
Равен старт за социално включване 

Политики и стратегии за образователна 
интеграция на деца и ученици от 

етнически малцинства на Община Бургас 



Колко струва качественото 

образование на деца и ученици 

от етническите малцинства? 
* Гарантиране на равен достъп до 

качествено образование 

*Интегриране на деца и ученици от 
етническите малцинства в етнически 
смесени училища и детски градини 

*Превенция на ранното отпадане от 
училище 

*Кариерно консултиране на млади хора от 
малцинствата и възможности за 
пълноценна професионална реализация 

*Работа с родителската общност 

 



 



 



Успешно осъществяване на 

образователна интеграция  

*Учебен процес, обвързан с интерактивни методи и 
информационни технологии 

 

*Овладяване на български език в предучилищна 
възраст-задължителен подготвителен клас 

 

*Летни “наваксващи” групи-учебен процес, 
комбиниран с извънкласни форми на обучение-
физическа подготовка, изобразително 
изкуство,театрални и танцови трупи 

 

*Професионални курсове 

 

*Осъществяване на  иновативни социални политики 
в образованието-обновяване на материално-
техническата база, изхранване на 
учениците,облекло и учебни помагала за 
учениците от социално затруднени семейства  



   Разработени общински 

стратегии и програми за 

образователна интеграция 

*Общинска програма за 

образователна интеграция на 

деца и ученици от етнически 

малцинства-2007-2013 г. 

*Общинска стратегия за 

интегриране и развитие на 

етническите малцинства в 

Община Бургас( в проект!) 



    Статистиката показва: 

28 училища в Община Бургас с 

ученици от етнически 

малцинства 

Само 1,2 % от общия брой 

ученици са отпаднали от 

училище( от 46 000 в Област 

Бургас са отпаднали едва 426 

ученици) 



Проект”Комплексен подход за 

качествено образование на деца и 

ученици от етническите малцинства” 

*Финансиран от Център за 
образователна интеграция на 
деца и ученици от етническите 
малцинства 

*Изпълняван от Община Бургас 

*Партньори: РИО-Бургас, 
Сдружение”Равновесие”,СОУ”К.Пе
тканов”,ОУ”Васил Левски”-
кв.Горно Езерово,ЦДГ”Калинка”-
с.Рудник 



Много детски усмивки,много 

мечти,много надежди 

 



Цел и задачи на проекта: 

*осигуряване на равен старт в училищното обучение 
на деца и ученици от малцинствата 

 

*предоставяне на допълнителна образователна 
подкрепа на застрашени от отпадане ученици 

 

*подобряване педагогическите умения на учителите 
за работа в мултиетническа среда 

 

*създаване на възможности за успешна социализация 
на младите хора от малцинствата чрез 
професионални курсове 

 

*подпомагане процеса на културно самоопределяне и 
създаване на атмосфера на толерантност и 
междукултурно опознаване 



Целеви групи и резултати от 

дейностите: 

*Преки участници са 24 ученици, включени в 
индивидуални програми за обучение и развитие, 
70 деца и ученици, включени в извънкласни 
форми,24 участници в професионални 
обучения,12 учители, обучени за работа в 
мултиетническа среда 

 

*Резултати:подобрена адаптация към учебен 
процес,повишена успеваемост и намален брой 
отпаднали ученици,прилагане на ефективни 
подходи за работа в мултиетническа 
среда,успешен професионален старт на 
младите хора,включени в професионалните 
курсове,опознаване на културните,исторически и 
фолклорни традиции на различните етноси 

 



Ресурсна група- ОУ”Васил 

Левски”-кв.Горно Езерово 



Апробиран ефективен модел 

за обучение по иновативно 

разработени учебни програми 



Приоритет І и ІІ по проекта: 

Съчетание на учебни и 

извънкласни дейности 
*Проблем: 

Затруднено 
овладяване на 
български език 

 

*Проблем: 

 проявена 
дискриминация в 
етнически 
смесени у-ща 

*Решение:Индивиду
ално обучение, 
закупуване на 
специализирани 
учебни помагала 

*Решение: 

 създадена 
атмосфера на 
толерантност, 
приятелство и 
взаимопомощ 
чрез включване в 
разнообразни 
худ.дейности 



Обучение в 

Ателиета”Театър”,”Музика”,”

Живопис” 



Приоритет 3-

Професионални обучения 

*Проблем: 

липса на адекватна 
професионална 
подготовка на 

ученици,навърши
ли 16-

год.възраст-
отпаднали или 
застрашени от 

отпадане и 
родители на 
ученици от 
етнически 

малцинства 

*Решение:  

Проведени 
професионални 

курсове по 
професиите”фриз
ьор” и “козметик” 

и издадени 
сертификати на 

24 курсисти, 
закупени 

фризьорски 
материали и 
консумативи 

 



Фестивал на етносите-заключителен 

концерт по проекта 



Най-малките участници в проекта, най-

атрактивните актьори в концерта-  децата 

от ЦДГ”Калинка”-с.Рудник 



    Ателие”Танц и музика” 



      Театрално ателие 



    Танцова трупа”Калинка” 



Някъде все още е така... 



     А при нас е весело... 



               ЗАЩО? 

*Защото има консолидация и  екипна 

работа между всички ангажирани 

институции 

*Защото се работи за колектива и 

отделната личност едновременно 

*Защото има желание от”малката 

пътечка да се прокара голям 

път”,т.е.иновативните подходи в 

проектната работа да продължат 



      Благодаря за вниманието! 

 

Дирекция”Образование и 

демографски въпроси”- 

Община Бургас 


