ДОКЛАД
ОЦЕНКА НА ЕФЕКТА И СТЕПЕНТА, В КОЯТО СА ПОСТИГНАТИ СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ
ЦЕЛИ НА ЦОИДУЕМ С ОДОБРЕНИТЕ И ФИНАНСИРАНИ ПРОЕКТИ ПО КОНКУРСНА
ПРОЦЕДУРА 33.15-2016, ПРИОРИТЕТ 2 И ПО КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА 33.16-2017,
ПРИОРИТЕТ 1

Конкурсна процедура 33.15-2016, Приоритет 2: Развиване на дейности, гарантиращи равния
достъп до качествено образование за децата и учениците от етническите малцинства, включително
и за преодоляване на сегрегацията и вторичната сегрегация на децата и учениците от етническите
малцинства.
Конкурсна процедура 33.16-2017, Приоритет 1: Реализиране на различни форми на работа,
водещи до пълноценна социализация на децата и учениците от етническите малцинства.
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"Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а
факел, който трябва да бъде запален." – Плутарх
„Не за училището - за живота да се учим!“ - Луций
Сенека

УВОД
Образованието е единен целенасочен процес на възпитание, обучение и придобиване на
съвкупни знания, умения, ценности, социални убеждения и навици. В широкия смисъл на думата
образованието е процес на формиране на ума, характера и физическите способности на дадена
личност, а също така и предаване на знанията, натрупани с поколения в областта на културата.
Образованието е жизненоважна човешка потребност, то е неразривна част от дълбинната човешка
природа, то е организация, мисия, институция.
Инвестицията в образованието на младото поколение е инвестиция в бъдещето. На
проведената на 19.11.2018 г. конференция "Ценности и образование" министърът на
образованието и науката на Р България потвърждава за пореден път, че ефектите от образованието
и възпитанието на децата и учениците са едни от най-важните за развитието на обществото. По
думите му тази дейност се осъществява чрез непрестанно взаимодействие между семейството,
училището и държавата.
Усилията на обществото и на професионалната преподавателска общност за повишаване
образователното ниво и квалификация на младите са с акцент, насочен напред във времето, което
носи както висока доза удовлетвореност, така и не малка степен на вариативност. Затова
наличието на ясна визия, на правилно определени дългосрочни цели, на добре дефинирани
последователни стъпки за тяхното изпълнение, както и на мотивиран и подготвен екип от
изпълнители /учители, възпитатели/, са необходими фактори за постигане на желаните резултати.
Стратегическите документи на българското Министерство на образованието и науката,
определящи рамката на националната политика в тази сфера са следните:
 Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република
България 2017 - 2030 година
 Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите
малцинства (2015 – 2020)
 Стратегия за развитие на висшето образование в Република България 2014-2020
г. и план за действие
 Стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни
технологии в образованието и науката на Република България (2014-2020 г.)
 Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 –
2020)
 Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (20122020)
 Стратегията за развитие на професионалното образование и обучение в
Република България за периода 2015-2020 г.
 Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри
 Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014–2020 година
 Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната
система (2013 – 2020)
Една от основни стратегически цели на българската образователна система е насочена към
образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. Причините за
извеждането на тази тема като приоритетна за националната образователна система са следствие на
обективен и задълбочен анализ на демографската характеристика на населението в страната, на
нивото на реалната образователна и професионална квалификация на работоспособната възрастова
група, на общоевропейските политики за уважение, недискриминация и толерантност по
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отношение на етническите малцинства, за премахване на сегрегацията, за утвърждаването на
хуманистичния модел на развитие.
Българската държава повече от десет години е активно ангажирана със свои многобройни
про-активни действия в общоевропейските политики за интеграция на ромите. Инициативата
„Десетилетие на ромското включване”, стартирала през 2005 г. с подписването на учредителна
декларация от министър-председателите на България, Македония, Румъния, Словакия, Сърбия,
Унгария, Хърватия, Чехия, и Черна гора обедини народите на тези държави към разбирането за
потребността от провеждането на съвместни и координирани усилия за преодоляване на
натрупаните през годините негативи за премахване на бедността, на фрапантните образователни
диспропорции и отстраняване на неприемливата пропаст между ромите и останалата част от
обществото.
Така започналата инициатива се разви и разрасна през годините. Нейно продължение е
решението на Европейския съюз от 6.02.2009 г. за включване на ромите и на формулираните от ЕС
основни принципи, на базата на които да се осъществява това включване в страните членки, както
и на заложените цели в Тематичния план за действие за включване на ромите и пътуващите групи
за периода 2016-2019, приет на 15.03.2016 г. от Комитета на министрите, фокусиращ вниманието
на страните-членки върху борбата с анти-джипсизма, предразсъдъците срещу ромите,
дискриминацията и престъпленията от омраза срещу тях.
Специалният акцент, който се поставя в България върху политиката за интеграция на
ромите, ангажира усилията на няколко министерства, държавни агенции, на редица НПО, медии,
на гражданското обществото като цяло. Националният план за действие за периода 2015-2020 в
изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (20122020), съдържа 112 дейности по приоритетите: Образование – 31 дейности; Здравеопазване – 33
дейности; Жилищни условия – 17 дейности; Заетост – 10 дейности; Върховенство на закона и
недискриминация –13 дейности; Култура и медии – 8 дейности.

ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ – СЪЩНОСТ И ЦЕЛИ

Образователната интеграция е сложен, дългосрочен и многопластов процес. Съгласно
възприетата от МОН дефиниция това е „институционален процес, при който образователни
субекти, носители на етнокултурни специфики, си взаимодействат в единна образователна среда,
като в процеса на обучение и възпитание формират интеркултурни компетентности и споделени
граждански ценности, запазвайки своята етнокултурна идентичност и получавайки равни
възможности за социална реализация.“
Образователната интеграция е една от видовете политики за социално включване, които
се реализират в рамките на Европейския съюз. Практическата реализация на този тип интеграция в
българските детски градини и училища се осъществява в следните направления:
а) осигуряване на равен достъп до качествено образование за всички деца и ученици;
б) утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от процеса на
модернизация на българската образователна система;
в) създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и учениците от
етническите малцинства;
г) съхраняване и развиване на тяхната културна идентичност чрез изучаване на майчин
език, история и култура;
д) поощряване на взаимното уважение, разбирателството и сътрудничеството между
всички деца и ученици, независимо от етническата им принадлежност.
Стратегията за образователна интеграция, одобрена от министъра на образованието през
2004 г. е интегрална част от националния проект за реформиране на образователната система и за
осигуряване на качествено образование на всички деца в Република България. Тя се основава на:
 Международния пакт за граждански и политически права.
 Международната конвенция за ликвидиране на всички форми на расова
дискриминация.
 Конвенцията за борба срещу дискриминацията в областта на образованието.
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 Рамковата конвенция за защита на националните малцинства.
 Декларацията за правата на лица, принадлежащи към национални или етнически,
религиозни и езикови малцинства.
 Закона за защита срещу дискриминацията.
 Управленската програма на българското правителство “Хората са богатството на
България”.
 Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество.
 Световната програма на ЮНЕСКО и ООН “Образование за всички”.
 Целите и задачите на “Десетилетието на ромското включване: 2005-2015 г.”.
Стратегическите приоритети на Стратегията са насочени към две основни линии: 1./
Пълноценна интеграция на ромските деца и ученици чрез десегрегация на детските градини и
училищата в обособените ромски квартали и създаване на условия за равен достъп до качествено
образование извън тях; 2./ Оптимизация на училищната мрежа в общините с малки и разпръснати
населени места, включително чрез подпомагане на средищните училища за гарантиране на
качествено образование в тях.
Стратегията е базов документ имащ амбицията да оформи не само рамката на проблемите,
касаещи образователната интеграция на децата от различните етнически общности в България –
ромско, турско, арменско, еврейско и др. малцинства, - но и да очертае и предложи възможни
решения. Тя дефинира, както общите и специфични стратегически цели, така и направленията за
работа. В техният периметър се включват създаването на правни гаранции, изграждането на
организационно-административни механизми, осигуряването на образователни условия и ресурси,
на финансови механизми.
Образователната интеграцията е процес, в който участват децата от етническите
малцинства и от мнозинството и за чието осъществяване е ангажирана цялата училищна общност.
Тя е насочена към премахване на сегрегацията, както и на вторичната сегрегация, към защита
правата на децата, недопускане на дискриминация и осигуряване на адекватни предпоставки за
бъдещата им социална реализация.
Във философията на образователната интеграция е залегнала глобалната хуманистична
идея за правата, уникалността и суверенността на личността; за разширяване възможностите за
нейната многостранна социална реализация; за интеркултурността като възможност за взаимно
обогатяване и естествен мост за взаимно опознаване и приемане. Възпитанието в дух на етническа
и религиозна толерантност, на респект и приемане на културното многообразие, на съхранение и
развитие на различните културни идентичности са ключови за постигането на образователна
интеграция.
Образователната политика, насочена към провеждането на серия от мерки за постигането
на културен интегритет, фокусира вниманието, както върху съхраняването на специфичната
културна идентичност, така и върху издигането на тази идентичност на по-високо равнище – до
това на „свързващо звено“, на „посредник“ в културния диалог между етносите.
РОЛЯ И МЯСТО НА ЦОИДУЕМ КАТО СПЕЦИФИЧНА АДМИНИСТРАТИВНА
СТРУКТУРА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ

Независимо от многобройните усилия, значителна част от образователно-интеграционния
и социализиращ потенциал на „Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от
етническите малцинства“, според оценката на МОН, „остава нереализиран“. Този извод налага
всички обществени субекти, работещи за образователната интеграция да мобилизират и
активизират дейностите си.
В приетата през 2004 г. Стратегия се констатира липсата на адекватен специализиран
организационно-административен механизъм за иницииране, координиране и контролиране на
ефективна образователна политика за равноправна интеграция на децата и учениците от
етническите малцинства. С цел преодоляването на този дефицит и в резултат на обективно
натрупаните многобройни социални проблеми, през 2005 г. е създаден Центърът за образователна
интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) като самостоятелно
звено в рамките на МОН. Неговите функции и цели са насочени към разработване, финансиране и
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подкрепа на проекти, които имат за цел насърчаване на равния достъп до качествено образование и
подобряване на резултатите от възпитанието и обучението на децата и учениците от етническите
малцинства в България. Центърът е създаден да подпомага дейността на Министерството на
образованието и науката (МОН) по провеждане на политиката за образователна интеграция на
децата и учениците от етническите малцинства. Той финансира проекти, свързани със съвместно
обучение и възпитание на деца и ученици с различен етнически произход чрез осигуряване на
допълнителна учебно-възпитателна работа с ученици, които имат пропуски в обучението.
Кръгът от дейности, присъщи на ЦОИДУЕМ, включват усилия за приемане и въвеждане
на местно ниво на стратегии, програми, планове за интеграция на децата и учениците от
етническите малцинства, насърчаване на сътрудничеството между неправителствените
организации (НПО) и държавните институции. Центърът като орган, подпомагащ Министерството
на образованието и науката в частта образователна интеграция, следва приетите програмни
документи - Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г.
и Плана за действие за нейното изпълнение; Стратегията за образователна интеграция на деца и
ученици от етническите малцинства (2015-2020) и Плана за действие по изпълнението й;
Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (20132020).
Направленията на неговите активности са насочени в две посоки – първата е разработване
на проекти и участие в конкурси за привличане на средства извън държавния бюджет, а втората е
конкретното финансиране на проекти. С оглед реализиране на националните стратегии и политики
за образователна интеграция, ЦОИДУЕМ си е поставил за цел разширяване диапазона на
финансиране на целеви проекти. Това е свързано с намирането на нови донорски източници, които
да подпомогнат средствата, отпускани от държавния бюджет и така да се осигури провеждането на
интеграционните политики.
Съгласно приетата Тригодишна програма за работа на Центъра /2016-2018 г/, проектите,
които следва да бъдат финансирани, са разпределени в три приоритета:
Приоритет 1: Реализиране на различни форми на работа, водещи до пълноценна
социализация на децата и учениците от етническите малцинства.
Този приоритет обхваща 30% от средствата на Центъра в следните насоки:
1. Проекти, насочени към разработване и въвеждане в детските градини и в училищата
на програми за образователна дейност, съобразени с културите на различните етнически
малцинства (съгласно чл. 10 (1), т. 4).
2. Проекти, включващи изследователска дейност, свързана с междуетническата
интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (съгласно чл. 10 (1), т. 6).
3. Проекти, свързани с подготовката на родителите за осъществяване на
образователната интеграция на децата и учениците (съгласно чл. 10 (1), т. 7).
4. Проекти с включени дейности за работа със семейството за разясняване на ползите от
образованието на децата и учениците от етническите малцинства.
5. Проекти за работа с родители, учители и други педагогически специалисти за
преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различните етнически
групи.
6. Проекти, включващи провеждане на информационни кампании, целящи привличане
на млади хора като доброволци за работа с деца в риск от отпадане или отпаднали от
образователната система.
7. Проекти за формиране на родителски клубове и училищни настоятелства с участието
на родители от етническите малцинства.
8. Проекти, в които са заложени дейности за реализиране на планове на общинско
равнище за поетапна десегрегация, основани върху анализ на образователните потребности и
обществените нагласи, осигурени с целево финансиране и обвързани с конкретни срокове и
отговорни институции.
9. Проекти за включване в общинските планове за интеграция на етническите
малцинства на мерки, насочени към предотвратяване на вторичната сегрегация, според
спецификата на населеното място.
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Приоритет 2: Развиване на дейности, гарантиращи равния достъп до качествено
образование за децата и учениците от етническите малцинства, включително и за преодоляване на
сегрегацията и вторичната сегрегация на децата и учениците от етническите малцинства.
Към този приоритет са ориентирани 60% от средствата на Центъра в следните
насоки:
1. Проекти, насочени към осигуряване на условия за съвместна образователна дейност
на деца и ученици с различен етнически произход в държавните и общинските детски градини,
училища и обслужващи звена (съгласно чл. 10 (1), т. 1).
2. Проекти, насочени към дейности за връщане на отпадналите ученици в училище и
подобряване на образователните им резултати (съгласно чл. 10 (1), т. 2).
3. Проекти за подобряване на образователните резултати на децата и учениците от
етническите малцинства.
4. Проекти за овладяване на българския книжовен език от децата и учениците от
етническите малцинства.
5. Проекти за осигуряване на допълнителна квалификация на педагогическите
специалисти за работа в мултикултурна образователна среда, включително за преподаване на
български език на деца, за които той не е майчин.
6. Проекти за осъществяване на извънкласни и извънучилищни дейности със
съдържателни елементи на интеркултурното образование.
7. Проекти, чрез които се осигурява допълнителна работа с ученици от етническите
малцинства, застрашени от отпадане и/или преждевременно напускане на училище.
8. Проекти, включващи дейности за подкрепа на ученици от етническите малцинства за
продължаване на образованието в гимназиален етап.
9. Проекти, включващи специализирана работа за информиране, мотивиране и
подготовка на ученици от етническите малцинства в гимназиална степен за продължаване на
образование във висшите училища.
10. Средства за осъществяване на мониторинг и оценка, както и за оценка на риска за
изпълнението на приоритета.
Приоритет 3: Прилагане на ефективни форми на интеркултурното образование и за
съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите
малцинства.
Този приоритет е с 10% от средствата на Центъра в следните насоки:
1. Проекти за подкрепа на опознаване, съхраняване и развиване на традиции по места;
за съхраняване и развиване на културната идентичност; предназначени за разработване на
празничен календар с изяви на деца и ученици от различен етнически произход.
2. Проекти за осъществяване на извънкласна работа, занимания по интереси,
организиран отдих и спорт в мултикултурна образователна среда, съчетани с традициите на
различните етнически групи.
3. Средства за осъществяване на наблюдение и оценка, както и за оценка на риска за
изпълнението на приоритета.
Финансирането, което ЦОИДУЕМ осигурява от различни донорски програми в
допълнение на отпусканите от държавния бюджет средства са основно от Българо - швейцарската
програма за сътрудничество, от Ромския Образователен Фонд, от Финансовия механизъм на
европейското икономическо пространство 2014 – 2020, от ОП „Наука и образование за
интелигентен растеж 2014 – 2020“ и от Програма „Еразъм+“.

СПЕЦИФИКА И ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА 33.152016 Г.

На основание чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника за устройството, дейността и
организацията на работа на ЦОИДУЕМ и в изпълнение на Годишен план за дейността му, на 05
юли 2016 г. е обявен конкурс за набиране на проектни предложения по Конкурсна процедура
33.15-16 г. Със стартирането на тази конкурсна процедура започва изпълнението на Програмата за
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дейността на Центъра за периода 2016-2018 г. В нейното съдържание са включени три приоритета Приоритет 1 „Реализиране на различни форми на работа, водещи до пълноценна социализация на
децата и учениците от етническите малцинства“, Приоритет 2 „Развиване на дейности,
гарантиращи равния достъп до качествено образование за децата и учениците от етническите
малцинства, включително и за преодоляване на сегрегацията и вторичната сегрегация на децата и
учениците от етническите малцинства“ и Приоритет 3 „Прилагане на ефективни форми на
интеркултурното образование и за съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и
учениците от етническите малцинства“. Специфична особеност е продължителността за
изпълнение на проектите по Приоритет 2, която е определена на две пълни учебни години.
В условията на конкурсната процедура са дефинирани бюджетните параметри, както на
всеки от включените приоритети, така и максимално допустимата стойност на кандидатстващите
проекти. Общият бюджет на Приоритет 1 е в размер на 420 000 лева, а максимална стойност на
един проект – 20 000 лева. За Приоритет 2 общият бюджет достига 840 000 лева, а максимална
стойност на един проект – 40 000 лева. Приоритет 3 е с бюджет 140 000 лева като определената
максимална стойност на един проект е 10 000 лева.
Допустими кандидати и за трите приоритета са общини; регионални инспекторати по
образованието; държавни висши училища; държавни и общински детски градини, училища и
обслужващи звена, кандидатстващи самостоятелно или с участието на други държавни и общински
детски градини, училища и обслужващи звена; регионални инспекторати по образованието;
държавни висши училища и общини или с юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи
общественополезна дейност.
Извършена е много сериозна разяснителна и популяризаторска дейност от страна на екипа
на ЦОИДУЕМ сред заинтересованите страни. В периода 12 юли – 03 август 2016 г. по инициатива
на Центъра са проведени 17 информационни срещи в градове на територията на цялата страна, на
които са присъствали представители от всички допустими групи кандидати. В допълнение на
стриктно провежданата от ЦОИДУЕМ широка информационна кампания, на официалната
страница на Центъра са публикувани 21 въпроса и отговорите към тях, поставени от потенциални
бенефициенти, засягащи различни съществени моменти на конкурсната процедура. За оценка на
проектните предложения на 15 юли 2016 г. ЦОИДУЕМ е обявил конкурс за оценители. Те
осъществяват независима и обективна оценка на постъпилите проектни предложения съгласно
предварително дефинираните критерии.
Класирани кандидати по Приоритет 2 „Развиване на дейности, гарантиращи равния
достъп до качествено образование за децата и учениците от етническите малцинства, включително
и за преодоляване на сегрегацията и вторичната сегрегация на децата и учениците от етническите
малцинства“ са общо 26. От тях 7 детски градини, 2 начални училища, 10 основни училища, 3
средни училища, 3 професионални училища, 1 община. Като резерви са посочени 15
кандидатстващи проекта, неодобрени за финансиране са 12 проекта, а отпаднали на ниво
административно несъответствие са 6 проекта.

СПЕЦИФИКА И ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА 33.162017 Г.

Конкурсна процедура 33.16-2017 е част от изпълнението на Тригодишната програма за
дейността на ЦОИДУЕМ. Тя включва два приоритета – Приоритет 1, който е обект на настоящия
доклад, е посветен на „Реализиране на различни форми на работа, водещи до пълноценна
социализация на децата и учениците от етническите малцинства“ и има продължителност една
учебна година. Официалното обявяване на конкурсната процедура е на 21.06.2017 г. на основание
чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на
ЦОИДУЕМ и в изпълнение на Годишен план за дейността.
Общият бюджет на приоритета е 250 000 лева като максималната стойност на един проект
е 20 000 лева. Допустими кандидатстващи институции и по двата приоритета на КП 33.16-2017 са
общини; регионални управления на образованието; държавни висши училища; държавни и
общински детски градини, училища и обслужващи звена, кандидатстващи самостоятелно или с
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участието на други държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена;
регионални управления на образованието; държавни висши училища и общини или юридически
лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.
Оценката на постъпилите проектни предложения се осъществява от независим екип
оценители, за които ЦОИДУЕМ е обявил на 10.07.2017 г. публичен конкурс. В резултат на
детайлно разглеждане на постъпилата документация по конкурсната процедура се е констатирало
административно несъответствие на 20 от кандидатите и те не са били допуснати до следващото
ниво на оценка. Причините за това могат да се разпределят в следните основни групи - непрецизно
оформяне на банковата идентификация на кандидата или на посочения от него партньор;
неизпълнение от страна на кандидата на задължения, свързани с плащане на вноски за социално
осигуряване или плащане на данъци по българското законодателство; неправилно определяне на
партньор на бенефициента, /напр., партньорът е изпълнявал договори по неприключила
конкурсна процедура 33.15-2016, финансирани от ЦОИДУЕМ или включване на партньор,
който несъответства на изискванията от Насоките за кандидатстване/; включване на планирани
дейности, несъответстващи на условията на Приоритет 1.
След приключването на втория етап от оценка – „Оценка качеството на проектите“,
одобрените проектни предложения са 16, 12 са определени за резерви и за 6 се отказва
финансиране. От одобрените бенефициенти 5 са детски градини, 5 са основни училища, 1 – средно
училище, 5 - професионални гимназии.
Преди началото на изпълнението на проектите, ЦОИДУЕМ е организирал на територията
на Центъра обучение за всички бенефициенти и по двата приоритета.

