ПРОЕКТ
„Училищните общности – модел на социализация и
образователна
интеграция в малките населени места”
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образователен
фонд

Център за
образователна
интеграция на децата и
учениците от
етническите
малцинства

Община “Тунджа”

Създаване на
организация за
пълен обхват на
децата и учениците в
предучилищните и
учебни заведения на
територията на
община „Тунджа" споделяне на
практически опит

„Тунджа”
е
най-голямата
по
територия община в област Ямбол.
Включва в състава си 44 населени
места от селски тип, на чиято
територията
има наличие на
малцинствени общности с различно
ниво на интеграция. Ромската
общност
е
неравномерно
разпределена.
По-компактно присъствие на роми е
регистрирано в селата Веселиново,
Завой, Дражево, Кукорево,Ботево,
Хаджидимитрово, Крумово и др.,
като повече от 50% от ромското
население е на възраст под 20
години.

Демографска характеристика:
Населението на общината е 25 530 души, като 3 881 лица са посочили, че
принадлежат към ромския етнос. Те съставляват 15% от населението,
съотнесени към общия брой живеещи на територията на общината.
Децата до 7 г. възраст са 1 332 и съставляват 4.91% от него.
Децата от 0 до 3 г, възраст са 583
Децата от 4 до 7 г. възраст са 729.

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ОБЩИНСКАТА НОРМАТИВНА
БАЗА В ПЕРИОДА 2009 г. - 2012 г.
През 2009 г. община „Тунджа” разработи и предложи за одобрение от Общинския
съвет два стратегически важни документа: Стратегия за развитие на
образователната система на Община „Тунджа” в периода 2009 – 2015 г. и
Програма за интеграция на етническите малцинства, която е насочена
предимно към младите хора и има за основна цел по – пълноценната
интеграция на децата от ромски етнически произход в общинската
образователна инфраструктура.
Специфичните теми и области на дейностите в програмния документ са:
Образование
Заетост и икономическа активност
Здравеопазване
Жилищни условия
Достъп до услуги
Съхраняване на етническата специфика и на ромската култура

Основното практическо измерение на интеграцията в община “Тунджа” се базира на
достъпа до образование.
Общинската образователна инфраструктура включва 10 учебни, 18 детски заведения и
1 извънучилищно звено.
Приоритет в общинската образователна политика са инвестициите:
• в ранното детско развитие;
• в предучилищната подготовка;
• в целодневната организация на учебния процес и извънкласните дейности;
• за осигуряване на достъп до алтернативни услуги за деца и семейства от маргинализирани
групи и малцинствени общности.
- разкрити са две яслени групи към обединени детски заведения за общо 32 деца на възраст
до 3 г. в селата с компактно ромско население Веселиново и Кукорево
- още от учебната 2010/ 2011 г. с Решение на Общинския съвет се включихме в проекта
на Министерство на образованието, младежта и науката и въведохме задължителна
предучилищна подготовка за децата, навършили 5 - годишна възраст
Наличната материално-техническа база, свободен капацитет и кадровата осигуреност с
педагогически персонал гарантира постигането на пълен обхват на 5 – годишните деца в
групите за задължителна предучилищна подготовка в общинските детски градини.

Община “Тунджа” реализира проекта “Училищните
общности – модел на социализация и
образователна
интеграция в малките населени места” в
партньорство с
„Център за образователни програми и социални
инициативи” и Общински младежки съвет
„Тунджа”
• Проектът бе финансиран от Център за образователна
интеграция на децата и учениците от етническите
малцинства и
Ромски образователен фонд /Roma Education Fund/
• Одобрено финансиране - 39 430 лв.
• Период на реализация: 10.2011-06.2012 г.

•

Основна цел: Да бъде формулиран и приложен устойчив,
ефективен и ефикасен механизъм за реализиране на
образователната интеграция и превенция на отпадането на
учениците от ромски произход от сегрегирани общности в
общинските средищни училища.

•
-

Подцели:
Да се осигурят условия за равен достъп до образование, в т.ч.
целодневна организация на учебния процес;
Да се гарантира прякото участие на всички компоненти на
училищните общности в общинската образователна
инфраструктура - ученици, педагогическите екипи и родителските
общности;
Да се създадат и насърчат иновативни модели на партньорства
между местните власти, учебните заведения и НПО за съвместно
изпълнение на приоритетите в Стратегията за образователна
интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и на
приоритетите, заложени в общинските стратегически документи.

-

-

В рамките на проекта община „Тунджа” успя
да насърчи и стимулира интеграционните процеси
в училищните общности посредством ресурса на
извънкласните и извънучилищни форми на работа
при целодневна организация на образователния
процес и въвеждането на наставничество, като
форма на подкрепа на по-тясната интеграция на
децата от ромски произход в училищните
общности.
Бяха повишени компетенциите на
педагогическите екипи, включиха се и родителите
като активна страна в училищните общности.

