултурна среда 

 40 учители от основни училища в квартали с компактно или 
смесено население от етнически общности, преминали един 
модул на обучение за работа в мултикултурна среда 
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 Дейности: 

 Проучвателска дейност: анкетно проучване на нагласите за 
образование 

 Обучителна дейност: проведени обучения за родители, 
ученици и учители в двата периода на проекта, 
образователни консултации за ученици 

 Практическа дейност: Индивидуална работа с професионален 
и социално-педагогически консултант, образователен 
медиатор по проекта 

 Извънкласна дейност: Спортен празник, Дни на 
толерантността, Среща с представители на местен бизнес 

 Работа с общността: сформиране на клуб „Активен родител“ 
и инициативен комитет от неформални лидери в общността 
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Работа с родители 

В рамките на проекта са проведени 
2 модула на еднодневни 

мотивационни обучения – 
интерактивни игри, решаване на 

казуси, презентации  на тема 
„Толерантност“ 



Мотивационно 
обучение на родители. 

Клуб „Активен 
родител“- ежемесечни 

срещи 



Провеждане на 
ежемесечни родителски 

срещи по места в 
кварталите с компактно 
население от етнически 

общности 



Инициативен комитет 
от неформални лидери 

в общността 

Оформяне на заключителен 
документ 



Обучения на ученици 



Провеждане на индивидуални и 
групови консултации от 

професионален консултант, 
социално-педагогически 

консултант и образователен 
медиатор 



Образователни 
консултации в ПГ по 

транспорт 
повишаване на образователния потенциал на 
учениците и изравняването му с този на техните 
съученици, идващи от масови училища, чрез 
предоставяне на групови и индивидуални 
консултации по различни учебни предмети, където е 
установен наличен дефицит от педагогическия 
персонал 



Образователни 
консултации в ПГ по 

туризъм „Проф.д-р Ас. 
Златаров“ 



Обучения на учители 



Извънкласни дейности - спортен празник, 
Дни на толерантността, Анти-Спин кампания 



Участие в дискусионен 
форум “Световно 

кафене“ в КЦ „Морско 
казино“ 



Участие в лидерски групи- 
здравно-социален център 
на Фондация „Областен 

Ромски Съюз“ 



Закупуване на  спортно облекло- ЕТ 
„Томи спорт“, учебници и  

абонаментни карти за градски и 
междуселищен транспорт 



Взаимодействие между местна администрация и 
НПО-в рамките на проекта е подписан Меморандум 

за партньорство между Община и НПО 
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Положителни страни  

* засилена мотивация за завършване на 
средно образование от страна на 
учениците от целевата група , подкрепа 
на повишаване степента на образование 
от страна на родителската общност, 
повишаване на квалификацията на 
учителите в професионалните гимназии 
за работа в мултикултурна среда, 
създаване на модел за успешно 
партньорство между местна 
администрация и НПО по проблемите на 
образователната интеграция. 
 
 

Слабости 

*единични случаи на чести и 
безпричинни отсъствия,  лоша 
дисциплина, затруднения при 
справяне с учебния материал, 
трудна приспособимост към 
новата училищна среда 

*липса на достатъчен капацитет 
за подкрепа у някои родители 

 



 Разширяване обхвата на професионалните гимназии, в които 
се интегрират ученици от етнически общности 

 Създаване на мрежа от медиатори за индивидуална работа с 
проблемни ученици и техните родители 

 Идентифициране на основните нужди на проблемните 
семейства със съдействието на др. официални институции- 
отдел „Закрила на детето“, дирекция „Социално 
подпомагане“ и включването им в специализирани програми-
социални, образователни и др. 

 Специализирани практически обучения на учители за работа в 
мултикултурна среда 

Устойчивост на резултатите- 
минимизиране на риска от слабите 

страни 



 в правилното разпределение на задачите и ефективно 
взаимодействие между членовете на екипа на проекта 

 в отзивчивостта и изпълнителността на учебните 
заведения - партньори по проекта 

 В координирането на съвместните усилия на различни 
официални и неправителствени структури при 
изпълнението на дейностите по проекта 

 В това, че си повярвахме и ни повярваха, че приехме 
проектните дейности като свой дълг и лична кауза  

И така…тайната на нашия успех е : 



 Магдалена Япаджиева- старши експерт „Образование и 
демографски въпроси“ в Община Бургас, ръководител 
на проекта-тел. 056/ 907-245, 0887 090056 

 Митко Доков- координатор по проекта и управител на 
Фондация „Областен ромски съюз“-Бургас-тел. 056/84-
86-95 

 Десислава Тенева, Габриела Панайотова, Стефан Тенев- 
професионален, социално-педагогически консултант и 
образователен медиатор и сътрудници към Фондация 
„Областен ромски съюз“-Бургас 

Благодаря за вниманието! 