МЕТОДИКА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ЕФЕКТА И СТЕПЕНТА НА
ПОСТИГАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ НА ЦОИДУЕМ ОТ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ
ПО КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА 33.15-2016, ПРИОРИТЕТ 2 И КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА 33.162017, ПРИОРИТЕТ 1

При разработването на методиката, необходима за изготвяне на доклада за последваща
оценка на ефективността и ефикасността на реализираните по конкурсна процедура 33.15-2016,
Приоритет 2 и конкурсна процедура 33.16-2017, Приоритет 1, финансирани от ЦОИДУЕМ, и
степента, в която те са съдействали за постигане стратегическите цели на Центъра, са спазени
изцяло изискванията на Възложителя.
 Осъществено е задълбочено проучване на стратегическите документи на ЦОИДУЕМ
- Програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от
етническите малцинства за периода 2016-2018 г., приета с Решение на Министерски съвет № 368
от 14.05.2016 г.; План за действие по изпълнение на националната стратегия за образователна
интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015 -2020 г.); Стратегия за
образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства /2015-2020/; Правилник за
устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на
децата и учениците от етническите малцинства Приет с ПМС № 108 от 8.05.2006 г.; Постановление
№ 4 на МС от 11.01.2005 г. за създаване на Център за образователна интеграция на децата и
учениците от етническите малцинства; Национална стратегия на Република България за
интегриране на ромите (2012 – 2020); 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.”.
 Преглед на проектната документация на всички финансирани проекти по конкурсна
процедура 33.15-2016, Приоритет 2 и конкурсна процедура 33.16-2017, Приоритет 1. В хода на
осъщественото проучване са включени проектните предложение на бенефициентите, планираните
дейности, индикаторите за изпълнение, постигнатите резултати, краен съдържателен отчет.
 Оценка на съответствието на проектите със стратегическите цели, подробно отразени
в Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства 20152020. Стратегическите цели са:
1. Пълноценна социализация на деца и ученици от етническите малцинства;
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2. Гарантиране на равен достъп до качествено образование за децата и учениците от
етническите малцинства;
3. Утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от процеса на
модернизация на българската образователна система;
4. Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от
етническите малцинства.
 Оценка на съответствието на проектите с принципите, заложени в конкурсна
процедура 33.15-2016, Приоритет 2 и конкурсна процедура 33.16-2017, Приоритет 1:
1. Образователната интеграция е процес, в който участват децата и учениците от
етническите малцинства и от мнозинството, както и техните родители. За да бъде
осъществен ефективно този процес, трябва да бъдат ангажирани всички; 2.
Принципът за равенство и недискриминация;
3. Етническият състав на децата и учениците в групи, паралелки, училища, детски
градини да отразява етнокултурните характеристики на населението в дадено
населено място;
4. Включване на иновативност при предложените проектни дейности;
5. Принципът за ефективно включване на всички заинтересовани страни;
6. Гарантиране на устойчивост след приключване на проекта;
7. Ефективност, ефикасност и прозрачност при реализиране на проектните дейности;
8. Добро управление на проекта.
 Оценка на съответствието на проектите с целите, залегнали в основните национални
стратегически документи, отнасящи се до интеграцията на деца и ученици от етническите
малцинства - Закона за предучилищното и училищното образование, Държавните образователни
стандарти, приети с наредби на Министерски съвет и на министъра на образованието и науката,
съгласувани със съответните министри и ръководители на ведомства, Националната стратегия на
Република България за интегриране на ромите (2012-2020), Плана за действие за изпълнение на
Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012- 2020),
Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (20152020), Плана за действие към Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от
етническите малцинства (2015-2020), Тригодишната програма за дейността на ЦОИДУЕМ 20162018, Плана за дейността на ЦОИДУЕМ за 2017 година, Общинска Стратегия/План/Програма,
свързана с интеграционните политики.
 Разработване и провеждане на целево ориентирани към всяка от фокус групите
анкетни проучвания – деца/ученици, родители, учители, бенефициенти. Анкетните проучвания
имат анонимен и представителен характер като обхващат субектите от всички реализирани
проекти и по двете анализирани конкурсни процедури. В четирите групи анкети са включени
въпроси от отворен и затворен тип като по този начин се цели получаването на обективна
информация за действителния социален резонанс от изпълнението на финансираните от
ЦОИДУЕМ проекти.
 Обработка, обобщение и анализ на материалите от анкетните проучвания;
 Проучвания, носещи представителен характер за изследване и оценка на ефекта и
ползите за целевите групи – деца, ученици, учители и родители от реализираните дейности;
 Изследване на ефективността и ефикасността на дейностите свързани с утвърждаване
на интеркултурната перспектива като неотменна част от образователната интеграция на децата и
учениците от етническите малцинства в процеса на модернизация на българската образователна
система;
 Изследване на ефективността и ефикасността на дейностите свързани с осигуряване
правото на равен достъп до качествено образование, за децата и учениците от етническите
малцинства;
 Изследване на ефективността и ефикасността на дейностите свързани с повишаване
квалификацията на учителите за работа в мултикултурна среда;
 Изследване на ефективността и ефикасността на дейностите, свързани с
подобряването на мотивацията на родителите на децата от етническите малцинства да съдействат
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за подобряване на отношението към училищното обучение, намаляване броя на необхванатите и
превенция на ранното отпадане;
 Идентифициране, анализ и оценка на добри практики в хода на изпълнението на
проектите по места;
 Анализ и оценка на управлението на проектите, на проектните дейности и
въздействието им върху целевите групи;
 Анализ и оценка на дейността на ЦОИДУЕМ и на методическата подкрепа от екипа
на Центъра на бенефициентите за изпълнение на проектните дейности
ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНИЯТА НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА,
АНКЕТИТЕ И ПРОУЧВАНИЯТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКИТЕ ПО КОНКУРСНА
ПРОЦЕДУРА 33.15-2016, ПРИОРИТЕТ 2

По процедурата са одобрени общо 24 проекта, на обща сума в размер на 770186 лева.
Списък на проектите по КП 33.15-2016, Приоритет 2

Бенефициент

Сума в
лева

Договор

ПОМ.У-ЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ - ВЕЛИНГРАД

БС-33.15-2-001/29.09.2016 г.

26 865,73

ОУ Св.Св.КИРИЛ И МЕТОДИЙ - КЪРДЖАЛИ

БС-33.15-2-002/29.09.2016 г.

34 305,68

ПГО ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА - Б.СЛАТИНА

БС-33.15-2-003/29.09.2016 г.

31 077,41

СУ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - ДЪЛГОПОЛ

БС-33.15-2-004/29.09.2016 г.

36 217,77

ОУ П.КР.ЯВОРОВ - КЪРДЖАЛИ

БС-33.15-2-005/29.09.2016 г.

38 029,60

ДГ КАМБАНКА - МЪГЛИЖ

БС-33.15-2-006/29.09.2016 г.

11 746,00

ОУ Св.Св.КИРИЛ И МЕТОДИЙ - ГЛУХАР

БС-33.15-2-007/29.09.2016 г.

28 494,00

СУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ - ЯБЛАНИЦА

БС-33.15-2-009/29.09.2016 г.

34 056,51

СУ МИТО ОРОЗОВ - ВРАЦА

БС-33.15-2-010/29.09.2016 г.

22 067,74

ОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ - ЛЕДЕНИК

БС-33.15-2-011/29.09.2016 г.

30 756,33

2-РО ОУ ХР.СМИРНЕНСКИ - БЕРКОВИЦА

БС-33.15-2-012/29.09.2016 г.

29 383,25

ДГ СЛЪНЦЕ - ЛЕВСКИ

БС-33.15-2-013/29.09.2016 г.

38 703,87

ДГ ЗОРА - ЧЕРВЕН БРЯГ

БС-33.15-2-014/29.09.2016 г.

39 179,68

ДГ МИР - ДУНАВЦИ

БС-33.15-2-015/29.09.2016 г.

39 948,00

ДГ МЕЧТА - КЮСТЕНДИЛ

БС-33.15-2-016/29.09.2016 г.

40 000,00

ДГ ЗОРНИЦА - ГРОЗДЕН

БС-33.15-2-018/29.08.2016 г.

30 090,60

НУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ - БЕЛОГРАДЧИК

БС-33.15-2-019/29.09.2016 г.

36 819,13

4-то ОУ ХРИСТО БОТЕВ - ЛОМ

БС-33.15-2-020/29.09.2016 г.

30 369,00

НУ ХРИСТО БОТЕВ - ДИСЕВИЦА

БС-33.15-2-021/29.09.2016 г.

37 672,52

ОУ ГЕО МИЛЕВ- САДОВО

БС-33.15-2-022/29.09.2016 г.

30 339,88

ОУ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - ДРАГАНОВО

БС-33.15-2-023/29.09.2016 г.

37 457,42

ОУ СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ - НОВО СЕЛО

БС-33.15-2-024/29.09.2016 г.

33 778,14

ДГ ЩАСТЛ.ДЕТСТВО Ф.АС.Р.-ДРАГАНОВО

БС-33.15-2-025/18.10.2016 г.

32 829,24

ОУ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ - С.ВОДОЛЕЙ

БС-33.15-2-026/05.12.2016 г.

19 999,30

Общо

770 186,81
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Проект: УЧЕНИЕ И ТВОРЧЕСТВО В РАВЕНСТВО И ЕДИНСТВО ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК

Бенефициент: ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” гр. Кърджали
Период: 29.09.2016 г. - 29.09.2018 г
Участници: ученици – 230, от които 79 от ромски етнически произход и 95 от турски
етнически произход; Учители – 32, от които 5 от турски етнически произход; Родители – 60, от
които 15 от ромски етнически произход и 30 от турски етнически произход; Доброволци – 30.
Основни дейности:
Обучение на педагогически специалисти – проведено е двудневно модулно обучение в
съответствие с изискванията на Наредба № 12 от 01.09.2016 г. на МОН за статута и
професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
Създаване и дейност на клубове за допълнителни занимания – създадени са 6 клуба за
допълнителни занимания – за учениците от 1 до 4 клас са: Клуб „Знам и мога”; Клуб „Приказен
свят без граници”; клуб „Изкуството ни обединява”, за учениците от 5 до 7 клас са: клуб
„Краезнание”, клуб „Език свещен”, клуб „Математиката – забавна и лесна”. За провеждането на
учебните занятия във всеки клуб е изготвен тематичен дневник и програма, включваща различни
форми за работа с учениците (полочване на нови знания, упражнения, беседи, интерактивни игри и
симулации).
Организиране и провеждане на летни занимания – заниманията са предназначени за
бъдещите първокласници в училището в три направления: „Творческа работилница”, „Лятна
читалня” и „Спортни отборни игри”. С „Лятната читалня” е постигнато развитие на четивната
техника и повишаване интереса към книгите и четенето. Социалните, между културните и
творчески умения на бъдещите ученици са повишени с дейностите в направлението „Творческата
работилница” чрез различни творчески задачи. Със спортните отборни игри в децата са развити
уменията за възприемане на една цел и единна стратегия в един екип и умението да я защитават. В
рамките на дейността е организирано и състезание „Бързи, умни, сръчни” с участието
на
родители доброволци.
Постигнати цели: С цялостната реализацията на дейностите по проекта поставените цели
са напълно постигнати, а именно в значителна степен са компенсирани социалните, езиковите и
комуникативни дефицити в учениците от етническите малцинства и са създадени условия за равен
достъп до качествено образование, което е необходима предпоставка за бъдещата успешна
социална интеграция и реализация на всеки ученик. Създадена е среда в училището която дава
шанс на всеки ученик да се изяви, да знае своя корен, да се гордее с културното богатство на
родния си край и да съдейства за интегрирането на младите хора под мотото на Европейския съюз
– „Единни в многообразието”. Повишена е професионалната квалификация на педагогическите
специалисти в училището за прилагане на съвременни интерактивни методи и практики при
работата с ученици в мултикултурна среда и при работа с ученици-билингви. Повишен е интереса
на децата и родителите от етническите малцинства към училищния живот и учебните постижения.
Постигнати количествени индикатори: Педагогически специалисти, които за първи път
са включени в обучения за формиране на умения за работа в мултикултурна среда – 20;
Деца/ученици, за които българският език не е майчин, включени в допълнително обучение по
български език.; Детски градини и училища, в които е проведено обучение по български език за
деца и ученици, чийто майчин език е различен от българския език – 1; Деца и ученици, включени в
извънкласни и извънучилищни дейности със съдържателни елементи на интеркултурното
образование – 230 /110 в клубове за допълнителни занимания и 120 в летни занимания/;
Извънкласни и извънучилищни дейности със съдържателни елементи на интеркултурното
образование – 9 /6 клуба за допълнителни занимания и летни занимания, организирани в 3
направления/; Ученици от етническите малцинства, които са продължили образованието си в
гимназиален етап – 54; Ученици от етническите малцинства с подобрени образователни резултати
– 80;
Популяризиране на проекта: Информираността и публичността на дейностите по
проекта са осъществени основно чрез публикации в местната преса и интернет страницата на ОУ
„Св.Св. Кирил и Методий” - Кърджали. Информационна табела, съдържаща логото на
ЦОИДУЕМ и основна информация за проекта е поставена на видно място на входа на училището.
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Изработени са като рекламни материали 60 бр. чадъри с лога по проекта и 40 бр. комплект тефтер с
химикалка с лога по проекта.
Устойчивост на постигнатите резултати: с реализацията на проекта са налице
необходимите социални, материални и технически средства и подготвени педагогически
специалисти за следващо продължаване идеята на проекта и дейността на вече създадените и/ или
нови форми за допълнителни занимания и съвместни учебно-познавателни дейности с учениците
от етническите малцинства. Реализацията на проекта е довело до натрупване на опит и увереност
на екипа и педагогическите специалисти за разработване и участие в други проекти в сферата на
образователната интеграция на учениците от етническите малцинства.
Добра практика: Организиране и провеждане на образователни екскурзии и изнесени
училища, създава атмосфера на толерантност и чувство на заедност, както и образователният
процес става по-пълноценен за учениците, чрез беседите, посещенията на интересни културноисторически обекти, игри и др.. Организирането и провеждането на допълнителни занимания с
учениците от етническите малцинства в съответните клубове, води до повишаване на учебните им
резултати, както и повишена мотивация за активно учене и включване в училищния живот.
Организирането и провеждането на летни занимания в различни направления стимулират интереса
на децата и родителите от етническите малцинства към училищния живот и учебните постижения
и спомагат за взаимното опознаване и позитивно отношение към Другия /различния/ и неговата
култура.
Проект: „ЗАЕДНО МОЖЕМ ВСИЧКО“

Бенефициент: Професионална гимназия по облекло „Елисавета Багряна“, Бяла Слатина
Партньор по проекта: Средно училище „Христо Ботев“, с. Галиче
Период: от 29.09.2016г. до 29.07.2018г.
Участници: ученици – 150, от които 152 от ромски етнически произход и 6 от турски
етнически произход; Учители – 37, от които 1 от ромски етнически произход и 2 от турски
етнически произход; Родители – 152, от които 112 от ромски етнически произход и 22 от турски
етнически произход; Доброволци – 24.
Основни дейности:
Провеждане на обучения за подобряване на образователните резултати на учениците
от етнически малцинства - проведени са модули от интерактивни обучения по общообразователна
подготовка в двете училища през двете учебни години, както следва: в ПГО „Ел. Багряна са
проведени 5 секции - Информационни Технологии, Български език и литература, География и
икономика, Биология и ЗО; в СОУ „Хр. Ботев” са проведени 2 секции - Български език и
литература и География и икономика.
Провеждане на обучения за подкрепа на ученици от етническите малцинства за
продължаване на образованието в гимназиален етап - проведени са модули от интерактивни
обучения по общообразователна подготовка в СОУ „Хр. Ботев” през двете учебни години в две
секции - Български език и литература за ученици от V клас и Математика за ученици от VI клас.
Провеждане на лятна работа с ученици от етническите малцинства застрашени от
отпадане от училище - проведено е обучение с изоставащи ученици за преодоляване на
пропуските по общообразователната подготовка от прогимназиален етап на СОУ „Хр. Ботев” през
лятната ваканция на учебната 2016/2017 година.
Подкрепа на семействата на ученици от етническите малцинства застрашени от
отпадане и/или преждевременно напускане на училище – два мобилни екипа от по двама педагози
от двете училища са извършени общо 144 посещения по домовете в съответните населени места с
цел идентифициране на конкретни проблеми на всеки ученик и е оказване на помощ за
преодоляването им.
Провеждане на изнесено обучение - организирана и проведена е двудневна екскурзия до
ПБ „Шумнатица”, Боровец, с провеждане на обучение на тема „Толерантност и взаимопомощ”,
както и посещение на Природонаучен музей и зоологическа градина в гр. София. В проведената
екскурзия са включени деца застрашени от отпадане и трайно не посещаващи училище, с което
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успешно са подновени контактите и връзките им с останалите ученици и учители от училищата и в
последствие са върнати към училищния живот.
Организиране на семинари за повишаване на квалификацията на учители за работа в
мултикултурна образователна среда - проведени са работни семинари на тема „Работа в
мултикултурна образователна среда” с участието на учители и служители от ПГО „Ел. Багряна” и
СОУ „Христо Ботев”.
Постигнати цели: - целите на проекта са постигнати: подобрена e комуникацията с
родителите на учениците от малцинството, чрез включването им в дейности по проекта; повишена
е посещаемостта и активното участие в учебния процес на учениците от малцинството, обхванати
са ученици застрашени от отпадане и е повишен интереса към образование в общността.
Постигнати количествени индикатори:
Дейности за връщане на отпадналите ученици в училище и подобряване на
образователните им резултати. - 150;
Обхванати ученици в училища, в които се изпълняват мерки за по-пълно обхващане и
задържане на деца между 7 и 16-годишна възраст от етническите малцинства в образователната
система - 90;
Педагогически специалисти, които за първи път са включени в обучения за формиране на
умения за работа в мултикултурна среда. - 20;
Деца и ученици, включени в извънкласни и извънучилищни дейности със съдържателни
елементи на интеркултурното образование – 120;
Извънкласни и извънучилищни дейности със съдържателни елементи на интеркултурното
образование. -2;
Ученици, обхванати в образователната система, които са били застрашени от отпадане
и/или преждевременно напускане на училище и с които е проведена допълнителна работа. - 144;
Ученици от етническите малцинства, които са продължили образованието си в
гимназиален етап. - 60;
Ученици от етническите малцинства, които са продължили образованието си във висшите
училища. – 11;
Ученици от етническите малцинства с подобрени образователни резултати – 142.
Популяризиране на проекта - отпечатани и разпространени сред общността са брошури
с информация относно проекта и ползите от образование и интеграция. По време на изпълнение на
проекта са излъчени по местната кабелна телевизия две презентации на проекта. Информация за
дейностите по проекта са публикувани на интернет страниците на двете училища.
Устойчивост на постигнатите резултати: Постигнатите резултати като увеличаване на
интереса към образование при учениците и родителите от етническо малцинствен произход,
намаляване на броя на безпричинните отсъствия, осъзнатата необходимост от редовно посещение
на учебните занимания и намаляване броя на отпадащите, прилагането на иновативни методи на
обучение от страна на учителите е стабилна основа за надграждане с нови инициативи и бъдещи
проекти.
Добра практика: В проведената екскурзия, са включени деца застрашени от отпадане и
трайно непосещаващи училище, което ги върща към училищния живот, подновява контактите и
връзките им с останалите ученици и учители от училищата участници в екскурзията.
Проект: „УЧИЛИЩЕТО-ПЪСТЪР СВЯТ НА МОИТЕ МЕЧТИ“