Проектът надгради опита и добрите

практики на местната власт и
средищните училища в посока на
реализиране на два от основните
национални приоритети в
образованието –целодневната
организация на образователния
процес и интеграцията на децата
от етническите малцинства.

Приложихме комплексен подход за
реализиране на интеграционните
процеси и осигуряването на
условия за равен достъп до
образование , в тясна връзка със
спецификата на община „Тунджа”
и общинската образователна
инфраструктура.

Целевата група по проекта включваше:
- Деца в подготвителни групи и ученици в начален
етап на обучение от ромски произход при
целодневна организация на образователния процес,
- Ученици от ромски произход в прогимназиален етап
на обучение при целодневна организация на
образователния процес
- Около 800 души от родителски общности на 8-те
общински средищни учебни заведения в селата
Ботево, Бояджик, Веселиново, Дражево, Кукорево,
Роза, Скалица и Тенево,
- 136 педагози от учебните заведения на община
„Тунджа”.

8 населени места от селски тип, в които
функционират учебни заведения със средищен
характер:

с. Бояджик
ОУ “Св.Св. Кирил
и Методий”

с. Роза
ОУ “Св. П. Хилендарски”
с. Ботево
ОУ “Христо Ботев”

с. Скалица
ОУ “Св. П. Хилендарски”

с. Дражево
ОУ “Св.Св. Кирил и
Методий”

с. Веселиново
ОУ “Св.Св. Кирил и
Методий”

с. Кукорево
ОУ “Христо Ботев”
с. Тенево
ОУ “Васил Левски”

Реализирани цели и задачи по
проекта:
 Беше формулиран и приложен устойчив,
ефективен и ефикасен механизъм за
реализиране на образователната интеграция
на учениците от ромски произход в
сегрегирани общности в общинските
средищни училища, като се осигурят условия
за равен достъп до образование в т.ч.
целодневна организация на учебния процес;

 Формираният административен
екип успя да гарантира добрата
организация и финансова
обезпеченост на проектните
дейности и изпълнението им,
съобразно план-графика;

 Бяха използвани инструментите на
неформалното лидерство,
влиянието на авторитетни
личности и формата на
доброволчеството за постигане на
ефективно взаимодействие с
маргинализираните ромски
общности с фокус върху процеса на
образователна интеграция в
общинските средищни училища;

В рамките на изпълнение на проекта
беше извършен подбор на 8 наставници за
работа с деца от маргинализирани групи,
обхванати в целодневна форма на
организация на образователния процес.
Преди да започнат работа с наставниците
се проведе семинар – обучение.

Особено ценна за постигане на
целите по проекта се оказа
дейността на обучените наставници
от местната ромска етническа
общност.

Наставниците работиха заедно с децата, учениците и педагозите
в групите за задължителна предучилищна подготовка,
ежедневно по 2 часа в полуинтернатните групи, в групите по
интереси, в извънучилищните форми на работа, както и в
клубовете за доброволчески дейности. Те подпомагаха децата в
процеса на тяхното интегриране в училищната среда,
подкрепяха взаимодействието им с педагозите, насърчаваха
личностното развитие на учениците в условията на
мултикултурна и конкурентна среда. Работиха и с родителските
общности за приобщаването им към училищния живот.

Наставниците бяха не само образователни медиатори, но и
като социални ментори имаха принос за изграждане на
ефективни взаимодействия, отношения на доверие и
толерантност, както между училищните, така и в местните
общности

Резултатите от техните усилия са реални и измерими:
От 09.01.2012 г. са разкрити допълнително 12 нови полуинтернатни групи за
целодневна организация на учебния ден в осемте средищни общински
общообразователни училища, като в тях са обхванати още 244 ученици, в т.ч
и от ромски произход.
Така към 06.02.2012 г. в общинските средищни училища са сформирани общо
40 ПИГ с 921 ученици в тях спрямо 28 полуинтернатни групи и 677 ученици в
тях към месец октомври 2011 г., когато стартира проекта.

Осемте средищни училища се включиха в проекта на МОМН “ Подобряване на
качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на
целодневна организация на учебния процес”, съфинансиран от Европейския
социален фонд по ОП “РЧР”
2011/2012г. към
06.02.2012 г.
2011/2012г. към
31.01.2011 г.
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40
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66%
724

30

61%

2010/2011 г.

677
28

54%

2009/2010 г.

594
24

2008/2009 г.