Бенефициент: Основно училище „Пейо Крачолов Яворов“, гр. Кърджали
Период: от 29.09.2016г. до 29.09.2018г.
Участници: ученици – 60, от които 30 от ромски етнически произход и 30 от турски
етнически произход; Учители – 5; Родители – 20, от които 10 от ромски етнически произход и 10
от турски етнически произход; Доброволци – 10.
Основни дейности:
Мотивационна кампания „От врата на врата” – с тази дейност е популяризиран проекта
сред родители и ученици; с цел да бъдат върнати в училище учениците, които през предходната
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учебна година са допуснали голям брои неизвинени отсъствия, имат слаб успех и са застрашени от
отпадане. Проведени са разговори с родителите им за постигане на ангажиран от тяхна страна
относно присъствието на децата им в учебните часове. При провеждане на дейността е оказана
помощ от бивши ученици, участвали в клубове по проект „Училището - пъстър свят на моите
мечти“ и вече гимназисти, които сами са изявили желание да станат доброволци и да продължат
участието си в дейностите по проекта.
Сформиране на групи от ученици по възрастов признак за участие в клубовете:
„Българският език – лесен и интересен”, „Вълшебни ръчички” и „Традициите ни- наследство и
бъдеще”. Във всеки клуб са провеждани занимания съобразени с възрастта и образователните
потребности на учениците. В клуб „Българският език – лесен и интересен” е направена езикова
диагностика чрез тестове и беседи и е осъществена работа за усъвършенстване на езиковите
компетенции чрез използване на интерактивни методи / ИКТ, игрови методи, работа в екип,
изготвяне на проекти и др./, художествен прочит на литературни произведения, беседи, изготвяне и
представяне на презентации, посещения на постановки на местни театрални състави, подготвян на
драматизации, създаване на текстове популяризирани на училищни, общински и други медии,
изготвяне на тематични табла. В клуб „Вълшебни ръчички” за провеждане на различните
дейности са осигурени много материали и техническо оборудване. В занятията са включени часове
за запознаване с националната кухня на различните етноси, организирана е кулинарна изложба за
празника на жената „Мога като мама” и е проведено кулинарно състезание. Учениците са
изработили картички и сувенири с различни техники и предмети от природни материали,
изработили са декоративни кукли в национални носии и др. Организирани са посещения в град
Кърджали, в етнографския кът в ПГ „Евридика”, за да се запознаят учениците с традициите, бита,
културата и историята на хората от региона. За по- доброто усвояване на българския език,
учениците са участвали във викторина по БЕЛ и в състезание на знаещите и можещите.
Организирано е пътуващото училище „В началото бе словото”, в рамките на което
учениците са посетили много исторически места – старите български столици- Плиска и Преслав,
гр. Елена и гр. Котел. Осъществена е и екскурзия с учебна цел с посещение на Етнографски
комплекс „Етъра” край гр. Габрово, пещерата „Бачо Киро”, крепостта Царевец и Самоводската
чаршия в гр. Търново. В клуб „ Традициите ни – наследство и бъдеще” е разгледан фолклора на
етносите в България, както и календарните празници и обичаи чрез използване на ИКТ и игрови
упражнения. Голям интерес учениците са проявили към приказки, пословици, поговорки и гатанки.
Децата се развили уменията си да събират информация от книги, рисунки, монографии, интернет.
Участниците в клуба са издирили и събрали песни на трите етноса - български, турски и ромски и
са изработили и презентирали мултимедийна презентация ” Песни на етносите”. Организирани са
и много други инициативи, като посещения на етнографски музей с родителите, коледен базар,
пресъздаване на коледуване и сурвакане, изработване на мартеници и др..
„Посещение на театрални постановки“ - посетена е театралната постановка Мечокът
Миша и театралната постановка - ,,Храбрият шивач“ в Дом на културата, гр. Кърджали..
Кулинарна изложба За Деня на жената - 8 март 2017г „Мога като мама“ - за
подготовката на кулинарната изложба са включени участници от всички клубове по проекта, общо
8 родители и 4 доброволци, които са приготвили различни кулинарни изделия.
Викторини по български език – проведени са две викторина за ученици от трети и
четвърти клас като задачите са съобразени с изучавания учебен материал.
С дейността пътуващо училище „В началото бе словото” – учениците са посетили
Кърджали, гр. Елена, гр. Плиска, Мадарски конник, гр. Шумен, Велики Преслав, гр. Котел,
Кърджали.
„Състезание на знаещите и можещите“ е проведена през първата година под надслов
„Гергьовденски люлки се люлеят и песни за здраве се пеят!“, а през втората година е проведено
състезание по БЕЛ. Организирана е двудневна екскурзия с учебна цел до Етнографски комплекс
„Етъра”, гр. Габрово, гр. Велико Търново, Синьо училище „Моята сбъдната мечта“ в Равда по
време на които са организирани интересни мероприятия с познавателна цел и обогатяване на
знанията за културно историческото ни наследство. Фестивалът „Наследници на Орфей” през
първата година на проекта и фестивалът „От раклата на Родопа” са заключителни мероприятия в
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които са участвали ученици, доброволци и родители. Учениците, които участват в клубовете по
проекта са демонстрирали своите постижения.
Постигнати цели: Постигнати са всички основни цели на проекта: Осигурена е подкрепа
за равен достъп до качествено образование на децата от етническите малцинства, чрез
допълнително обучение и общуване на български език; Намален е броят на отпадналите ученици
от етническите малцинства и връщане на отпаднали ученици в училище; Мотивирани и
подкрепени са ученици за продължаване на образованието им в гимназиален етап (33 ученици, от
общо 39 ученици, получили свидетелство за завършено основно образование са продължили
образованието си след 7 клас).
Постигнати са и всички специфични цели: Повишени са образователните резултати на
учениците от целевата група. Резултатите за учебната 2016/2017 година са добри. Средният успех
на учениците от начален етап е добър 4,25, а за прогимназиален етап – добър 3,65. Средният успех
за училището е добър 3,95 и е с 0,13 по-висок в сравнение с предходната учебна година;
Подобрени са комуникативно-речевите умения на учениците по български език и е повишен
успехът по БЕЛ; Създадени са устойчиви форми за привличане и задържане на учениците в
училище (клубове за готвене, за приложни изкуства, изнесените обучения като екскурзии, Синьо
училище, посещения на театри, музеи, изложби, фестивали, празници, състезания, викторини,
изложби, които създават възможности за изява на талантите на децата); Утвърдено е
интеркултурното образование на учениците в училището; Повишено е участието и ангажираността
на родителите на децата от етнически произход.
Постигнати количествени индикатори:
Разработени и въведени програми за образователна дейност в детските градини и в
училищата, съобразени с културите на различните етнически малцинства - 4 програми за 4 клуба;
Изследователски дейности, свързани с междуетническата интеграция на децата и
учениците от етническите малцинства - 1 изследователска дейност на клуб „Традициите ни –
наследство и бъдеще“;
Дейности, свързани с подготовката на родителите за осъществяване на образователната
интеграция на децата и учениците, включително и участие в родителски клубове/настоятелства Мотивационни кампании „От врата на врата“- 2 броя, Пресконференцията за старт на проекта,
Участието на родители в дейностите на клубовете;
Дейности за работа със семейството за разясняване на ползите от образованието на децата
и учениците от етническите малцинства - Родителски срещи с родители на ученици от целевата
група;
Родители, които са повишили информираността си относно ползите от образованието - 20
родители от целевата група;
Родители от мнозинството и от етническите малцинства, които са се включили в дейности
по преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи - 5 родители, участвали в 3
дневна и двудневна екскурзия и 5 родители, участвали в Синьо училище с 3 нощувки и 39 деца и
ученици;
Деца и ученици и от мнозинството, и от етническите малцинства, които са се включили в
дейности по преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи - 60 ученици и
10 доброволци /бивши ученици на училището/ от етническите малцинства;
Учители, директори и други педагогически специалисти, които са се включили в дейности
по преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи - 4 ръководители на
клубове/ на щат в училището/, 2 учители колеги, участвали в Пътуващото училище, 1 директор,
ръководител на проекта. 4 ръководители на клубове, 1 заместник-директор, участвал в Синьо
училище;
Привлечени младежи като доброволци за работа с деца в риск от отпадане или отпаднали
от училище - 10 бивши ученици на училището;
Изготвени общински планове със заложени дейности за поетапна десегрегация на детски
градини и училища и за преодоляване на вторично сегрегираните такива - 1 общински план на
община Кърджали;
Дейности за връщане на отпадналите ученици в училище и подобряване на
образователните им резултати – 2 мотивационни кампании „От врата на врата“;
16

Обхванати ученици в училища, в които се изпълняват мерки за по-пълно обхващане и
задържане на деца между 7 и 16-годишна възраст от етническите малцинства в образователната
система - 60 ученици от 2 до 7 клас;
Деца/ученици, за които българският език не е майчин, включени в допълнително
обучение по български език - 30 ученици от 2 клуба „Българският език – лесен и интересен“;
Деца и ученици, включени в извънкласни и извънучилищни дейности със съдържателни
елементи на интеркултурното образование - 30 ученици от клубовете „Вълшебни ръчички“ и
„Традициите ни – наследство и бъдеще“;
Извънкласни и извънучилищни дейности със съдържателни елементи на интеркултурното
образование - 2 дейности готвене по рецепти от турската, ромската и българската кухня и
изработване на макети на родопска и ориенталска носия;
Ученици, обхванати в образователната система, които са били застрашени от отпадане
и/или преждевременно напускане на училище и с които е проведена допълнителна работа – 20
ученици;
Ученици от етническите малцинства, които са продължили образованието си в
гимназиален етап - 20 ученици продължили обучението си в 8 клас;
Ученици от етническите малцинства с подобрени образователни резултати - 42 ученици;
Родители, обхванати в различни форми за взаимно опознаване на различните етнически
групи – 20 родители;
Деца и ученици, обхванати в различни форми за взаимно опознаване на различните
етнически групи - 30 ученици от клубовете „Вълшебни ръчички“ и „Традициите ни – наследство и
бъдеще“;
Учители, обхванати в различни форми за взаимно опознаване на различните етнически
групи - 4 учители.
Прозрачност на проекта: Всички дейности са заснети подробно с фотоапарат и
публикувани във Фейсбук страницата на училището; Участие на родители в заниманията на
клубовете, в съвместните дейности като фестивали , викторини, базари, екскурзиите, в Синьото
училище; Представителни изяви на клубовете; Пресконференция в началото на дейностите с гости
от квартала, от Полицията, от Община Кърджали, от РУО, Кърджали, от местната преса;
Заключителна конференция за представяне на изпълнените дейности; Публикации в местната
преса за пресконференцията: вестник „Нов живот“, бр136 / 14207 Година LXІ, четвъртък, 13
октомври 2016г., стр. 3: Статия и снимки със заглавие „Проектът „Училището-пъстър свят на
моите мечти“ на „Яворов“ повишава мотивацията на децата да учат“; Публикации в местната преса
за изнесената дейност Пътуващо училище „В началото бе словото“: вестник „Нов живот“, бр.
55/14304/ Година LXІІ, четвъртък-вторник, 13- 18 април 2017г. , стр. 11.: Снимки и статия със
заглавие „ Яворовци на пътуващо училище под надслов „ В началото бе словото“. ; Публикации в
местната преса за изложба „Раклата на Родопа“: вестник „Нов живот“, бр. 81/14504/ Година LXІІІ,
вторник, 12 юни 2018г. , стр. 11.: Снимки и статия със заглавие „Изложба „Раклата на Родопа“ в
училище „Яворов“; Публикации в местната преса за Синьо училище: вестник „Нов живот“, бр.
96/14519/ Година LXІІІ, петък-понеделник, 6-9 юли 2018г. , стр. 4.: Снимки и статия със заглавие
„Синьо училище в Равда за децата от училище „Яворов“; Публикации в местната преса за
Заключителна конференция: вестник „Нов живот“, бр. 123/14546/ Година LXІІІ, вторник, 2
октомври 2018г. , стр. 5.: Снимки и статия със заглавие „В училище „Пейо Яворов“ приключи
проект „ Училището-пъстър свят на моите мечти“.
Устойчивост на постигнатите резултати: в училището са създадени групи за
извънкласна дейност и допълнителни часове по български език със средствата за уязвими групи,
дадени на училищата, съгласно ПМС 47.
Добри практики: изнесените дейности, които могат да се определят като добра практика
са: Пътуващо училище „В началото бе словото“-3 дневна екскурзия; Екскурзия с учебна цел – 2
дена и Синьо училище „Моя сбъдната мечта“ – 4 дена.
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Проект: „ЦВЕТОВЕТЕ НА ДЪГАТА”

Бенефициент: СУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Ново село
Период: 29.09.2016г. - 29.09.2018г.
Участници: Ученици 80, от които 54 от ромски етнически произход; Учители – 6;
Родители – 12, от които 5 от ромски етнически произход.
Основни дейности:
Изнесено обучение на екипа за работа в мултикултурна среда и постигане на
специфичните цели на проекта – проведено е двудневно практическо обучени на тема „Подходи и
методи за работа в мултикултурна среда”.
Дейност Допълнително обучение по бълг. език и литература за преодоляване на
дефицитите и компенсиране на пропуските при усвояването на книжовния български език, за
четене с разбиране и за придобиване на знания и умения за възприемане на художествена
литература.
Психологическо консултиране и подкрепа – организирани и проведени са индивидуални
консултации и групова работа, включваща различни тематики и проблемни области, с които се
сблъскват учениците в живота си. Проведени са различни по тип занимания: игри с креативна
насоченост, тренинги развиващи специфични умения за реч и мислене, комуникация, приятелство,
преодоляване на агресията; беседи и дискусии свързани с тяхното благополучие в кариерно
развитие, взаимоотношения с връстници, поддържане на приятелство и най-вече психично
благополучие или как да се чувстват добре приемайки себе си и опитвайки се да израстват като
личности. Закупени са книги с методики, упражнения за развиване на мислене, интелект, реч,
памет, книги и материали с арт терапевтични приказки и занимания, темперни бои, моливи и
пластилин.
Забавна математика - добиването и отработването на основни математически знания и
изчислителни навици чрез умело използване на подходящи дидактически игри в математиката и
разчупване на статуквото на „традиционния” урок по математика.
Дейност Пазители на обществения ред - чрез брошури, беседи, практически занимания,
посещения на различни правоохранителни служби учениците са се запознали с основни
изисквания за спазване на обществения ред и законност. Запознали са се на място с дейността на
Гранична полиция и Национална служба полиция, при посещение на ГКПП „Дунав мост” и ОД на
МВР – Видин. Закупени са сигнални жилетки, на които са щамповани логото на проекта и името
на клуба „Пазители на обществения ред”.
Родолюбие – организирано е посещение на културно-исторически и религиозни обекти,
държавни институции и библиотека; изработени са компютърни презентации; запознаване с
националните символи и празници; работа с исторически източници за извличане на информация
за своя роден край. Закупени са исторически книги, тетрадки, химикалки, моливи.
Постигнати цели: Изпълнени са всички цели заложени по проекта и е разнообразен
училищния живот. Наблюдава се висока мотивация за творческото развитие и осмислянето на
свободното време на учениците чрез клубовете по интереси, повишаване и на резултатите от
образователно-възпитателния процес, все по добри взаимодействия между роми и българи.
Усъвършенстване и на учебните форми и методи с цел креативна и гъвкава учебна среда.
Участниците са добили знания за видовете лични документи, начина им на издаване, видовете
защита на личните документи; действия при различни видове природни бедствия; правилата за
безопасност при ползване на водоеми. Получили са базови знания при оказване на първа помощ
при възникване на инцидент/давещ се/; запознати са с основните правила за движение по пътищата
и безопасността на движението по тях.
Постигнати количествени индикатори:
Дейности за връщане на отпадналите ученици в училище и подобряване на
образователните им резултати – 40;
Обхванати ученици в училища, в които се изпълняват мерки за по-пълно обхващане и
задържане на деца между 7 и 16-годишна възраст от етническите малцинства в образователната
система – 45;
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Педагогически специалисти, които за първи път са включени в обучения за формиране на
умения за работа в мултикултурна среда – 8;
Деца/ученици, за които българският език не е майчин, включени в допълнително
обучение по български език – 12;
Детски градини и училища, в които е проведено обучение по български език за деца и
ученици, чийто майчин език е различен от българския език – 1;
Деца и ученици, включени в извънкласни и извънучилищни дейности със съдържателни
елементи на интеркултурното образование – 60;
Извънкласни и извънучилищни дейности със съдържателни елементи на интеркултурното
образование 4;
Ученици, обхванати в образователната система, които са били застрашени от отпадане
и/или преждевременно напускане на училище и с които е проведена допълнителна работа – 60;
Ученици от етническите малцинства, които са продължили образованието си в
гимназиален етап – 26;
Ученици от етническите малцинства, които са продължили образованието си във висшите
училища – 4;
Ученици от етническите малцинства с подобрени образователни резултати – 55.
Прозрачност на проекта: Прозрачността на проекта е осигурена чрез срещи разговори с
родители, общественици, публикации в социалните медии, вестник Видин, сайта на училището,
табела и постери, брошури, изработени от децата материали, снимки от участията на учениците в
различни мероприятия и посещения в институции. Проведени са 2 конференции с родители,
ментори и ученици с цел популяризиране целите и резултатите на проекта и финансиращата
организация.
Устойчивост на постигнатите резултати: Ще продължи квалификацията на
педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда и дейностите за компенсиране на
обучителните затруднения, както и да се организират още екскурзии с образователни цели за
учениците.
Добри практики: дейността Психологично консултиране е добра практика за лично
отношение, внимание към децата и уважение към тяхната личност, без значение възрастта им, с
което се подпомага тяхното вписване в средата и в социалната група.
Проект: „НИЕ И НАШИТЕ ЕТНОСИ“

Бенефициент: Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Глухар, общ. Кърджали
Период: 29.09.2016г – 29.09.2018г.
Участници: Ученици – 40, от които 23 от ромски етнически произход и 17 от турски
етнически произход; Родители – 13, от които 7 от ромски етнически произход и 6 от турски
етнически произход; Доброволци – 20.
Основни дейности:
Клуб „Зелени патрули“ - цели приобщаване на учениците към системно и целенасочено
общуване с природата, показване на нейната значимост през вековете и насочване към опазването
й. През учебната 2017/2018г мероприятията са насочени към изследователската дейност,
записване на песни за гората и планината, изследване на обреди и обичаи на представителите на
различните етноси. Родители и доброволци са построили беседка в двора на училището.
Организирани са посещения в домовете на по-възрастни жители на село Глухар и записване на
песни за гората и планината, обреди и обичаи за празниците, които отбелязват християните и
мюсюлманите. Поещения по домовете са организрани и с. Пчеларово, където природозащитниците
са разгледали храма „Света Троица“ и са се поклонили пред паметника на загиналите във Втората
Световна война. Особено интересни са били срещите на децата в селата Черноочене, Невестино,
Мост и Чифлик. Родителите и природозащитници се запознаха с апарат на NFS, за установяване
на основни показатели за състоянието на водата и почвата и с мобилен микроскопски комплект с
биологичен микроскоп NEО. Младите природозащитници с интерес са изготвяли бюлетини, с
получените резултати. Помощ от страна на родителите децата са получили и при събиране на
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отпадъчни материали/ бутилки, капачки, найлонови торбички/ за изработване на предмети и дрехи
с помощта на доброволци. Проведено е мероприятие „Дефилиране с дрехи от отпадъчни материали
пред съученици, родители, учители и доброволци“. С помощта на бъдещи журналисти са се
подготвяли сценарии и лекции за проведените мероприятия „Пролет е! Да я посрещнем“, „
Световният ден на околната среда“, „Есенно плодородие“, „Изпращане на птиците“. Проведена е
кръгла маса по въпросите на рециклиране то и опазването на природната среда, на която са
присъствали ученицит, родиели, доброволци и представители на местния бизнес. С презентацията
„Земята е само една“ училището е участвало в регионалното преставяне на иновационни практики.
Голям интерес проявн от учениците към историческите и природни забележителности, като
крепостта „Моняк“, историческите ниши край село Дъждовница, „Каменните гъби“ Каменната
сватба“ и светилището „Татул“, което са посетили заедно с изпълнителката на народни песни Янка
Белева. Изготвени и издадени са 100 броя сборници „Горице, Ситна, Зелена“ и 50 броя сборник
„Почва, Вода, Въздух“. Цялостната дейност е отразена в едночасовия филм „Ние и нашите
етноси“, който е презентиран на заключителната пресконференция.
Клуб „Аз, репортерът“ - Младите репортери са записвали и отразявали във вестника
различните мероприятия осъществени от природозащитниците, а операторите предимно са
заснемали и са подготвяли едночасов филм за работата по проекта „Ние и нашите етноси“.
Заснетите кадри са отразявани в ученическия вестник „Репортерски глас“ и сайта на училището.
Направени са видео-клипчета, които са използвани във филма „Ние и нашите етноси“. Съвместно с
участниците е започнала обработката на записаните песни за сборника „Горице, ситна, зелена“.
Периодично е издаван вестник „ Репортерски глас“, където репортерите са подготвяли текстовете,
а операторите – снимки и клипчета. Подготвени и излъчени са 2 петминутни радиопредавания,
излъчени по Общинско радио „Кърджали“. Изготвени са 2 броя презентации. Едната презентация
„Земята – наш дом“ е представена заедно с други училища, отразяващи иновациите в училище.
Изготвени и издадени са 100 броя на сборник „Горице, Ситна, Зелена“ и 50 броя сборник „Почва,
Вода, Въздух“.
Постигнати цели: Основна цел за обхващане и задържане в образователната система на
децата и учениците от етническите малцинства, чрез осигуряване на равен достъп до качествено
образование в мултикултурна образователна среда е постигната със заложените дейностите в
клубовете „Зелени патрули“ и „Аз, репортерът“. Постигнати са и специфични цели за пълноценна
социализация на деца и ученици от етническите малцинства, за утвърждаване на интеркултурното
образование като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна
система и за съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от
етническите малцинства.
Постигнати количествени индикатори:
Обхванати ученици в училища, в които се изпълняват мерки за по-пълно обхващане и
задържане на деца между 7 и 16-годишна възраст от етническите малцинства в образователната
система – 58;
Деца и ученици, включени в извънкласни и извънучилищни дейности със съдържателни
елементи на интеркултурното образование – 40;
Извънкласни и извънучилищни дейности със съдържателни елементи на интеркултурното
образование 3;
Ученици от етническите малцинства с подобрени образователни резултати – 48.
Прозрачност на проекта: с проекта са запознати всички учители от училището и
родители на децата. Публикациите във вестник „Арда нюз“ отразяват проведените мероприятия и
подписани като авторски на клуб „Аз, репортерът“. Информация за постигнатите резултати е
дадена от ръководителя на проекта на проведените пресконференции. Дискусиите по време н
Кръглата маса са отразени във вестник „Арда нюз“. Издадени са сборници „Горице, Ситна ,
Зелена“ и „Земя, Вода, Въздух.“. Изработен е едночасовия филм „Ние и нашите етноси“
Устойчивост на постигнатите резултати: всички инициативи реализирани по проекта
ще намерят приложение и продължение в бъдеще в училищната дейност.
Добри практики: Като добра практика може да се посочи работата с родителите и
доброволците. Родителите с удоволствие са посещавали занятията и с интерес са присъствали на
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мероприятията на клубовете. Изразили са интерес към въпросите с опазване на околната среда и
по-специално към закупуването на специална техника, с която се правят изследвания и в
последствие се издават бюлетини за състоянието на водата, почвата и въздуха в района.
Друга много важна практика в работата на проекта е включването на журналист, който
работи с всички медии в района, което дава възможност за повече публикации във вестниците и
професионално изпълнение на плануваното изготвяне на едночасов филм „Ние и нашите етноси“.
Проект: „ЕДНАКВИ МЕЧТИ, ЕДНАКВИ УСПЕХИ”