38%
418

18

% обхванати спрямо общия брой
ученици
брой обхванати в ПИГ ученици
брой ПИГ

Бяха формирани 16 клуба “Заедно” за
извънкласни и извънучилищни дейности
– по 1 в начален и прогимназиален етап
в осемте средищни училища.

Въвеждането на допълнителни извънкласни форми
на работа чрез клубовете „Заедно” обогати и
осигури устойчивост на целодневната организация
на образователния процес.

Чрез въвеждането на клубовете „Мисия
Доброволец” с участието на Общински
младежки съвет „Тунджа”, се
популяризираха целите и приоритетите
на Европейската година на
доброволчеството; промотирани бяха
ценности като толерантност,
съпричастност и благотворителност.

“Училище за родители”
Проведоха се 2 модула дискусии с родителите на
тема:
“10 причини детето ми
да ходи на училище” и
“Училищните общности –
стъпка към консолидация
на местните общности”

Проведе се методическа приложна
конференция на тема:
”Целодневната организация на
образователния процес – нови
форми и практики за консолидация
на училищните общности”.

Издадохме
сборник с
методически
разработки от
конференцията


Силни страни при реализиране на проекта се
оказаха:
- Въвеждането на наставничеството в работата на
училищните общности;
- Възможността образователната практика на
община „Тунджа” да бъде представена на
конференция „Намаляване на ранното напускане на
училище: ефикасни и ефективни политики в Европа”
в Брюксел;
- „Училище за родители” като форма за работа с
родителските общности, дейността на клубовете
„Заедно” в средищните училища;
- Утвърждаване на целодневната организация на
образователния процес като форма за пълноценната
интеграция на деца от ромския етнос.

НОВИ ПРОЕКТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
Проектно предложение „Дъга на толерантността” – образователна
интеграция на децата от етническите малцинства в детските
градини на община „Тунджа”
Проектът е разработен в рамките на Схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.05 „Образователна
интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Целта е
подобряване на условията за социализация и образователна интеграция
на деца от етнически малцинствени групи в 18-те общински детски
заведения чрез гарантиране на равен достъп до образование и обучение.
С реализацията на дейностите ще се повиши училищната готовност на
деца от детските градини на община „Тунджа”; ще се въведат нови форми
на работа с подрастващите; ще се обнови средата в детските заведения.
Стойността на проекта е 379 808,88 лв., а периодът на реализация – 12
месеца. Партньори на общината са всички 18 детски заведения. Чрез
планираните дейности ще се надгради добрият опит на община „Тунджа” и
на детските заведения в създаването на условия за ранна детска грижа и
предучилищна подготовка.

НОВИ ПРОЕКТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
Проектно предложение "Обучение в дух на толерантност и
недискриминация в детските заведения и училищата на община
Тунджа чрез съхраняване и развиване на културната идентичност
на децата и учениците от етническите малцинства"
Проектът е разработен в контекста на Приоритет Образование от
Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите
(2012-2020) и План за действие за изпълнение на Националната стратегия
на Република България за интегриране на ромите (2012- 2020) и
„Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.” Неговото разработване
е в изпълнение на общинските стратегически документи, касаещи
интеграцията на етническите малцинства. Проектът предстои да бъде
депозиран за финансиране пред Центъра за образователна интеграция на
децата и учениците от етническите малцинства. Дейностите са планирани
да се реализират в 8 училища и 8 детски заведения през учебната
2012/2013 година.

НОВИ ПРОЕКТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
Община “Тунджа” кандидатства и очаква одобрение на проектно предложение
Интегриран проект за осигуряване на съвременни социални жилища за
маргинализирани групи по Схема: «Подкрепа за осигуряване на
съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени
и социално слаби групи от населенинието и други групи в неравностойно
положение.» на ОП «Регионално развитие 2007- 2013» - операция 1.2.
«Жилищна политика»
•

•

•

•

Целева група по проекта са: бездомни хора и/или живеещи в много лоши
жилищни условия; хора в риск от бедност и социално изключване; родители на
деца, вкл. малолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве
и увреждания и от ромската общност;
Дейностите по проекта целят изграждането на нов жилищен фонд - общо 10
двуфамилни къщи или 20 жилища в селата: Дражево - 2 бр, Бояджик- 4 бр.,
Хаджидимитрово-3 бр., Кукорево -1 бр. Всяко от жилищата е с обща разгърната
площ 70 кв.м. и ще включва: спалня, трапезария, всекидневна с кухненски блок,
санитарни помещения.
Предвидении са мерки за заетост на самите целеви групи чрез включването им
в самите строителни дейности, както и в благооустрояване на
инфраструктурата. Ще бъдат реализирани интегрирани образователни, здравни
и социални програми за целевите групи
Обща индикативна стойност на проекта: 1 243 875 лв.

БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!