Бенефициент: Второ основно училище „Христо Смирненски”, гр. Берковица
Период: 01.10.2016 – 31.07.2018 г.
Участници: Деца - 13, от които 9 от ромски етнически произход; Ученици – 71, от които
51 от ромски етнически произход; Учители – 18; Родители – 30, от които 25 от ромски етнически
произход; Доброволци – 2.
Основни дейности:
Работа с ромските ученици и родители - проведени са 78 консултации и 14 беседи с
ромските учениците с цел промяна на нагласата и мотивацията за редовното посещение на
училище, за намаляване броя на отсъствията, за участие в извънкласни форми на обучение и за
стимулиране за продължаващо обучение. За пълноценното изпълнение на дейността е използван
медиатор с дългогодишен опит в областта на образователната интеграция на ромски деца и
ученици. Проведени са 4 срещи с ромските родители. С реализирането на тази дейност са
стимулирани 14 ромски деца от 7 и 8 клас за продължаващо обучение в гимназиален етап след
завършване на основното им образование.
„Учене чрез игра” – в дейността са включени всички деца от предучилищната група.
Закупени са дидактически игри, пъзели и книги, които са подходящи за 5 и 6 годишни деца и с
които е дадена възможност на децата да се докоснат за пръв път до такъв тип образователни игри и
книги за развитие на логика, интелект, двигателни умения, въображение и координация от ранна
детска възраст.
Подобряване знанията по български език в начален етап – проведени са допълнителни
часове по БЕЛ за повишаване нивото на владеене на български език от ромските ученици в
начален етап. Закупени са дидактически материали / учебни тетрадки по БЕЛ за съответния клас/
където децата са упражнявали наученото. Направени са входни и изходни нива по БЕЛ с анализи,
които да отразят напредъка на децата и ползата от допълнителната работа с тях.
Лятна академия – клуб „Плуване” - организирани и проведени са обучения по плуване
през лятната ваканция за 11 ученика за всяка година с оглед подобряване на тяхното здраве и
физическа дееспособност, предпазване от удавяне и създаване на предпоставки за последващи
системни занимания с водни спортове. Закупени са дъски за плуване и ръкавели за плуване. След
проведените занятия децата от група са запълвали свободното си време с физически занимания..
Лятна академия – клуб „Здравословно хранене” – проведено е обучение по готварство
през лятната ваканция за 10 ученика през 2017г. и 10 ученика през 2018г. с оглед подобряване
начина им на хранене, обмяна на рецепти от различните кухни и създаване на предпоставки за
последващи занимания с кулинария. Дейността е проведена през месец юни 2017г и 2018г. в стола
на 2.ОУ”Хр.Смирненски”.
Дейност Обособяване на работен (методичен) кабинет – Обособен е работен кабинет в
училище, където е създадена работна среда за ориентирана към ромските деца и родители относно
повишаване на интереса и мотивацията им към образователния процес – закупен е принтер, флип
чарт, цветни моливи, папки, цветни картони, пънчове и др. През отчетния период в кабинета са
проведени консултации с ученици, изработени са картички, мартеници, рисунки и др.
Повишаване компетенциите на учители за работа в мултикултурна среда – проведени са
две двудневни изнесени обучения на педагогически специалисти от училището с лектори с
дългогодишен опит в образователната интеграция на деца и ученици от етническия малцинства. По
време на обученията са осъществени посещения на СОУ „Иван Вазов” – Вършец и на ромския
детски фестивал „Отворено сърце”, който е проведен в парк „Марно поле”. След края на
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обученията учителите са изявили желание за провеждането на още обучения за повишаване на
компетентностите им за обучение в мултикултурна среда..
Осигуряване на равен достъп до качествено образование на ромските ученици дейността е осигурила двупосочен превоз на ромски деца от отдалечения ромски квартал
„Раковица” до 2.ОУ „Христо Смирненски” с автобус на училището 4 пъти на ден.
Постигнати цели: Целите на проекта са постигнати в много добра степен: повишена е
мотивацията на родителите относно подпомагане на децата им в учебно – възпитателния процес
чрез провеждане на родителски срещи; осигурени са условия в училище за успешна интеграция на
ромските деца и ученици; чрез допълнителната подкрепа за ромските деца от страна на медиатор е
подобрена тяхната адаптация в интеркултурна среда и са намалени конфликтите на
дискриминационна основа; повишена е компетентността за работа в мултикултурна среда на
педагогическите специалисти; осигурени са условия за пълноценна социализация и развитие на
логика на деца от етническите малцинства от ранна детска възраст чрез допълнителна работа с
децата от предучилищната група с използване на дидактични игри и книжки.
Постигнати количествени индикатори:
Дейности за връщане на отпадналите ученици в училище и подобряване на
образователните им резултати – 3;
Обхванати деца в детски градини, в които се изпълняват мерки за по-пълно обхващане и
задържане на деца между 3 и 6/7-годишна възраст от етническите малцинства в образователната
система – 10;
Обхванати ученици в училища, в които се изпълняват мерки за по-пълно обхващане и
задържане на деца между 7 и 16-годишна възраст от етническите малцинства в образователната
система – 40;
Педагогически специалисти, които за първи път са включени в обучения за формиране на
умения за работа в мултикултурна среда - 18;
Деца/ученици, за които българският език не е майчин, включени в допълнително
обучение по български език – 30;
Детски градини и училища, в които е проведено обучение по български език за деца и
ученици, чийто майчин език е различен от българския език – 1;
Деца и ученици, включени в извънкласни и извънучилищни дейности със съдържателни
елементи на интеркултурното образование – 40;
Извънкласни и извънучилищни дейности със съдържателни елементи на интеркултурното
образование – 2;
Ученици, обхванати в образователната система, които са били застрашени от отпадане
и/или преждевременно напускане на училище и с които е проведена допълнителна работа – 10;
Ученици от етническите малцинства, които са продължили образованието си в
гимназиален етап – 7;
Ученици от етническите малцинства с подобрени образователни резултати – 30.
Прозрачност на проекта: Обществеността е информирана за развитието на проекта
посредством публикации в електронните медии и рекламни брошури. Отчет за изпълнението на
дейностите по проекта се е представял пред всички педагогически специалисти в училище на
педагогическите съвети. Изработени са: информационна табела, 6 публикации в електронните
медии, 40 шапки с лого, 40 бр. рекламни химикалки, 120 рекламни брошури.
Устойчивост на постигнатите резултати: След приключване на проекта част от
дейностите ще бъдат продължени: методичният кабинет ще продължи да работи като такъв и
учениците и учителите ще могат да ползват консумативите и материали, разположени там; за
учениците от ромския квартал „Раковица” ще се подсигури транспорт от ромския квартал до
училище и обратно със средства на училището; медиатора ще продължи да осъществява връзка с
ромските семейства.
Добри практики: Добра практика от проекта е обособяването на методичен кабинет,
където може да се работи индивидуално с децата и учениците. Благодарение на проведените
консултации в кабинета са мотивирани 6 ромски ученици от 7 клас да продължат обучението си в
гимназиален етап. Също така 5 ромски ученици, застрашени от отпадане, са успели да завършат
учебната година благодарение на проведените консултации с тях в методичния кабинет. Също така
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се дава възможност за работа с малки смесени групи, където ромски и не-ромски деца и ученици
могат да рисуват заедно, да правят мартенички, да изработват картички и да общуват по между си.
Проект: „НЕ СЪМ РАЗЛИЧЕН“

Бенефициент: Средно училище „Мито Орозов“, гр. Враца.
Период: от 29.09.2016 г. до 29.07.2018 г.
Участници: Ученици - 100, от които 75 от ромски етнически произход и 8 от турски
етнически произход; Учители – 5; Доброволци – 4.
Основни дейности:
„Нека ти разкажа“ – участниците в клуба са събирали текстове на различните етноси от
Северозападна България (гатанките, пословиците, поговорките, приказките и легендите), за
подпомагане на изучаването на българския език в началните класове. Създаден е диалектен речник
на Северозапада. Изработени са предмети от бита и скрапбук – албум. Учениците са се запознали с
книгата „ Северозападен романъ“ с автор Стоян Николов – Торлака, от където са допълнили
познанията си за фолклора и диалекта в Северозападна България.
„ИТ- знам и мога“ – с тази дейност е провокиран и създаден траен интерес към новите
информационни технологии и приложенията им за успешна адаптация и ре-социализация в
обществото. Чрез работа с текст е подобрен правописа и техниката за въвеждане от клавиатура.
Изградени са умения за създаване на рекламни материали използвайки съвременните
информационни технологии – правилно изразяване и въвеждане на компютърен текст на български
език. Създадени са умения за презентиране чрез съвременните информационни технологии.
Създадена е извънкласна заетост за пълноценно и полезно осмисляне на свободното време за
лишените от свобода ученици;
„Който знае, може и успява“ - работа с учениците за правилно и трайно овладяване на
правилата на българския език. Проведени са състезания, тренинги и конкурси за правоговор и
правопис. Работа с текст за подобряване четивната техника, обогатяване на речниковия запас и
подобряване на уменията за четене с разбиране и извличане на информация от различни
източници. Самостоятелно създаване на текстове с различна жанрова характеристика от различни
сфери на общуване. Подготовка за участие и участие в културни прояви на училищно и
извънучилищно ниво, изготвяне на сценарии и участие в драматизации. Създадена е възможност за
индивидуална изява на личностни качества, творчески и артистични заложби и създаване на
чувство за лична удовлетвореност и значимост от постигнатото. Учениците са взели активно
участие в ежегодните училищни тържества на сцена във връзка с официални и училищни
празници. Един участник е осъзнал необходимостта от качествено и по-високо ниво на знания и се
е явил и успешно издържал ДЗИ по БЕЛ. Двама ученици ще се явят в следващата учебна година.
Трима ученици от клуба с много добра степен на езикова култура и творчески заложби са
участвали в извънучилищен литературен конкурс и са получили съответно – Първа и поощрителни
награди.
„Създавай, твори и се забавлявай” – с тази извънкласната дейност в клуб „Създавай,
твори и се забавлявай” е създаден ефикасен модел за възпитание на етническа толерантност, както
и за привличане и задържане на учениците в училище, чрез изучаване на математика, ИКТ и
участие на учениците в празнични и състезателни прояви, работа по образователни проекти,
използване на видеоматериали, свързани с културните традиции на различните етноси. Учениците
са мотивирани да използват въображението и знанията си при прилагане на различни методи за
намиране на решения посредством Word, Excel, Power Point, MS Publisher, Comenius Logo,
SketchUp, ToolKid, GeoGebra. Създадени са продукти, свързани с етносите, които са материални
(брошури, презентации, плакати, диплянки, рекламни материали и др.) и нематериални (песни,
танци, сценки и др.).
„Здравно и полово образование“ – за преодоляване на ниската здравна и полова култура,
рисково сексуално поведение на учениците е събрана информация и работни материали и са
изработени постери и табла. Проведени са мероприятия – „Ден на здравето“, практическо занятие
“Първа помощ при нараняване“ и дискусия “Нашият избор-тютюнопушене, алкохол, наркотици“.
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Обучение на педагогически специалисти за формиране на умения за работа в
мултикултурна среда –проведени са две обучения на педагогическият колектив на теми:
„Подходи и методи за работа в мултикултурна среда” и „Успешни практики в мултикултурна
среда“.
Постигнати цели: Целите са постигнати във висока степен защото е преодоляна
комуникационната бариера като проблем в усвояването на знания поради невладеене или
недостатъчно владеене на български език, както и на различията на етносите. По този начин са
създадони действащи и ефективни модели на междукултурен диалог и успешна социализация на
учениците от училището, чрез толерантност и приемане на различията със средствата на
изкуството и литературата. Издирени са и са мотивирани за участие в клубната дейност основно
две групи ученици от различни етноси: с изявени интереси към езика и ученици, изпитващи
затруднения с прилагането на книжовните норми на българския език. Част от участниците са
подобрили четивната си техника и са подобрили уменията си са прилагане на книжовните норми
на българския език.
Постигнати количествени индикатори:
Изследователски дейности, свързани с междуетническата интеграция на децата и
учениците от етническите малцинства – 3;
Деца и ученици и от мнозинството, и от етническите малцинства, които са се включили в
дейности по преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи – 198;
Учители, директори и други педагогически специалисти, които са се включили в дейности
по преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи – 15;
Привлечени младежи като доброволци за работа с деца в риск от отпадане или отпаднали
от училище – 4;
Изготвени общински планове със заложени дейности за поетапна десегрегация на детски
градини и училища и за преодоляване на вторично сегрегираните такива – 1;
Дейности за връщане на отпадналите ученици в училище и подобряване на
образователните им резултати – 5;
Педагогически специалисти, които за първи път са включени в обучения за формиране на
умения за работа в мултикултурна среда – 8;
Деца/ученици, за които българският език не е майчин, включени в допълнително обучение
по български език – 70;
Деца и ученици, включени в извънкласни и извънучилищни дейности със съдържателни
елементи на интеркултурното образование – 198;
Извънкласни и извънучилищни дейности със съдържателни елементи на интеркултурното
образование – 4;
Ученици от етническите малцинства, които са продължили образованието си в
гимназиален етап – 4;
Ученици от етническите малцинства с подобрени образователни резултати – 100;
Деца и ученици, обхванати в различни форми за взаимно опознаване на различните
етнически групи – 198;
Учители, обхванати в различни форми за взаимно опознаване на различните етнически
групи – 5;
Детски градини/училища и обслужващи звена в системата на предучилищното и
училищното образование, разработили и изпълнили своя празничен календар за съответната
учебна година с изяви на деца и ученици от различните етнически групи – 1;
Детски градини и училища, в които е проведено обучение по български език за деца и
ученици, чийто майчин език е различен от българския език – 1.
Прозрачност на проекта: Участието в проекта се отразява на сайта на училището и в
местна медия и чрез Фейсбук. След всеки един от етапите на реализиране на проекта е
публикувана информация в публичното пространство за постигнатите резултати. Проведена е
заключителна представителна изява на клубовете и споделяне на добри практики. Проведена е
заключителна пресконференция, на която е отчетена работата по проекта и която е отразена от
медия и на сайта на СУ „Мито Орозов“.
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Устойчивост на постигнатите резултати: Резултатите от проекта ще имат устойчивост
във времето и ще имат мултиплициращ ефект върху останалите педагогически специалисти, които
са запознати с резултатите и добрите практики в отделните дейности, защото всички учители в
училището са заявили желанието си да продължат през следващата 2018-2019 учебна година да
работят по тематиката, като ще надграждат постигнатото през двете години и ще разширят
дейностите под формата на извънкласни занимания, защото интегрирането на лишените от свобода
от различни етноси в дейностите по проекта и в учебния процес подпомогна преодоляването на
негативните им стереотипи за общуване в средата, в която се намират сега, както и след излизането
им на свобода;
Добри практики: Създаването на Христоматия „Нека ти разкажа“ – сборник с подбрани
текстове - приказки, пословици, поговорки и други текстове на различните етноси, живеещи в
Северозападна България, а именно – роми, турци, каракачани, торлаци и българи, под формата на
скрапбук. Материалите са събирани от участниците в клуба, с помощта на техни близки и познати
и с помощта на изследователската дейност на ръководителя на клуба в градовете и селата в
Северозападна България –Лом, Монтана, Берковица, Видин, Белоградчик, Чипровци и други. Тази
педагогическа практика подпомага преодоляването на комуникационната бариера като проблем в
усвояването на знания поради невладеене или недостатъчно владеене на български език, както и на
различията на етносите, създава се действащи и ефективни модели на междукултурен диалог и
успешна социализация на учениците от училището, като се възпитава дух на толерантност и
приемане на различията чрез средствата на изкуството. Максимално извлечените ползи са били
споделени като добър опит в практиката на колеги, работещи в пенитенциарните заведения. На 28
и 29 юни Средно училище „Мито Орозов“ е бил домакин на национална кръгла маса на тема:
„Обучението на лица, лишени от свобода- проблеми и решения“. Събитието е проведено в рамките
на Проект № 580005 –ЕРР – 1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALLE-NSS „ЕPALLE - Национални звена за
подкрепа (НЗП), който е финансиран с подкрепата на Програмата на Европейския съюз в областта
на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм +“ и се изпълнява от МОН, в
качеството му на Национално звено за подкрепа на Електронната платформа за учене на възрастни
в Европа.
Проект: „ЗАЕДНО УЧИМ И СЕ ЗАБАВЛЯВАМЕ”

Бенефициент: Средно училище „Св. Климент Охридски” – гр. Дългопол, Област Варна.
Период: 29.09.2016 г. – 31.07. 2018 г.
Участници: Ученици - 156, от които 98 от ромски етнически произход и 22 от турски
етнически произход; Учители – 11, от които 1 от ромски етнически произход и 1 от турски
етнически произход; Родители – 30, от които 7 от ромски етнически произход и 5 от турски
етнически произход; Доброволци – 18.
Дейности:
Връщане на отпадналите ученици в училище и подобряване на образователните им
резултати - поддържане и ежемесечно актуализиране на Регистър на учениците подлежащи на
задължително обучение, които трайно не посещават училище – попълва се ежемесечно след
подадени справки от класните ръководители. Изработване на Карта на ученик застрашен от
отпадане – изработва се за ученик, трайно отсъстващ от училище повече от 2 месеца или допускащ
повече от 10 отсъствия по неуважителни причини всеки месец. Картата се изработва след
посещение в дома на ученика съвместно с класния ръководител, медиатор, разговор с родители,
съседи. Изработени са Индивидуални картони на ученици от 5, 6, 7, и 8 клас отразяващи
предприетите мерки и дейности от класни ръководители, медиатори, педагогически съветник,
взаимодействия между институциите при различни случаи на ученици в риск от отпадане от
образователната система и проблемно поведение. Разработена е индивидуална програма за
мотивиране на ученика за посещение на училище – програмата се изработва от класния
ръководител, педагогически съветник, преподаватели по БЕЛ, математика или друг значим за
ученика учител. Разработен Механизъм за взаимодействие- между училището, община Дългопол,
дирекция „Социално подпомагане”, ОЗД – град Провадия, инспектор ДПС. Проведени са 2 срещи
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/кръгли маси/ -в заседателната зала на общински съвет Дългопол по инициатива СУ „Свети
Климент Охридски, с всички заинтересовани страни – представители на институциите, родители и
ученици, които трайно не посещават училището. При организиране и провеждане на срещите с
родители и други представители от ромски и турски произход вкл. за превод при срещите са
използвани двама медиатори от ромски и турски етнически произход.
Нови форми за превръщане на училището в привлекателно място за всички Възстановена дейността на Ученическия съвет в СУ „Свети Климент Охридски“ и по негова
инициатива е проведен Ден на самоуправлението, в който са се включили всички ученици от 1 до
12 клас. Ученици - наставници и доброволци с работили в групите по български език на 4 клас, в
Клуб „Млад природозащитник“ и в групата по БЕЛ в 10 и 11 клас. Наградите за успешно
партньорство са присъдени на двата клуба Млад природозащитник и Етнографски клуб Памет а
съвместни дейности за организираните изложби за Коледа, Баба Марта, тържествено честване на
19.02.2018 г , събирането на снимков материал „Спомени за Дългопол“ и организацията на
благотворителния концерт за съученичката им Моника Драгомирова от 8б клас, участник в
етнографски клуб „Памет“. Връчена грамота за успешно партньорство на Общински съвет на БЧК
и МКБППМН - Грамота за паралелка с най-висок успех и най-малко отсъствия - на 6а клас. По
предложение на учениците от двата клуба с връчени награда „Най-смел и силен ученик“ на
Моника Драгомирова от 8б, след завръщането и от лечение от болница в Истанбул, Турция и
награда „Най-задружен клас“ – 8б клас за проявена хуманитарност и съпричастност от родители и
съученици на Моника - благотворителен базар, организиран от родителите на учениците от 8б
клас. Създадена е група за взаимопомощ с главна цел превенция на преждевременно напускане на
образователната система на учениците от 10 и 11 клас от ромски произход, чрез организация на
дейности свързани с извънкласния живот в училище и помощ при наваксване на пропуските по
БЕЛ. Натрупаният организационен опит и уменията за работа в екип учениците- доброволци
успешно прилагат в действащия училищен ученически парламент.
„Опознаваме се, докато учим български език“ – организирани са 6 групи за овладяването
на българския език за ученици, предимно деца-билингви срещащи затруднения с овладяването,
четене и писани на българския език. Освен забавните часове по български език - групите са
отбелязали най-големите празници от фолклорния календар, националния празник на Република
България 3 март и бележити годишнини. Родители на децата активно са участвали в подготовката
на всички празници и тържества. Интересни и „най-страшни” за родителите са се оказали
състезанията по български език проведени във втори трети и четвърти клас. По време на
състезанията учениците са показали новите знания и умения, които са усвоили и са били горди
със себе си, че знаят повече от родителите си.
Етнографски клуб „Памет” и клуб „Млад природозащитник” - главната цел на Клуб
„Памет“ е създаване на училищна етнографска сбирка към СУ „Свети Климент Охридски“, гр.
Дългопол в кабинета по история и разпалване родолюбивото чувство у учениците чрез
провокиране на интереса им към народния бит и миналото, както и към историята на
образователното дело в Дългопол. Участниците в клуба са получили теоретични познания за
етнографията като наука, за основните етнографски понятия, за методите на проучвания, за
българските традиции и обичаи и др. Членовете на етнографски клуб „Памет“ са участвали в
Конкурс за изработване на автентична сурвакница, мартеница и най-добрите сурвакници са
подарени на историческия музей, организирали са тържество-честване във връзка с годишнината
от смъртта на Васил Левски. Създаден е виртуален албум „Спомени за Дългопол“. Целта на клуб
“Млад природозащитник” е свързана с природата, екологията, опазването на околната среда. В
програмата му за работа са включени и екскурзии до близки до Дългопол забележителни места
като „Чудните скали”, яз. Цонево, река Камчия, еко –пътека „Водениците”. Членовете на клуба са
участвали в инициативата „Аз участвам и помагам“ за събирането на пластмасови капачки, засели
са цветна леха, залесила са 12 дръвчета в двора на училището и са полагали ежемесечни грижи при
отглеждането им и са организирали почистването на панорамната площадка пред природния
феномен „Чудните скали“.
Дейността Обучения на учители за формиране на умения за работа в мултикултурна среда
не е изпълнена поради липсата на достатъчно финансов ресурс в бюджета на училището,
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приоритетното финансиране на закупуването на материали за работа на участниците в проекта,
учебното пътуване и заплащането на ръководителите.
Постигнати цели: успешно завършване на степен на образование на 62 ученици от
етническите малцинства и продължаването им в следваща степен на образование; повишена
заинтересованост на родителите на децата от ромски и турски произход в начален курс за успехите
на децата им в училище; по-голям брой желаещи ученици от малцинствата се включиха в
дейността на клубовете, тържествата, организирани от училището; подобряване на знанията по
български език четене, писане при учениците от начален курс; повишени умения за междукултурна
комуникация, атмосфера на толерантност и разбирателство.
Постигнати количествени индикатори:
Дейности за връщане на отпадналите ученици в училище и подобряване на
образователните им резултати – 1;
Обхванати ученици в училища, в които се изпълняват мерки за по-пълно обхващане и
задържане на деца между 7 и 16-годишна възраст от етническите малцинства в образователната
система – 156;
Детски градини и училища, в които е проведено обучение по български език за деца и
ученици, чийто майчин език е различен от българския език – 1;
Деца и ученици, включени в извънкласни и извънучилищни дейности със съдържателни
елементи на интеркултурното образование – 100;
Извънкласни и извънучилищни дейности със съдържателни елементи на интеркултурното
образование – 7;
Ученици, обхванати в образователната система, които са били застрашени от отпадане
и/или преждевременно напускане на училище и с които е проведена допълнителна работа – 42;
Ученици от етническите малцинства, които са продължили образованието си в
гимназиален етап – 42;
Ученици от етническите малцинства, които са продължили образованието си във висшите
училища – 5.
Прозрачност на проекта:
Съобщения и снимков материал на сайта на СУ „Свети Климент Охридски” след всяко
провеждано събитие с участниците в целевата група на проект „Заедно учим и се забавляваме”.
Уведомяване на родителите на участниците в целеви групи по време на родителските срещи в
началото на учебната година. Раздаване на информационни листовки на родители, ученици.
Съобщение в местната преса за началото на проекта, информационна табела на входа на
училището. Отпечатани са 600 броя флаери, в които са описани целите и дейностите на проекта.
Публикация в местната преса в-к „Дългопол вчера, днес и утре” бр.7/2017 г. за стартирането и
завършването на съвместния проект между СУ „Свети Климент Охридски“ и ЦОИДУЕМ;
Устойчивост на постигнатите резултати: Ще се търсят възможности за осигуряване на
допълнителни часове по български език за учениците билингви особено в начален курс от 1 до 4
клас, както и осигуряване на допълнителни часове по БЕЛ за учениците допускащи голям брой
отсъствия по неуважителни причини и в риск от отпадане от среден и горен курс. Ще се прилага
индивидуален подход за всеки ученик в риск - екип за подкрепа, консултации с психолог,
педагогически съветник, медиатор, ученици наставници. Ще продължава да се попълва редовно
Регистър на учениците допускащи отсъствия, както и да се осъществяват процедурите по
Механизъм за взаимодействие между институциите. Етнографският клуб „Памет“ ще продължава
да издирва предмети от бита и да разширява училищната етнографска сбирка. Събраните снимки
ще продължават да бъдат публикувани като виртуални албуми в училищния сайт, а най –
интересните снимките и разкази ще бъдат отпечатани в рубриката „Архивите говорят на
общинския вестник „Дългопол -вчера, днес и утре“. Членовете на клуб „Млад природозащитник“
ще продължат да полагат грижи за залесените дървета в двора на училището, както да залесяват
нови, ще продължават да извършват почиствания на панорамната площадка пред „Чудни скали“,
да фотографират интересни природни местности в общината и др. подобни инициативи. Ще се
използват медиатори от общността за по-ефективно взаимодействие между училището и
семействата от ромската и турската общност.
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Добри практики: Дейността на клуб „Млад природозащитник“ с ръководители
медиаторите от ромски и турски произход е добра практика. Привлечените ученици с удоволствие
са посещавали и са се включвали в дейностите на клуба. Етнографският клуб „Памет“ с
инициативата да направи виртуален албум на всички випуски учили в СУ „Свети Климент
Охридски“ и създаването на училищна музейна сбирка в кабинета по история е също много дбра
практика. Помощта на медиаторите при срещите със семействата от ромската и турската общност е
ефективен подход за комуникация.
Проект: „ЗАЕДНО - УСПЕШНИ И ТОЛЕРАНТНИ“

Бенефициент: Начално училище „Васил Левски“, гр. Белоградчик
Период: 29.09.2016 г. - 29.09.2018 г.
Участници: Деца – 20 от ромски етнически произход ; Ученици – 96, от които 74 от
ромски етнически произход; Учители – 18; Доброволци – 3.
Основни дейности:
Групи по интереси за извънкласна дейност – сформирани са две групи по интереси „Творим и играем“ и „Млад талант“ за всяка учебна година. Групите се състоят от по 18 ученици
от български и ромски произход. Заниманията са се провеждали два пъти седмично по един учебен
час. В групата „Творим и играем“ учениците са организирали изложби по случай Коледа, Баба
Марта и други празници. В групата „Млад талант“ са участвали ученици от І до ІV клас, които са
изучавали български и ромски приказен и песенен фолклор. Те са подготвили Коледни
общоучилищни тържества, празник, посветен на Деня на ромите – 8 април и тържеството за
финализиране на проекта. За изпълнение на дейностите на тази група са закупени два броя
сценични костюми.
Лятно училище - за всяка учебна година са сформирани групи с по 12 ученици от ромски
произход, завършили първи клас, които срещат затруднения при овладяване на ДОС по български
език и математика. Учителят е изготвил тематични разпределения за работата на групата. Закупени
с учебни помагала, тетрадки, химикали и др. учебни пособия за целите на лятното училище.
Направените проверки на постигнатите резултати са отчели напредъка на учениците.
Готови за училище - за всяка година са сформирани по една група с 20 деца от ромски
етнически произход, които са подлежащи за постъпване в първи клас. За работата на групата са
закупени учебни помагала „Пред прага на училището“, блокчета, моливи, тетрадки и други учебни
пособия. Целта на дейността е да подпомогне децата при овладяването на говорим български език
и да подобри тяхната училищна готовност. Постигнато е подобряване на комуникацията на
говорим български език и са създадени навици, необходими за постъпване в първи клас.
Обучение на учители – организирано е двудневно изнесено обучение на тема „Работа в
интеркултурна среда в училище“. В обучението са взели участие 18 педагогически специалисти от
училището.
Учебно- познавателна екскурзия - след приключване на учебните занимания са проведени
две учебно- познавателни екскурзии /по една за всяка година/ с по 45 ученици- участници в
сформираните групи по другите дейности. Екскурзията през първата година е проведена по
маршрут: Белоградчик- Копривщица- Сопот- Карлово- Пловдив- Белоградчик. През втората година
- Белоградчик- Плевен- Габрово- Трявна- Дряновски манастир- Велико Търново- Белоградчик. И
на двете екскурзии са посетени културно-исторически обекти, изучавани в часовете по околен свят
и човекът и обществото. Пътуването за всички участници е било много емоционално, особено за
децата от ромски произход, за повечето от които това е първото пътуване извън рамките на
областта. За първи път са посещавали културно- исторически обекти и за първи път са пътували
без родителите си. По време на екскурзиите се отчита засилено общуването на децата от двата
етноса.
Тържество за финализиране на проекта – проведено е общоучилищно тържество,
подготвено от участниците в група „Млад талант“ по предварително изготвен сценарии. На
тържеството е представена презентация, отразяваща целите, дейностите и постигнатите резултати
по проекта. Гости на тържеството са били всички ученици от училището, много родители и
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обществени личности. Тържеството е отразено в предаване на местната телевизия и радио
„Видин“.
Постигнати цели: Основната цел на проект „Заедно- успешни и толерантни“ повишаване
качеството на образование на учениците от ромски произход в училището и ускоряване на
интеграцията им е постигната. Образователните резултати на учениците от ромски етнически
произход, включени в групите по БЕЛ и в група „Лятно училище“ и през двете учебни години, са
повишени. Групите за извънкласна дейност „Творим и играем“ и „Млад талант“, както и
проведените екскурзии са допринесли за ускоряване на интеграцията на ромските ученици.
Проведеното обучение на учители повиши квалификацията и увереността на новопостъпилите
колеги в училището за работа в мултикултурна среда, чрез усвоените нови методи и форми на
обучение и възпитание на ученици с различен етнически произход. Допълнителното обучение по
български език на деца от ромски произход, подлежащи за постъпване в първи клас, се е оказало
много полезно – те общуват свободно на български език и са много по- подготвени за обучителния
процес.
Постигнати количествени индикатори:
Дейности за връщане на отпадналите ученици в училище и подобряване на
образователните им резултати – 12;
Обхванати деца в детски градини, в които се изпълняват мерки за по-пълно обхващане и
задържане на деца между 3 и 6/7-годишна възраст от етническите малцинства в образователната
система – 40;
Обхванати ученици в училища, в които се изпълняват мерки за по-пълно обхващане и
задържане на деца между 7 и 16-годишна възраст от етническите малцинства в образователната
система – 120;
Педагогически специалисти, които за първи път са включени в обучения за формиране на
умения за работа в мултикултурна среда – 5;
Деца/ученици, за които българският език не е майчин, включени в допълнително
обучение по български език – 160;
Деца и ученици, включени в извънкласни и извънучилищни дейности със съдържателни
елементи на интеркултурното образование – 72;
Извънкласни и извънучилищни дейности със съдържателни елементи на интеркултурното
образование – 4;
Ученици, обхванати в образователната система, които са били застрашени от отпадане
и/или преждевременно напускане на училище и с които е проведена допълнителна работа – 17;
Ученици от етническите малцинства с подобрени образователни резултати – 120.
Прозрачност на проекта: В началото проектът е представен пред родителите и
обществеността, посредством презентация, отразяваща целите и дейностите по проекта.
Информирането на обществеността относно финансовия принос на ЦОИДУЕМ за реализирането
на проекта е осъществено посредством училищния сайт: www.nulevski.bg, страницата на
училището във Фейсбук и брошура, представяща целите, дейностите и очакваните резултати от
проекта. Прозрачността на Проекта е осъществена и чрез идентификационна табела на сградата на
училището и на определени кабинети, в които се извършват дейности по проекта.
Устойчивост на постигнатите резултати: Усилията за осъществяване целите на проекта
ще продължат. Дейностите, които с финансирани от ЦОИДУЕМ има стремеж да станат част от
Стратегията за развитие на училището. Групите „Лятно училище“ с изоставащи ученици от І клас
и „Готови за училище“- допълнителна подготовка по български език и придобиване на умения за
училищна готовност- с деца, подлежащи за І клас, ще продължат дейността си в рамките на
делегирания бюджет през следващите учебни години. Ще бъдат организирани ежегодно и учебнопознавателни екскурзии. Училището ще продължи да кандидатства пред донорски програми,
доказали образователно- интеграционния ефект на целевата група, за които развитието и
предоставянето на образователни услуги е приоритет.
Добри практики: Организиране на различни съвместни дейности с ученици от двата
етноса, водещи до засилено общуване, взаимно опознаване и възпитаване на толерантно
отношение. Организиране на група „Готови за училище“, в която са включени деца, подлежащи за
постъпване в първи клас, невладеещи добре говорим книжовен български език. Работата с тези
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деца допринася за тяхното успешно стартиране при започване на училище, което води до редовно
посещение на учебните занимания и по- добри резултати.
Проект: „ПО-ДОБРО ОБРАЗОВАНИЕ И РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ
ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕО МИЛЕВ“

Бенефициент: Основно училище „Гео Милев“, Садово.
Период: 29.9.2016 г. – 29.10.2018 г.
Участници: Деца – 15 от ромски етнически произход ; Ученици – 225, от които 179 от
ромски етнически произход; Учители – 22.
Основни дейности:
„Организиране и провеждане на извънкласни форми за подобряване на образователните
резултати на учениците от етническите малцинства“ – дейността е организирана в две групи, в
които учениците се сменят на модулен принцип. Общо за периода на проекта са проведени 500
часа от двете групи, или 250 часа от група „Чудесата на моите ръце“ и 250 часа от група
„Виртуална разходка по света и неговото опознаване от разстояние“. Проведени са общо шест
модула или по три на група като общо в дейността са обхванати 119 ученици. Първата група е
сформирана с ученици от начален етап, а втората с ученици от прогимназиален етап. Целта е чрез
действия, разкрепостяващи общоприетата среда за учене чрез четене и писане да се стимулира
интереса на децата за учене и мотивация за участие в учебния процес, да се обогати в непринудена
и симулираща ситуации от живота обстановка обогатяване на лексикалния запас на децата.
Дейността е обезпечена и чрез закупуването на материали –топки, пъзели, шах, книги,
енциклопедии, образователни игри и учебни помагала /сборници, табла, речници/. Училището е
осигурило компютри, таблети, мултимедия и други ресурси за обезпечаване на дейностите.
Групата „Чудесата на моите ръце“ си е поставила задачата да постигне максимално задържане на
учениците в училище с цел максимално оползотворяване на времето за общуване на български
език и за преодоляване на отчуждението, чрез различни образователни игри, рисунки и приложно
изкуство децата в групата са се учели да общуват помежду си и да представят постигнатото пред
съучениците си. Групата в прогимназиален етап „Виртуална разходка по света и неговото
опознаване от разстояние“ също е целяла максималното задържане на учениците в училище чрез
създаване на условия за компенсиране на липсващите условия в семействата за осигуряване на
информационни технологии и приобщаване към съвременния свят.
„Провеждане на обучение за осигуряване на допълнителна квалификация на
педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ - през първата проектна година
е проведено едно обучение на тема „Иновативни методи и интерактивни техники за преподаване в
интеркултурна среда“. През втората проектна година въз основа на анализа на анкетите на
педагогическите специалисти и идентифицираните от тях и от ръководството на училището
дефицити са проведени три обучения – „Работа с партньори и заинтересовани страни“,
„Психологически аспекти в обучението и интеграцията на билингви“ и „Екипна и личностна
мотивация при работа с деца от маргинализирани групи“. Обученията са проведени в учителска
стая, а последното под формата на тийм-билдинг в гр. Елена. Обученията са целели да повишат
падащата и на моменти сриващата се мотивация на учителите при работа с деца, изпаднали в
крайна социална изолация. При отчитането на проектните дейности следва да се отбележи, че е
стабилизиран процеса на текучество на кадри /8 през учебната 2014/2015, 7 през 2015/2016 и 1 през
2016/2017 учебна година/. Вероятно е дейността и проекта като цяло да са повлияли положително
тази тенденция, наред разбира се, и с другите политики на училището в тази посока. Училището
разглежда дейностите като част от цялостната дейност на институцията и в този смисъл
допълнителната квалификация на колектива, с допълнителното финансиране по проекта, повлиява
добре върху тематичния обхват и регулярността на провеждане на квалификационната дейност.
„Провеждане на семинари със съдържателни елементи на интеркултурно образование
чрез организиране на междукултурни събития“ – изготвени са материали, подпомагащи
методически работата на педагогическите специалисти – „Защо е важно да учиш и придобиваш
нови знания“, „Аз мога да чета“ и два материала, които подпомагат и дейността на психолога в
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дейностите „Основни правила и методи за работа със застрашени от отпадане и/или
преждевременно напускане на училище ученици от етническите малцинства“ и „Добри практики
за работа със застрашени от отпадане и/или преждевременно напускане на училище ученици от
етническите малцинства“. Организирани са 6 инициативи: коледните празници, „Аз уча и играя“,
„Мюсюлманските празници. Традиции и обичаи на мюсюлманите в България“, „Празник на
приятелството“, „Спортът ни обединява“ и екскурзия до гр. Панагюрище и местността Оборище.
По време на инициативата „Спортът ни обединява“ учениците са се запознали с презентация за
изявени български спортисти от различни етноси, състезаващи се под флага на България и с
голямата българска баскетболистка Цонка Вайсилова, която разказа на децата за срещите си с
различни като култура, религия и обичаи други състезатели, за възможностите, които спортът
предоставя за възпитаване в толерантност към различните. По време на екскурзията децата са
посетили историческия музей, други къщи-музеи и местността Оборище и природонаучният музей.
„Работа със застрашени от отпадане и/или преждевременно напуснали училище
ученици от етническите малцинства“ - дейността е започнала с проучване на планове за подкрепа
на ученици, изготвени от класни ръководители за учебната 2015/2016 учебна година и разговори с
педагогическите специалисти в училището за определяне на методиката и групите за работа. След
това са разработени тренинги, в които по целесъобразност след консултации с педагогическите
специалисти са включени учениците. Тренингите са посветени на формиране на навици за
креативно поведение чрез ролеви игри, емоционална интелигентност, техники и подходи за
контролиране на гнева, развитие на креативното мислене и толерантността. В резултат от
дейността са въведени 5-минутки на психолога в часа на класа и тренингите са част от плана на
психолога.
Постигнати цели: елит са напълно постигнати. Извънкласните дейности стимулират
активното участие на учениците в учебния процес и подобряване на образователните им резултати.
Няма отпаднали ученици, намален е броят на безпричинните отсъствия, намалял е значително
броят на налаганите санкции, няма ученици, които не продължават образованието си. В резултат
може да се каже, че са подобрени значително интегративните процеси и е подобрена значително
образователната среда
Постигнати количествени индикатори:
Обхванати деца в детски градини, в които се изпълняват мерки за по-пълно обхващане и
задържане на деца между 3 и 6/7-годишна възраст от етническите малцинства в образователната
система – 15;
Обхванати ученици в училища, в които се изпълняват мерки за по-пълно обхващане и
задържане на деца между 7 и 16-годишна възраст от етническите малцинства в образователната
система – 225;
Педагогически специалисти, които за първи път са включени в обучения за формиране на
умения за работа в мултикултурна среда – 12;
Деца/ученици, за които българският език не е майчин, включени в допълнително
обучение по български език – 179;
Детски градини и училища, в които е проведено обучение по български език за деца и
ученици, чийто майчин език е различен от българския език -1;
Деца и ученици, включени в извънкласни и извънучилищни дейности със съдържателни
елементи на интеркултурното образование – 225;
Извънкласни и извънучилищни дейности със съдържателни елементи на интеркултурното
образование -6;
Ученици, обхванати в образователната система, които са били застрашени от отпадане
и/или преждевременно напускане на училище и с които е проведена допълнителна работа – 179;
Ученици от етническите малцинства, които са продължили образованието си в
гимназиален етап -42;
Ученици от етническите малцинства с подобрени образователни резултати -90.
Прозрачност на проекта: Педагогическият колектив е запознат с проекта при
стартирането, на оперативни съвещания се обсъждат съвместно с всички педагогически
специалисти дейностите и информация е качена на електронната страница на училището.
Работещите по проекта съвместно с учениците са изготвили табла и кът на проекта, материали с
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логото на проекта са участвали и спечелили първа награда на общински празник на фъстъка,
раздадени са брошури на родители и общественици. Изготвени са 600 бр. брошури за начало на
проектните дейности, материал „Основни правила и методи за работа със застрашени от отпадане
и/или преждевременно напускане на училище ученици от етнически малцинства“ – 1 брой, „Добри
практики за работа със застрашени от отпадане и/или преждевременно напускане на училище
ученици от етническите малцинства“ – 1 брой, методически материал за четене с разбиране
„Когато мога да чета“ – 1 брой, материали с тренинги за училищни психолози, 400 броя брошури
за края на проекта. Материалите са предоставени за ползване на педагогическите специалисти,
включително на педагогически специалисти от други училища, брошурите – на родители и други
лица, имащи отношение към училището.
Устойчивост на постигнатите резултати: В годишния план на училището са заложени
дейности продължение на проектните инициативи и добри практики.
Добри практики: Организирането на тренинги от психолога на училището с определени
на принципа на дефицитите групи и въвеждане на 5-минутка на психолога в часа на класа,
овладяване на български език чрез занимания в културно-образователни направления извън
„Български език и литература“ дава отлични резултати, защото съзнанието на учениците е
освободено от мислене за нормата. Особено добро въздействие имат събитията, организирани с
елементи на игрови ситуации, в които децата свободно построяват изказвания и необременени от
мисълта за оценки споделят изживявания, създават приятелствата и постигат толерантност един
към друг и културните различия, към които принадлежат
Проект: „ЗАЕДНО СЕ УЧИМ, ТВОРИМ И РЕАЛИЗИРАМЕ МЕЧТИТЕ СИ!”

Бенефициент: Средно училище „Васил Левски”, Ябланица
Период: 30.09.2016г-31.08.2018г.
Участници: Ученици – 130, от които 80 от ромски етнически произход; Учители – 41.
Основни дейности:
Сформиране и работа на групи за подобряване образователните резултати на
учениците от училището - сформирани са 6 групи за подобряване на образователните резултати на
учениците от I, II, III, IV, V и VI клас. В тях след изработени критерии от екипа за управление на
проекта и проведено анкетиране са включени по 10 ученика от клас, които имат нужда от подкрепа
за повишаване успеха по основните предмети от общообразователната подготовка и намаляване на
безпричинните отсъствия и от там риска от ранно напускане на училище. Реализирането на тази
дейност от участниците в групите няма отпаднали ученици и макар и минимално има подобряване
на образователните резултати.
Организиране и провеждане на дейности в клуб "Да успяваме заедно" - създаден е клуб
„Всички заедно занапред” с четири секции: „Сръчни ръце” за 1 група от 10 ученика от V-VIII клас,
в рамките на секцията учениците са изработили красиви пана и картини, които са показали на
изложби. Усвоили са и различни техники при изработване на изделия от плат, прежда, хартия, тел
и други материали - образци на различни култури и са придобили увереност, че може да се
продължи самостоятелно да се създават нови красиви неща, характерни за различни етноси. В
секцията "Пътешествие по света" за група от 10 ученика от V-VIII клас учениците са попътували
виртуално по света на места като дворци, красивите кътчета на света, безценни културни и
исторически паметници и изящни произведения на изкуството. Учениците са възстановили
географската карта от естествени материали в двора на училището. В секцията „Местни занаяти”
за група от 10 ученика от V-VIII клас учениците са се запознали с традиционни занаяти на ромския
етнос. Работата в групата е била подпомогната от местни занаятчии - доброволци, занимаващи се с
традиционното за Ябланица приготвяне на халва и локум. В секцията "Моят училищен вестник средство за личностно развитие и общностна идентификация“ за група от 10 ученика от IX - XII
клас. Издаването на училищен вестник дава възможност за придобиване на нови познания и
умения и надграждане на наученото в училище от учениците. Научават се да работят в екип: да
бъдат адаптивни, комуникативни, да споделят общи мисловни идеи, да установяват и поддържат
междуличностни умения, да координират действията си, да вземат решения, да наблюдават за
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изпълнението на екипната задача. Издадени са 20 тематични броя. Всички ученици от 4- те секции
са участвали в ученическа екскурзия с учебна цел и са посетили Етъра, Националния музей на
образованието и Дома на хумора и сатирата в Габрово.
Организиране и провеждане на дейности в клуб "Да успяваме заедно" - Създаден е клуб
"Да успяваме заедно" с две секции: „ Шахмат“ - за група с 10 ученика от V-VIII клас за деца от
различни етноси с цел доразвиване и надграждане на добрите традиции, които има училището в
тази област. Учениците от секцията са участвали на областно ниво на състезанията по шахмат,
където са заели първо място, на зонално ниво в гр. Плевен са заели 3 място. Секцията „Забавна
математика" е за група с 10 ученика от V-VIII клас. Дейностите са допринесли за развиване на
математическо мислене и прилагането му в различни учебни и житейски ситуации. В резултат от
заниманията са повишени резултатите от общообразователната подготовка на учениците, от
участниците в групата няма ученици останали на поправителни изпити.
Задържане и интегриране на учениците в училище – в рамките на дейността са
закупени учебници по основните общообразователни предмети за IX, X, XI и XII клас, които са
заприходени в училищната библиотека за подпомагане с учебни помагала и учебно - технически
пособия на нуждаещите се ученици от ромски произход.
Осигуряване на условия за съвместна образователна дейност на деца и ученици с
различен етнически произход в училището - ремонтирано е помещение и впоследствие обзаведено
с предвидените мебели и техника от проекта.
Дейност Обучение на учители за работа в мултиетническа среда - проведено е
двудневно обучение за допълнителна квалификация на педагогически специалисти за работа в
мултиетническа среда. В обучителната програма са засегнати теми, свързани с историята,
традицията и културата на ромските групи в България през призмата на образователните нагласи и
потребности; работата с родители от ромска общност и активното им включване в училищния
живот.
Модулни обучения за ученици от гимназиален етап - в обученията са участвали група
ученици -доброволци от IX – XII клас, които са преминали теоретична подготовка, която да
спомага работата по превенция от отпадане на ученици и ограничаване на безпричинните
отсъствия. Доброволците са приложили знанията и уменията си в сътрудничество с Ученическия
парламент и Родителски клуб, сформирани по проект „ Всеки ученик ще бъде отличник“ през 2015
г., работейки по метода „ Връстници обучават връстници“. Групата е осъществявала дейност по 4
учебни часа месечно, през двата етапа на изпълнение на проекта.
Постигнати цели:. Поставените цели са постигнати в голяма степен: чрез участие в
разнообразни извънурочни форми по интереси са създадени условия за съхраняване и развитие на
културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници; чрез
мотивиране на дейности за завършване на различна степен на образование и придобиване на
професионална квалификация е осигурена подкрепа на достъпа до образование за ученици от
етнически малцинства, застрашени от отпадане; създаден е благоприятен климат и учебна среда за
пълноценно интегриране на ученици от ромски произход; повишен е интереса на родителите на
децата от етническите малцинства към живота в училището и е настъпила промяна на
обществената нагласа; намален е броят на слабите оценки и на изоставащите ученици, подобрени
са резултатите от общообразователната подготовка; намалени са безпричинните отсъствия от
училище.
Постигнати количествени индикатори:
Дейности за връщане на отпадналите ученици в училище и подобряване на
образователните им резултати – 9;
Обхванати ученици в училища, в които се изпълняват мерки за по-пълно обхващане и
задържане на деца между 7 и 16-годишна възраст от етническите малцинства в образователната
система – 130;
Педагогически специалисти, които за първи път са включени в обучения за формиране на
умения за работа в мултикултурна среда – 41;
Деца и ученици, включени в извънкласни и извънучилищни дейности със съдържателни
елементи на интеркултурното образование – 60;
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Извънкласни и извънучилищни дейности със съдържателни елементи на интеркултурното
образование – 6;
Ученици, обхванати в образователната система, които са били застрашени от отпадане
и/или преждевременно напускане на училище и с които е проведена допълнителна работа – 60;
Ученици от етническите малцинства, които са продължили образованието си в
гимназиален етап – 20;
Ученици от етническите малцинства, които са продължили образованието си във висшите
училища – 2;
Ученици от етническите малцинства с подобрени образователни резултати – 50.
Прозрачност на проекта: При стартиране на проекта е изготвена листовка с информация
за дейностите по проекта, която е разпространена сред учениците, родителите и обществеността на
града. Проведена е родителска среща, на заседание на ПС също е представена информация за
проектните дейности. На официалния сайт на училището и в социалната мрежа е качвана
информация за проекта и за основни моменти от работата с учениците.
Устойчивост на постигнатите резултати: Ще продължават да се използват
методическите материали и средства по проекта в училищната дейност. Ще се използва
създадената „Стая на доброто сътрудничество и бъдещият успех” и осигурените в него мебели и
техника. Подготвените информационни брошури и табла, училищен вестник ще обогатят и
допринесат естетизирането на училищната среда, вкл. и училищната музейна сбирки. Успешният
модел за работа с родители ще се използва от педагози, педагогически съветник. Ще се търсят
възможности за финансиране на продължение на тези дейности чрез проекти по други програми.
Добри практики: Секцията по „Шахмат” е пример за това как ученици от различни
етноси създават успешен отбор, който се е спечелил първо място сред останалите училища от
област Ловеч, а на зонална фаза е заел второ място, побеждавайки отбори с традиции. Заниманията
възпитават децата в организираност, инициативност, решителност и самообладание. Друга добра
практика са обучителните занимания за получаване на теоретични знания за понятията
„доброволчество“, „доброволец“, “доброволческа инициатива“, за доброволчеството на
територията на Република България и по света, за инициативи на неправителствените организации.
В рамките на обучението учениците разработват планове за инициативи като почистване на района
в който живея; включване в еко – акция; поддържане на детска площадка; в помощ на възрастни
хора; акция за почистване на училищния двор и др.
Проект: „БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК – ЛЕСЕН И ИНТЕРЕСЕН”

Бенефициент: ІV Основно училище „Христо Ботев”, Лом
Период: 29.09.2016 г. – 29.08.2018 г.
Участници: Ученици – 116, от които 115 от ромски етнически произход; Учители – 5.
Основни дейности:
Извършване на подбор на учениците от целевата група - за формиране на групите за
допълнителна подготовка по български език е извършен подбор на учениците от 1 до 4 клас и от 7
клас, които да бъдат включени в групите за допълнителна работа с акцент върху подготовката по
български език. За целите на подбора е разработена индивидуална карта за оценка на
образователните резултати по български език и литература на ученик. При подбора вниманието е
било насочено преимуществено към ученици с ниски резултати по български език, с голям брой
отсъствия от училище както и ученици завърнали се след продължителен престой в чужбина.
Закупуване и инсталиране на лаптоп, мултимедиен проектор и мултифункционално
устройство за всяка група – за целите на проекта са закупени лаптоп, мултифункционално
устройство и мултимедиен проектор, екрани за стена и стойки за таван за проектор, с което е
обезпечено въвеждането на иновативен модел на преподаване за училището чрез използване на
ИКТ в образованието, като презентации и електронни уроци.
Провеждане на екскурзия до град София – посетени са НИМ, Боянска църква и Софийска
зоологическа градина. За децата, които не са участвали в екскурзията до София е организирана
екскурзия до Монтана с посещение на ,Развлекателен парк „Леденика“. Екскурзиите са спомогнали
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за социализация и интеграция на учениците от ромски произход, предвид и факта, че повечето деца
не са бял напускали дори пределите на град Лом.
Дейност Провеждане на екскурзия до град Плевен – посетени са Драматично-куклен
театър „Иван Радоев”, Панорама „Плевенска епопея” и Парк „Кайлъка”.
Дейност Провеждане на кръгла маса – проведени са две кръгли маси през първата и
втората година от проекта за обсъждане на проблемите при подготовката по български език на
децата от ромски произход. Участвали са учители по БЕЛ и начални учители от всички училища на
територията на област Монтана, а също така и експерти от РУО - Монтана. На кръглата маса е
популяризиран и проекта, като са представени първоначалните резултати от неговото реализиране.
Провеждане на състезание по правопис – проведени са две състезания по правопис.
Изготвени са тестове за всяка възрастова група, включващи диктовка и упражнения, критерии за
оценка на тестовете и на диктовките. Победителите в състезанието са получили награди – медал и
грамота. Дейността стимулира интереса на учениците към българския език, спомогна за развиване
на техните знания и умения, за стимулиране на конкуренцията между тях да покажат повече
знания и да бъдат победители.
Провеждане на състезание по четене – проведени са общо 4 състезания по четене.
Състезанията са проведени пред учители, ученици и родители. В състезанието са участвали и
ученици извън групите по проекта, с цел проследяване на представянето на едните и на другите
деца и използване на резултатите за проследяване на резултатите от проекта.
Провеждане на рецитал по стихове на български поети - проведени са общо четири
рецитала по стихове на български поети. За рециталите са подготвени сценарии. Първият рецитал е
проведен в училището само с ученици, участващи в проекта. Вторият рецитал е проведен в НЧ
„Постоянство” 1863 в град Лом. За участие в него са поканени ученици от всички училища на
територията на Община Лом, но са се отзовали само учениците от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”,
с. Ковачица. Рециталите стимулират интереса на учениците към българския език и литературата и
стимулират конкуренцията между тях да покажат повече знания и да бъдат победители. Всички
участници са стимулирани с грамоти.
Провеждане на конкурс по творческо писане - конкурсът по творческо писане е проведен
по зададени теми за всяка възрастова група. За участие в конкурса са поканени всички училища от
Община Лом. Участвали са ученици от IV ОУ „Христо Ботев” град Лом. Творческото писане е
затруднило значително учениците, но е пробудило у учениците интерес към литературата. Всички
участници са стимулирани с грамоти.
Участие на учениците в различни литературни конкурси - при изпълнението на тази
дейност са срещнати големи трудности и може да се отчете частичното й неизпълнение.
Причините са липсата на ученици, които проявяват интерес към създаване на лично литературно
творчество, а също така и липсата на умения за писане. Ученици, включени в дейностите по
проекта са участвали в един конкурс, защото се оказало много трудно за тях да бъдат писател и да
създават собствени литературни текстове. Три ученички са участвали в Националния конкурс за
детско творчество „Великденско огънче в шепите си нося”, 2017 година и са получили грамоти за
отличното си представяне. На учителите са раздадени книжки с насоки как да учат децата на
творческо писане.
Провеждане на състезание по български език – проведени са две състезания по български
език „Обичам те, българска реч!” в които са участвали учениците, включени в проекта и ученици
извън целевата група. За всяка възрастова група е имало различен тест. Резултатите от тестовете са
анализирани с цел проследяване на напредъка на учениците и ефекта от осъществяваните дейности
по проекта.
Провеждане на месец на писателя/поета – през първата година на проекта са определени
българските автори, върху които всяка група ще работи всеки месец, а в края на месеца ще има
публична изява, посветена на този поет и/или писател. Така са определени следните автори: м.
ноември – Месец на Иван Вазов; месец декември – Месец на Ран Босилек; м. януари – Месец на
Христо Ботев; м. февруари – Месец на ; м. март – Месец на ; м. април – Месец на; м. май – Месец
на ; м. юни – Месец на българския език. Всяка изява е започвала с компютърна презентация или
видеофилм за живота и творчеството на писателя/поета. След това учениците са представяли
негови творби, включително и чрез драматизиране. На изявите винаги са присъствали много
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родители, учители и останалите ученици. Чрез тази дейност се постигна утвърждаване на
интеркултурното образование като неотменна част от образователния процес в училището. Чрез
тези изяви не само са популяризирани дейностите по проекта, но пред родителите са представени и
постиженията на децата им. В началото на втората година на проекта на среща на екипа са
определени българските автори, върху които всяка група ще работи, а през месец март да има
публична изява, посветена на този поет и/или писател. Така е определено м. март да бъде посветен
на Месец на българските поети за деца. Учениците са представили творби от най-известните
български поети за деца, включително и чрез драматизиране.
Представяне на драматизация - представянето на драматизации е планирано като един от
нетрадиционните начини за усъвършенстване владеенето на българския език, чрез заучаването
наизуст на реплики и представянето пред публика. Целта на дейността също така е учениците да се
запознаят с част от творчеството на българските поети и писатели. През първата година на проекта
са представени всички планирани драматизации – по две от група. При представяне на писателя
Елин Пелин първокласниците са драматизирали „Дядовата ръкавичка”, а по време на Месеца на
Ран Босилек са драматизирали „Дядо и ряпа”. Второкласниците са драматизирали българската
народна приказка „Най-скъпоценният плод“ и „Косматият ученик”, из „Тошко Африкански” по
време на Месец на Ангел Каралийчев”. Учениците от трети клас са драматизирали народната
приказка „Три умни глави” в рамките на месеца на българското народно творчество и „Страшен
вълк” от Елин Пелин, а по време на месеца на Ангел Каралийчев са драматизирали „Тошко раздава
дарове” из „Тошко Африкански”. Четвъртокласниците са драматизирали по време на месеца на Ран
Босилек – „Срещу Нова година”; „Трите баби” от Елин Пелин; „Делба по братски” по време на
Месец на българското народно творчество, а по време на месеца на Ангел Каралийчев са
драматизирали „Рибките със златни опашки”, из „Тошко Африкански”. Най-големите ученици –
седмокласниците са драматизирали „Другари”, по мотиви от произведението на Ангел Каралийчев,
„Добра среща” от Елин Пелин и откъс от „Патиланско царство” на Ран Босилек. Учениците са се
включили с огромно желание в драматизирането на произведенията и искрено са се забавлявали,
научавайки. текстовете наизуст, с което са развили уменията си да говорят на правилен книжовен
български език.
Провеждане на допълнителна лятна работа - лятната работа с учениците е проведена
след края на учебните занятия за съответните класове и е продължила до края на месец юни.
Учениците са работили по различни теми, имали са занимателни упражнения с учебните помагала,
закупени по проекта. По време на лятната работа е проведено второто състезание по правопис и
месец на българския език. Учениците отново са разучавали стихове, които след това са
рецитирали..
Връчване на званието „Рицар на Българския език” - За да бъде определен носителят на
званието е проведен „конкурс по документи”, т.е. учениците са оценявани чрез специална карта,
включваща различни аспекти от живота на учениците, включително и участието им в проектните
дейности, успех по български език, отсъствия от училище и други. Победителите са наградени на
специална церемония, на която са получили книги, плакет, лента и грамота, подсигурени със
средства по проекта. Носители на званието са Анджело Недков Цветанов от 4 клас и Патрисия
Ралицова Ачкова от 7 клас. През втората година на проекта носител на званието отново е Анджело
Недков Цветанов, който вече е от 5 клас и Дебора Еленова Ангелова от 4 клас.
Постигнати цели: Целите на проекта са постигнати в значителна степен. Към края на
учебните занятия на учебната 2016/2017 и учебната 2017/2018 година година няма нито един
отпаднал ученик поради нежелание за продължаване на образованието, участник в групите по
проекта. Осигурени са отлични условия за получаване на качествено образование на учениците от
ромски произход, особено що се отнася до обучението по български език и литература, което се е
гарантирало с големия брой часове за допълнителна работа – 204 часа годишно, с ангажирането на
правоспособни и опитни учители по български език, със закупените техника, литература, учебни
помагала и други материали за работата в групите. Родителите също са ангажирани към
дейностите по проекта и са осигурявали участието на децата в допълнителните часове и в
публичните изяви. Интересът на децата е силно стимулиран, развиван и подкрепян чрез различни
форми на интеркултурно образование като драматизации, музика и танци. Извършени са дейности
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(екскурзиите и рециталите, проведени извън училището), които съдействат за преодоляване на
изолацията на децата от ромски произход и тяхната успешна социализация.
Постигнати количествени индикатори:
Обхванати ученици в училища, в които се изпълняват мерки за по-пълно обхващане и
задържане на деца между 7 и 16-годишна възраст от етническите малцинства в образователната
система – 116;
Деца/ученици, за които българският език не е майчин, включени в допълнително
обучение по български език – 115;
Детски градини и училища, в които е проведено обучение по български език за деца и
ученици, чийто майчин език е различен от българския език – 1;
Деца и ученици, включени в извънкласни и извънучилищни дейности със съдържателни
елементи на интеркултурното образование – 80;
Извънкласни и извънучилищни дейности със съдържателни елементи на интеркултурното
образование – 5;
Ученици, обхванати в образователната система, които са били застрашени от отпадане
и/или преждевременно напускане на училище и с които е проведена допълнителна работа – 80;
Ученици от етническите малцинства, които са продължили образованието си във висшите
училища – 9;
Ученици от етническите малцинства с подобрени образователни резултати – 50.
Прозрачност на проекта: Проектът е представен през месец октомври 2016 година на
родителската общност в училището. На всяка изява са канени родители, които са присъствали на
различните състезания, рецитали, а също така са участвали и в екскурзиите до град София и град
Враца. Те са непрекъснати свидетели на дейностите, които се изпълнили в рамките на проекта. С
проекта са запознати и Обществения съвет и Училищното настоятелство. Изготвени публикации за
проекта на сайта на училището. Разпространени до всички училища по електронен път, на
електронната им поща са регламентът на състезанието по творческо писане, поканата за участие в
кръглата маса по проекта и покана за участие в рецитал по стихове на български поети. В края на
дейностите по проекта е правена публикация във вестник „Ломпрес”, който се разпространява на
територията на община Лом. През месец юни 2018 година е изготвен доклад на тема: „Проект
„Българският език – лесен и интересен” – педагогически практики за насърчаване на интереса на
учениците от ромски произход към българския език” във връзка с прилаганите добри практики в
обучението по български език и литература, реализирани по Проект „Българският език – лесен и
интересен”, който беше включен в сборник доклади от Областна педагогическа конференция
„Децата и образованието в ХХІ век”, Пазарджик, 2018 г. Сборникът е предоставен на всички
участници в конференцията.
Устойчивост на постигнатите резултати: Във връзка с устойчивостта на описаните
практики може да се отбележи, че ще продължи прилагането на проектно базираното обучение не
само в часовете по български език, но и в часовете по останалите учебни предмети. Това от своя
страна ще допринесе за повишаване на качеството на образованието, до което имат достъп децата
от ромски произход. Закупената художествена литература и учебните помагала по български език
и литература ще бъдат използвани от всички ученици в училището. Учениците, участвали в
допълнителните занимания по проекта и подобрили знанията си по български език, ще имат подобро представяне и по останалите учебни предмети. Придобитите знания и умения от децата са
основа за тяхното успешно социализиране и личностно развитие. Участието на учителите в
проекта усъвършенства професионалните им умения за работа. Реализирането на дейностите по
проекта и участието в тяхната подготовка допринасят за повишаване на квалификацията на
учителите, включително и чрез подготвяне и изнасяне на доклади във връзка с трудностите при
обучението по български език на учениците от ромски произход.
Всички описани практики са ефективни и могат да се приложат във всяко българско
училище без затруднения и ограничения. Създаденият модел на взаимосвързани дейности за
засилване на интереса към българския език и за улесняване на неговото овладяване чрез различни
състезания, конкурси, рецитали и други е част от стратегията за развитие на училището в частта ѝ
свързана с мерките за повишаване на грамотността на учениците и за повишаване на качеството на
образованието.
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Добри практики:
- Връчването на медали, книги и грамоти както за победителите, така и за всички
участници. Особено стимулиращи са медалите за учениците, защото създават у тях усещане за
истински победители като в големите спортни състезания;
- Проведените кръгли маси за трудностите при обучението по български език на деца и
ученици от ромски произход и споделяне на добри практики. Това се оказва много успешна форма
за връзка с колеги от други училища, за обмен на опит, знания и умения по разглежданите
проблеми;
- Провежданата изява под надслов „Месец на …”. Участието на учениците в подготовката
на тези изяви, а и самите изяви разширяват знанията на учениците, а и на присъстващите учители,
родители и ученици, за много български поети и писатели. Заучените стихотворения ще бъдат
помнени дълго време. Освен това тези изяви са форма за усъвършенстване владеенето на
българския език;
- Публични изяви на учениците по литературно четене, рецитали и др. свързани с
възможността всички да проследяват в реално време кой как се справя, създава неповторима
атмосфера, придружена с вълнение, коментари и спонтанни бурни аплодисменти за учениците,
показали отлични резултати.
- Провеждането на трите екскурзии е определено от учителите като най-добрата
практика, която остави дълбоки следи в детските души. Участниците в тях имат прекрасни
преживявания и спомагат за утвърждаване на интеркултурното образование като част от
образователния процес в училище.
Проект: „ПЪТЯТ КЪМ ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ МИНАВА ПРЕЗ УЧИЛИЩЕ“

Бенефициент: Основно училище „Климент Охридски”, с. Драганово
Период: от 29.09.2016 г. – 29.07 2018 г.
Участници: Деца – 14 от турски етнически произход; Ученици – 101, от които 40 от
ромски етнически произход и 52 от турски етнически произход.
Основни дейности:
Социална дейност - Закупени са комплекти от учебни пособия и материали, необходими
за успешното стартиране на учебната година на децата от социално слаби семейства за учебната
2016/2017. Подпогнати са общо 16 ученици от етническите малцинства от социално слаби
семейства и мотивиране за включване и предотвратяване на отпадане от училище, поради
финансови затруднения.
Допълнителна работа по български език - по индивидуални програми са обучени ученици,
които имат проблеми с българския език. Проведени са 32 броя състезания: състезателна игра –
Гласни звукове и букви; състезание - игра – „Открий неточната дума”; състезание – игра –
„Довърши думата”; състезание по правопис и литературни четения „Художествено слово”.
Допълнителната работа по български език е допринесла за по-доброто овладяване на българския
език, за формиране на комуникативно-речеви умения и компетентности на устната и писмената
свързана реч, както и на граматически правилната реч.
Занимателна математика - по индивидуални програми са обучени учениците, които
имат проблеми с изоставане по математика в 4 и в 7 клас през първата година от проекта и в 4 клас
- през втората година. Проведени 3 състезания.
Старт в живота – целта на дейността е професионалното ориентиране в училище,
осигуряване на цялата информация, която е необходима на учениците, за да направят своя избор.
Организирани са две срещи от тип беседа на родители/настойници с представители на различни
професии и беседи с ученици от прогимназиален етап за ролята на образованието и моето бъдеще.
Проведени са тренинги, насочени към развитие на уменията на учениците да откриват силните си
страни за насоченост към определена професия или професионално направление, както и да
познават профила и длъжностната характеристика на избраната от тях професия и пътя за
придобиване на квалификацията за упражняването й.
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Лято – Играя, уча и творя - Проведени сутрешни занимания със сборни групи ученици,
включени в дейности спрямо техните желания и възможности. Проведени са диагностични
процедури за установяване на нивото на готовност за постъпване в първи клас, поддържане на
нивото на придобити знания, избягване на загубата на интерес към образованието. Обогатени са
знанията по БЕЛ и математика като за целта е закупена програмируемата играчка Bee Bot, която е
невербален помощник на учителя и приятел на учениците. Чрез образователни игри, като
безопасно поведение при бедствия, не минавай на червено и безопасност на движението за деца е
дадена възможност децата непринудено да усвояват знания за света и да осмислят свободното си
време. Организирани са и други спортни занимания, като федербал, топки, обръчи, въженца и
футбол. Осигурена е материална и образователна среда за пълноценна социализация и развиване
творческите способности на децата.
Театър „Вълшебство”- организирани са четене на приказки заедно с родителите и
драматизации, ежеседмични занимания по артикулация и сценично поведение, представяне пред
публика на общо шест театрални постановки и куклени театри.
Цветна палитра – целта е да се обогатят познанията на участващите в областта на
различните видове и жанрове изобразителни изкуства, както и да се запознаят с нови техники и
способи на работа. Организирани са две изложби.
Сръчни ръце – целта е да се подпомогне развитието на творческите способности и
техническите умения на учениците чрез работа в направленията: пана от природни материали,
картички и украса чрез техника квилинг, бижута от мъниста, мартеници, апликации, украса на
керамичен съд, изработване на картички за празниците. Организирани са две изложби.
Магията на песента - целта е да се подпомогне развитието на певческите способности и
техническите умения на учениците. Заучени са народни и авторски песни. Учениците са взели
участие в училищни и общоселски мероприятия. Организирани са две изяви пред публика.
Моята България - целта е да се подпомогне развитието на умения за изработване на
презентации, запознаване с интересни факти за българските села и градове, за уникалните
природни дадености, многовековното историческо наследство, съхранено в музеите. Организирани
са три изяви пред публика.
Фестивал: играя, уча и творя – представени са резултатите от проекта, постигнатите
знания и умения в извънкласните дейности. Организирани са драматизация на приказка, песенен
концерт, изложба на рисунки и предмети.
Постигнати цели: целите на проекта са постигнати. резултати. Семействата на децата от
малцинствените групи са информирани и мотивирани за необходимостта от образование,
професионална реализация и социална интеграция. Привлечени са всички подлежащи на
задължително обучение деца от малцинствените групи в училище. Подпомогнат е процеса на
образование чрез участие в извънкласни форми. Дадени са възможности за лична изява,
въображение и професионално израстване на учениците. Помогнати са изоставащите и
застрашените от отпадане ученици, чрез включването им в образователни дейности. Осъществена е
социална политика в образованието – закупени учебни помагала и пособия за учениците от
социално слаби семейства. Подобрена е материалната база в училището, с което е улеснено
участието на деца от етническите малцинства до извънучилищни дейности.
Постигнати количествени индикатори:
Обхванати ученици в училища, в които се изпълняват мерки за по-пълно обхващане и
задържане на деца между 7 и 16-годишна възраст от етническите малцинства в образователната
система – 109 през първата година на проекта и 100 – през втората година;
Педагогически специалисти, които за първи път са включени в обучения за формиране на
умения за работа в мултикултурна среда – 2;
Деца/ученици, за които българският език не е майчин, включени в допълнително
обучение по български език – 83 през първата година на проекта и 43 – през втората година;
Детски градини и училища, в които е проведено обучение по български език за деца и
ученици, чийто майчин език е различен от българския език – 1;
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Деца и ученици, включени в извънкласни и извънучилищни дейности със съдържателни
елементи на интеркултурното образование – 109 през първата година на проекта и 100 – през
втората година;
Извънкласни и извънучилищни дейности със съдържателни елементи на интеркултурното
образование – 6;
Ученици, обхванати в образователната система, които са били застрашени от отпадане
и/или преждевременно напускане на училище и с които е проведена допълнителна работа – 6;
Ученици от етническите малцинства, които са продължили образованието си в
гимназиален етап – 6 през първата година на проекта и 7 – през втората година;
Ученици от етническите малцинства с подобрени образователни резултати – 65.
Прозрачност на проекта: организирани и проведени са две пресконференции за
стартиране и приключване на изпълнението на дейностите по проекта. По време на изпълнение на
дейностите по проекта и на проведените мероприятия са разпространявани информационни
брошури за целите, дейностите и постигнатите резултати.
Устойчивост на постигнатите резултати: поддържане на допълнителни форми за работа
с децата и учениците и включване в други проекти и програми.
Добри практики: добрите практики, реализирани с изпълнението на проекта, обхващат
работа с родителите на учениците с риск от отпадане и включването им в училищния живот. От
изключително значение е детето да влезе в образователната система от ранна възраст, за да може
да се повлияе от средата и педагозите. Редица мерки са насочени към привличането на децата в
училище. Социално слабите семейства са подпомогнати със закупуване на учебни помагала за
успешно стартиране на учебната година
Проект: „СВЕТЪТ Е ЗА ВСИЧКИ“

Бенефициент: Детска градина „Камбанка“, гр. Мъглиж
Период: от 29.09.2016 г. до 29.09.2018 г.
Участници: Деца – 122, от които 90 от ромски етнически произход и 2 от други
етнически групи; Учители – 8; Родители – 50, от които 45 от ромски етнически произход;
Доброволци – 1.
Основни дейности:
Педагогическа ситуация - педагогическата ситуация е основна форма на педагогическо
взаимодействие между деца и учители и обикновено протича под формата на игра и осигурява
постигането на компетентностите определени в държавния образователен стандарт за
предучилищното образование. В ДГ „Камбанка“ по БЕЛ има две допълнителни ситуации в
съответствие с прилагането на стандарта за българския книжовен език – включване на деца с
майчин език различен от българския в допълнителни модули по БЕЛ. За подпомагане дейността на
учителите по самоподготовка и търсене на материали за децата; прилагане на интерактивни методи
на педагогическо взаимодействие и предлагане на качествено предучилищно образование са
спомогнали закупените със средства по проекта лаптоп, проектор и преносимата интерактивна
дъска, копирна хартия и канцеларски материали, тонер касета, книжки с приказки и приказки на
други етноси.
Ателие - създадени са четири ателиета по възрастови групи – „Аз готвя“, „Аз играя“, „Аз
творя“, „Аз създавам“ и едно общо „Аз спортувам“. Участието в ателието като допълнителна
форма на педагогическо взаимодействие е по желание и интерес на децата. Провежда се
ежедневно. В различните ателиета наличността на материали и разнообразието им привлича децата
и ги мотивира да работят и играят в него.
Общинска информационна кампания - изпратени са покани до: община Мъглиж – гл.
експерт „Образование“; директора на ДСП, председателя на местната комисия за борба с
противообществените прояви; покана до всички родители, независимо от етническия произход.
Представителите на отделните институции са показали съвместна ангажираност по въпроса за
обхвата на децата в задължителна предучилищна възраст и са изразили обща позиция, че мястото
на децата е в образователната институция, за да имат децата равни условия за пълноценно развитие
и образователна интеграция. При организирането на първата кампания са раздадени рекламни
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диплянки, специално отпечатани за целта, за дейността на детската градина и финансирането на
проекта от ЦОИДУЕМ.
Допълнително обучение по БЕЛ - допълнително обучение по БЕЛ стимулира постигането
на образователната интеграция на децата от етническите малцинства и особено на тези, които
срещат трудности при усвояване на учебното съдържание и имат трудности в говорното развитие.
Всеки учител е реализирал по 70 занимания с децата. Посещенията на родителите са били
епизодични, тъй като времето на провеждане на допълнителното обучение по БЕЛ е в неудобно
време за работещите. Необходимо е непрекъснато да се говори с родителите за говорното развитие
на децата при допълнителна работа и да се показват резултатите от съвместната работа с
учителите, за да могат да видят промяната в своите деца.
Група по народни танци - При започване дейността по проекта родители, както от
български, така и от малцинствен произход, са изявили желание децата им да бъдат включени в
групата по народни танци. За двете години са включени общо 50 деца, като през първата година са
18 деца от етнически произход /17 ромски произход от турски -1 дете/,а през втората година 13
деца от ромски произход и 2 от смесен произход. Реализирани са 70 занимания с децата по
предварителен график и тематично разпределение. Целта на дейността е да се формират
толерантни отношения между всички деца, независимо от културната им идентичност и чрез
българската народна музика и танц да се развиват уменията им и да се мотивират да посещават
образователна институция. Закупени са народни носии за децата.
Обучение на учителите и помощник-възпитателите – проведено е двудневно обучение за
повишаване квалификацията на педагогическите специалисти за изграждане на толерантни
отношения за работа в мултикултурна образователна среда.
Посещение на зоологическата градина – организирани са две посещения на
зоологическата градина в Стара Загора, в които са включени и родители от малцинствата с малки
финансови възможности.
Посещение на общинската библиотека - посещението стимулира интереса на децата към
книгата и насърчава стремежа им към грамотност. Осъществени са общо шест посещения на
общинската библиотека.
Клубове - през първата година на реализиране на дейността е организиран клуб по готвене,
а през втората - клуб по шиене. Осъществена е много интересна допълнителна инициатива
вследствие на дейността в клуба по готвене - „Сладкарница Камбанка“. За първи юни 2018 година
майки и баби от различен етнически произход са приготвили близалки в детската градина и с тях
са почерпени всички деца.
Провеждане на открита практика - учителите са подготвили предварително
педагогически ситуации и сценарий за откритата практика. Представени са презентации за добрата
практика по проекта в областта на образователната интеграция. Участвали са 29 директори и
учители от общините Стара Загора, Казанлък, Мъглиж, Чирпан, Николаево и двама експерти от
РУО – Стара Загора и от община Мъглиж.
Изработване на уеб-сайт – Създаден сайт на детската градина със средства по проекта.
Постигнати цели: Реализирани са достъпни и интересни дейности за преодоляване на
социалната изолация и авто-сегрегация на децата от етническите малцинства. Поставено е
началото на добър диалог с родителите и поставянето им в позиция на участници в
предучилищното образование. Има спад на недоверието към педагогическите специалисти, че
децата в детската градина се делят на българчета и от друг етнически състав. Отбелязва се търсене
на съвет от страна на родителите при възникнали трудности с децата и разрешаването им.
Родителите споделят, че преди започването на проекта не е имало такова отношение към тях.
Постигнати количествени индикатори:
Обхванати деца в детски градини, в които се изпълняват мерки за по-пълно обхващане и
задържане на деца между 3 и 6/7-годишна възраст от етническите малцинства в образователната
система – 122;
Педагогически специалисти, които за първи път са включени в обучения за формиране на
умения за работа в мултикултурна среда - 9 педагогически специалисти и 9 непедагогически
специалисти;
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Деца/ученици, за които българският език не е майчин, включени в допълнително
обучение по български език - 24.
Прозрачност на проекта: Целият персонал на детската градина е спомагал за
осъществяване на дейностите по проекта за организиране на децата и пространството, особено при
закупуване на хранителните продукти и тяхното подреждане за готварския курс, клубът по шиене,
откритата практика, посещението на зоологическата градина, посещението на общинската
библиотека. На всяка среща с родителите се е представяла работа по проекта и ползата за децата от
участието на детската градина в проекта. Моделът на работа с деца и родители от етническите
малцинства е представен на Втората Национална конференция във Велинград през месец октомври
2017 г. с работна презентация и на проведената открита практика в детската градина през месец
март 2018 г. пред педагогически специалисти от различни общини – Мъглиж, Казанлък, Стара
Загора, Николаево, Чирпан. Материалите са поместени като съобщения в местната преса: вестник
Долина и Общински вестник Мъглиж.
Устойчивост на постигнатите резултати: детската градина ще продължи да търси
интересни и достъпни дейности за осъществяване на сътрудничество с родителите и присъствието
им в образователната институция и със следващи проекти.
Добри практики: привличане на родителите като партньори и участници в
образователния процес на техните деца.
Проект: „ЗАЕДНО ПОД ДЪГАТА“

Бенефициент: ДГ „Мечта“, Кюстендил.
Период: 29.09.2016 г. - 28.07.2018 г.
Участници: Деца – 100, от които 60 от ромски етнически произход; Учители – 20.
Основни дейности:
Ателие “Петрушки“ - деца от двата етноса от ДГ “Мечта“ са се запознали с характерни
български и ромски традиционни герои и са имали по две изяви годишно пред публика- на 8-ми
април и първи юни, както и на празника на проекта „Шарена Дъга“. Работата в ателието се е
провеждала четири пъти месечно по един час. За целите на дейността в ателието са закупени
касетофон, костюми и аксесоари. Работата в ателието е спомогнала за съхраняване и развиване на
културната идентичност на децата от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна
мултикултурна среда.
Ателие “Щурче“ - в ателието деца от двата етноса са работили четири пъти месечно по
един час. Децата са се запознали с песни от българския и ромския фолклор, както и със съвременни
детски песни. Работата в ателието е стимулирала развитието на музикалните способности у децата,
както и съхраняване на културната им идентичност. Разучени са по девет песни годишно: три от
българския фолклор, три от ромския фолклор и три съвременни. Закупен е касетофон, тарамбука,
гайда и тъпан. Децата от ателието са участвали два пъти годишно на Международния ден на
ромите и на празника за първи юни. Участвали са и в проекта „Шарена дъга“.
Ателие “Ритъм“ – изградени са две ателиета – по едно в ДГ Мечта и ДГ Славейче с деца
от двата етноса. В ателиетата се е работило четири пъти месечно по един час. Веднъж месечно са
се провеждали разменени гостувания между двете ателиета. Работата в ателиетата е спомогнала за
изграждане на двигателна култура у децата, умения за общуване и придобиване на поведенчески
стратегии и етническа толерантност. За осъществяване на дейността в ателието са закупени
костюми и касетофони. Разучени са годишно по три танца. Ежегодно децата от ателието са
показвали наученото на Международния ден на ромите и празника за първи юни. Взели са участие
и в празника на проекта „Шарена дъга“.
Ателие “Български език“ - в ателието са работили две групи деца по 1 час седмично.
Всичките деца са от ромски произход. Закупени са касетофон, обучителни книжки и материали, с
които децата да работят. В края на проекта децата, чийто език не е майчин, са повишили уменията
си за правилната употреба на българския книжовен език.
Съвместни дейности - Развлечения – Организирани са годишно следните развлечения:
Посрещане на Дядо Коледа и Баба Марта с посещение на театрална постановка в Кюстендилския
общински театър. Ежегодно отбелязване на международния ден на ромите във филиала на детска
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градина „Мечта“ с изяви на децата от ателиетата по проекта. Отпразнуване на първи юни в
централната сграда на детска градина „Мечта“ с изяви на децата от ателиетата по проекта. За
създаване на положителни емоции у децата са наети аниматори, закупени лакомства и материали
за украса като са изработени знаменца с логото на ЦОИДУЕМ и името на проекта. Развлеченията
са улеснили процеса на интеграция и социализация на българското и ромско дете.
Съвместни дейности-На екскурзия, ура! - през първата година е организирана екскурзия
до град София с цел посещение на зоологическата градина и детски развлекателен комплекс „Парк
Боби и Кели“/„Палавници”/, а през втората година е посетен ДНЦ „ Музейко“ и детски
развлекателен комплекс „Парк Боби и Кели“/„Палавници”/. Децата са обогатили познанията си за
природния свят и са придобили опит в изграждането на поведенчески стратегии. Изградени са
умения за адаптация в условия, различни от тези в детската градина и семейството.
Съвместни дейности- празник на проекта „Шарена дъга“ - с мултимедийната
презентация преди започването на спектакъла е популяризиран проекта, създадена е положителна
емоция у децата, направена е крачка към толерантност и приемане от децата на различията на
индивидуално и групово ниво. Децата от различните ателиета са показали наученото пред
родители, връстници и обществеността от града. Изработените декори, осветление и озвучаване са
мотивирали децата за блестящо представяне на сцената. Запис на спектакъла е качен в You-Тube
канала, на сайта и на страницата във Facebook на ДГ „Мечта“.
Обучение на педагогически специалисти - Обучени са 20 педагогически специалиста.
Всяка година са се провели по 5 обучения по 8 часа. Тази дейност е насочена към разнообразяване
формите за интеркултурно образование за развитието на културната идентичност на децата от
етническите малцинства и повишаване интеркултурната компетентност на учителя. Разработени
са по пет проблемно-педагогически ситуации годишно по проблемите на интеркултурното
образование. В края на проекта съвместно с РУО Кюстендил е проведена кръгла маса по
проблемите на интеркултурното образование.
Постигнати цели: целите по проекта са постигнати с изпълнението на дейностите.
Създадена е среда за междукултурно общуване, интегриране и публична изява на децата от ромски
етнически произход. Обучен е педагогическият персонал за образователна дейност в
мултикултурна среда.
Постигнати количествени индикатори:
Обхванати деца в детски градини, в които се изпълняват мерки за по-пълно обхващане и
задържане на деца между 3 и 6/7-годишна възраст от етническите малцинства в образователната
система – 69;
Педагогически специалисти, които за първи път са включени в обучения за формиране на
умения за работа в мултикултурна среда – 8;
Деца/ученици, за които българският език не е майчин, включени в допълнително
обучение по български език – 47;
Детски градини и училища, в които е проведено обучение по български език за деца и
ученици, чийто майчин език е различен от българския език – 1.
Прозрачност на проекта: разработени са четири публикации. Едната е представена на
пресконференцията за началото на проекта, втората на работна среща с директорите на детските
градини в област Кюстендил, организирана от РУО Кюстендил, третата за пресконференцията за
края на проекта и четвъртата за празника на проекта „Шарена дъга“, която е излъчвана преди
започването на спектакъла. Информация за спектакъла е качена и в интернет пространството.
Устойчивост на постигнатите резултати: част от дейностите от проекта ще бъдат
заложени в годишния план за дейността на ДГ „Мечта“ и ДГ „Славейче“.
Добри практики: Като добра практика може да се препоръчат съвместните дейности
между деца от различни етноси - децата от детска градина „Мечта“ участват в съвместни дейности
с деца от детска градина „Славейче“, в която няма деца от ромски етнически произход. Макар че
децата са заедно за определено време, те създават контакти с другия „различния“ и могат на
практика да проверят „казаното“ от възрастния.
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Проект: „УЧИМ ЗАЕДНО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК”

Бенефициент: Детска градина „Слънце”, гр. Левски
Период: 29.09.2016 г. - 29.09.2018 г.
Участници: Деца – 35, от които 9 от ромски етнически произход и 6 от турски етнически
произход; Учители – 17, от които 1 от турски етнически произход; Родители – 35, от които 9 от
ромски етнически произход и 6 от турски етнически произход.
Основни дейности:
Създаване и работа на клубове за допълнителни дейности по български език –
реализирани са допълнителни занимания за овладяване на книжовен български език и
преодоляване на обучителните трудности. Постигнат е интеграционен ефект, чрез включване в
клубовете „Златно ключе” на деца, които не са от малцинствени групи, както и в развлеченията
„Весел карнавал”, „На сладкарница”, „Плажно парти на басейна”, „Пикник в парка”, „Хайде на
театър”.
Допълнителна квалификация на педагогически специалисти за работа в мултикултурна
среда – проведено е обучение за повишаване уменията на педагогическите специалисти за работа в
мултикултурна среда. Първото обучение е проведено в гр. Трявна, а второто - в гр. Априлци.
Постигнати цели: Целите на проекта са постигнати във висока степен. Всички заложени
дейности са реализирани, съобразно проектното предложение и според изискванията. Осигурени са
благоприятни условия в детската градина за съвместна образователна дейност на деца с различен
етнически произход, насочени към овладяване на книжовния български език, успешна
социализация и равен старт за бъдеща учебна дейност.
Постигнати количествени индикатори:
Разработени и въведени програми за образователна дейност в детските градини и в
училищата, съобразени с културите на различните етнически малцинства – 2;
Изследователски дейности, свързани с междуетническата интеграция на децата и
учениците от етническите малцинства – 35;
Дейности, свързани с подготовката на родителите за осъществяване на образователната
интеграция на децата и учениците, включително и участие в родителски клубове/настоятелства –
35;
Дейности за работа със семейството за разясняване на ползите от образованието на децата
и учениците от етническите малцинства – 4;
Родители, които са повишили информираността си относно ползите от образованието – по
40 участника в двете конференции по проекта;
Родители от мнозинството и от етническите малцинства, които са се включили в дейности
по преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи – 27;
Деца и ученици и от мнозинството, и от етническите малцинства, които са се включили в
дейности по преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи - 35 деца от
целевата група и 65 деца -непреки участници;
Учители, директори и други педагогически специалисти, които са се включили в дейности
по преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи – 17;
Обхванати деца в детски градини, в които се изпълняват мерки за по-пълно обхващане и
задържане на деца между 3 и 6/7-годишна възраст от етническите малцинства в образователната
система – 216;
Педагогически специалисти, които за първи път са включени в обучения за формиране на
умения за работа в мултикултурна среда – 17;
Деца/ученици, за които българският език не е майчин, включени в допълнително
обучение по български език – 15;
Деца и ученици, включени в извънкласни и извънучилищни дейности със съдържателни
елементи на интеркултурното образование – 35;
Извънкласни и извънучилищни дейности със съдържателни елементи на интеркултурното
образование - 2 клуба, 4 открити уроци и 1 състезание пред родителите, „Весел карнавал”- 1 и
Развлечения, извън детската градина – 5;
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Родители, обхванати в различни форми за взаимно опознаване на различните етнически
групи – 40;
Деца и ученици, обхванати в различни форми за взаимно опознаване на различните
етнически групи - 35 деца - целева група и 65 деца - непреки участници;
Учители, обхванати в различни форми за взаимно опознаване на различните етнически
групи – 17.
Прозрачност на проекта: събитията по проекта са отразявани в: сайтовете: slynce.info;
bta.bg; plevenzapleven.bg и dariknews.bg; вестник „Левски днес”; на информационните табла за
родители в детската градина; на информационното табло в Община Левски.
Устойчивост на постигнатите резултати: инициативите, реализирани в дейностите по
проекта ще намерят място в годишната дейност на детската градина.
Добри практики: Като добри практики от проекта могат да се посочат: Откритите уроци
пред родителите на децата от целевата група; „Весел карнавал”; развлеченията извън детската
градина - „На сладкарница”, „Плажно парти на басейна”, „Пикник в парка”, „Хайде на театър” и
състезанието „Знаете ли български език?”.
Проект: „ПЪТЯТ КЪМ ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ МИНАВА ПРЕЗ УЧИЛИЩЕТО”

Бенефициент: ОУ ”Христо Смирненски“, с. Водолей
Период: 05.12.2016 г. – 30.09.2018 г.
Участници: Ученици – 46, от които 33 от ромски етнически произход и 8 от турски
етнически произход; Учители – 9; Родители – 15, от които 10 от ромски етнически произход и 3 от
турски етнически произход; Доброволци – 10.
Основни дейности:
Извънкласна дейност – ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ:
- клуб "ИСТОРИЯ, БИТ, КУЛТУРА” с основна цел да се запали любознателността и
любопитството на учениците към корените на миналото, опознавайки различните етноси в
България, да ги сближи и заличи различията им. В клуба е събирана информация, изготвяни са
презентации, пресъздадени са характерни за различните етноси празници и обичаи, изработен е
календар на етнокултурните празници, изготвени са презентации на тема: „Моето родно място”,
„Моята родина”, „Моят произход”, „Моето училище” и други.
- клуб "ЗНАНИЯТА СА НАШАТА СИЛА" - допълнително обучение по български език и
математика за учениците от 4-ти и 7-ми клас във връзка с подготовка за национално външно
оценяване и кандидатстване след 7-ми клас.
- клуб "СРЪЧКОВЦИ" – целта на заниманията в клуба е възпитанието в отговорност,
красота и естетика, опознаване на традиционните занаяти на различни етноси, изработка на
картички, мартенички, покани за организирани събития с участие на родителите, изложби и други.
- клуб "В РИТЪМА НА ПЕСЕНТА И ТАНЦА"- съхранява и поддържа живи традициите и
обичаите на различните етноси претворени в песните и танците.
- клуб „НЕ НА АГРЕСИЯТА, ДА НА СПОРТА” - физическо, психическо и личностно
развитие на децата и учениците. Формирани са групи: група „Футбол, волейбол и баскетбол” с 10
ученика, група „Спортно-подготвителни игри” също с 10 ученика и група „Подвижни игри и хора“
с 6 ученика.
Професионално ориентиране - с учениците се работи в посока за получаване на подробна
и максимално изчерпателна информация във връзка с кандидатстването им след 7-ми и 8-ми клас в
професионални гимназии на територията на община Велико Търново. В края на дейността
учениците са представили пред своите родители презентации на тема „Какво избрах да уча”,
„Каква професия ще избера”.
Постигнати цели: Заложените в проектното предложение общи и специфични цели са
постигнати. Учениците от ромски и турски етнос са приобщени към училището, чрез: ангажиране,
осмисляне и обогатяване на свободното време на учениците чрез разнообразни извънкласни
дейности; мотивиране и активиране на родителите на деца от малцинствените групи за
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подпомагане на децата при включването им в образователния процес; възпитаване на младите хора
в дух на толерантност, приемане на различията чрез средствата на изкуството; организиране на
нови форми на извънкласни и извънучилищни дейности, насочени към представяне на
етнокултурното богатство на областта.
Постигнати количествени индикатори:
Обхванати ученици в училища, в които се изпълняват мерки за по-пълно обхващане и
задържане на деца между 7 и 16-годишна възраст от етническите малцинства в образователната
система – 41;
Деца/ученици, за които българският език не е майчин, включени в допълнително
обучение по български език – 12;
Детски градини и училища, в които е проведено обучение по български език за деца и
ученици, чийто майчин език е различен от българския език – 1;
Деца и ученици, включени в извънкласни и извънучилищни дейности със съдържателни
елементи на интеркултурното образование – 46;
Ученици, обхванати в образователната система, които са били застрашени от отпадане
и/или преждевременно напускане на училище и с които е проведена допълнителна работа – 20;
Ученици от етническите малцинства, които са продължили образованието си в
гимназиален етап – 10;
Ученици от етническите малцинства с подобрени образователни резултати – 12.
Прозрачност на проекта: Разработените по проекта информационни материали
информационни листовки, рекламна табела и др., отразяващи дейностите и резултатите от проекта
са разпространени на двете информационни срещи за откриване и закриване на проектните
дейности и на родителите по време на срещите с тях.
Устойчивост на постигнатите резултати: Създадената мрежа за работа между
училището и родителите ще продължи да съществува и разширява обхвата на своята дейност и
след приключване на проекта, което ще допринесе за създаване на благоприятна мултикултурна
среда в училището за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание. Ще се
търсят вътрешни резерви и начини за продължаване и развитие на мултикултурните клубовете за
учениците с цел създаване на условия за пълноценно общуване и съвместна дейност между
ученици от различни етноси
Добри практики: организираните клубове, насочени към преодоляване на различни
проблеми в достъпа до образование на ромски деца.
Проект: „ВЪЛШЕБСТВА В ОБЩИЯ НИ СВЯТ“

Бенефициент: Детска градина „Мир“ гр. Дунавци
Период: 29.09.2016 г. – 28.09.2018 г.
Участници: Деца – 80, от които 60 от ромски етнически произход; Учители – 12, от които
2 от различен етнически произход; Доброволци – 5.
Основни дейности:
Обучение на учители – проведени са два семинара: „Запознаване на педагогическата
колегия с целите, дейностите и необходимостта от проекта“ и „Интеграция на ромите“. По време
на семинарите е разяснен цялостният ефект от интеграцията с представяне на ромите като
потенциал, а не като заплаха. Двама от учителите, които са от различен етнически произход са
посочили основни моменти в начина на живот и мислене на хората от различен етнически
произход, важни във взаимоотношенията.
Био-градинка „Вълшебната градинка“ – изградена е градинка с цветя, билки и зеленчуци
в двора на детската градина. Децата са участвали при засаждането, поливането, прекопаването,
брането и наблюдаване процеса на развитието на растенията. През втората година от проекта с
добавени нови елементи около езерцето /лебед-саксия/. Родители и доброволци по-големи деца са
участвали при обработка и оформяне на терена за градинката. Участниците, които са от различен
етнически произход, с много желание, грижи, радост и любов се отнасят към градинката.
Школа по танци - децата са получили знания за стъпки и елементи на български и
народни цигански танци, за танцовите костюми, характерни за областта и населеното място. В края
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на първата година от проекта децата са разучили 2 цигански, 2 български и допълнително по 1
румънски, гръцки и испански танци. Всички танци официално са представени на годишен концерт
на 18.05.2017г. и на 01.06.2017г. пред родители, гости и общественост в залата на кметство
Дунавци. През втората година от проекта танците са представени в различни тържества - 8-ми
март, лазаруване, края на учебната година, на екскурзията и на празника на гр. Дунавци.
Школа по футбол - децата са получили знания за елементите на футбола, разучили са
спортни игри. Децата в школата са от различен етнически произход и са участвали заедно в
съвместна спортна дейност. Част от децата от школата със съдействието на родителите са взели
участие в детски спортен турнир в спортна зала в гр. Видин. За отлично представяне и участие
децата са получили индивидуални медали, купа и грамота за отбора. Футболният турнир е отразен
и в местната телевизия. На организираната екскурзия през втората година от проекта децата са се
състезавали на два отбора, заедно са били сформирани отбори от деца и родители, които са се
състезавали.
Театри – организирано е посещение на театри в детската градина с образователно възпитателна и развлекателна цел. Реализирани са общо шест постановки с цел интегриране на
децата от различен етнически произход и за получаване на знания по забавен и развлекателен
начин за празниците - „Коледа“ и „Баба Марта“. Проведени са по-малко на брой театри, защото
Бенефициентът като партньор по друг проект също има дейност театри и за да не дублира
дейността е осъществил по-малък брой от планираните.
Открити уроци - организиран и представен открит урок по образователно направление:
- “Социален свят“- „Сбогом есен“, „Подготовка за зимата“ и „Есен и Витаминка“ с
участие и на родители при приготвяне на зимнина;
- “Български език“ - „Правата на децата“ и „Сбогом ДГ“. За реализирането са използвани
методите: разказ, беседа, упражнения, показ, споделяне на наученото;
- .„Довиждане ДГ“.
По всички образователни направления са представени получените знания пред родители
по различен начин с използване на мултимедия. Родителите на всички деца са наблюдавали с
интерес начина на представяне на задачите, въпросите и получаването на отговорите от децата. В
определени моменти дори и родителите са мислели за възможните отговори.
Екскурзия – организирано е посещение на Детски приключенски лагер в с. Стакевци от
деца и родители. По време на екскурзията са организирани спортни и други забавни игри,
състезание между два отбора от деца и родители. Организирано е и рисуване и моделиране сред
природата, наблюдение на различни видове растителност, птици, домашни животни. През втората
година е организирано и посещение на туристически комплекс „Мадона“ в с. Фалковец, от деца и
родители. Участие са взели и деца, гости от начален курс от ОУ гр. Белоградчик. Лекторите на
школите по футбол и танци са представили своята дейност с децата. Организирани са и
развлекателни и забавни игри с артист /клоун/ между отделните представяния на школите с
родителите и децата.
Семинар „Запознаване с добри практики и примери в областта на интеграцията на
ромите“ – този семинар е обучение на учители, като споделяне на опит и практика от учител с
различен етнически произход във филиал „Звънче“, тъй като там е работено години по отношение
на интеграцията. За промяна на негативната нагласа към ромската общност е необходимо
разясняване и разбиране на понятията: Интеграция, Етническа толерантност, Расизъм и още други
понятия в областта на интеграцията.
Кръгла маса „Интеграция на децата от етническите малцинства“ – През първата
година на проекта е организирана и проведена Кръгла маса в залата на Кметство Дунавци, в която
са взели участие кметът на гр. Дунавци и Димитър Тодоров, регионален представител на
комисията за защита от дискриминация. През втората година е организирана и проведена Кръгла
маса в зала на ДГ „Мир“, на която с отчетени резултатите от проекта по отношение на
интегрирането на децата от етническите малцинства.
Постигнати цели: Целите на проекта са постигнати: обхванати и задържани в детската
градина повече деца, осигурен равен шанс на всички деца за предучилищно образование.
Подобрено общуване между децата - само на български език, подобряване на математическите
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познания и умение да се учат. Възпитаване в духа на българските народни и християнски
ценности, български и ромски традиции - ежегодно участие в международен фолклорен фестивал
в гр. Дунавци и празника на град Дунавци. Значително подобряване качеството на работа и
непрекъсната квалификация на педагогическата колегия. Включване на децата в значими дейности
/школи/ и подобряване качеството на подготовка на децата за училище. Възпитаване на уважение и
толерантност към различията и приложение на личностния подход при интегриране на децата от
етническите малцинства. Родителите са спокойни, участват заедно в дейностите без да се разделят
на етническа основа, оценяват всичко, което получават децата по проекта, водят децата на детска
градина, интересуват се от предстоящи изяви и дейности на децата, имат желание децата им да
участват във всичко. Родителите проявяват желание и интерес за участие съвместно с децата и
персонала в организираните мероприятия и екскурзии.
Постигнати количествени индикатори: Обхванати деца в детски градини, в които се
изпълняват мерки за по-пълно обхващане и задържане на деца между 3 и 6/7-годишна възраст от
етническите малцинства в образователната система – 60;
Педагогически специалисти, които за първи път са включени в обучения за формиране на
умения за работа в мултикултурна среда – 11;
Деца и ученици, включени в извънкласни и извънучилищни дейности със съдържателни
елементи на интеркултурното образование – 60;
Извънкласни и извънучилищни дейности със съдържателни елементи на интеркултурното
образование – 3.
Прозрачност на проекта: Изпълняване на всички дейности по проекта и представяне на
информация за всяко събитие и дейност на родителите чрез публикуване на всички дейности по
проекта с обяснения на Фейсбук страницата на детската градина, тъй като родителите там са много
активни и наблюдават всички публикации на детската градина. Печатни материали: Резюме на
проекта /12бр./, 50 бр. брошури, 12 бр. материали за категории, свързани с интеграцията, 12 бр.
доклад за положителен опит от колега, 20 бр. папки с рекламни материали за семинар, 50 бр. папки
с рекламни тефтери и химикали за кръгла маса, 50 бр. комплекти диск с презентация по проекта,
диск със запис на концерта на децата по проекта, знаменца, дипляни, магнити. Материалите са
предоставени на семинари, кръгли маси на всички присъстващи.
Устойчивост на постигнатите резултати: Децата ще получават още по добра подготовка
за училище, тъй като учителите ще продължават да се квалифицират и обучават. Ще се търсят
финансови възможности чрез проекти за осигуряване на допълнителни дейности в ДГ и за
получаване на още по-добри резултати при интеграцията на децата от етническите малцинства.
Всички закупени материали, костюми и инструменти ще се съхраняват и използват по
предназначение много дълго време. Всички закупени костюми ще се използват при различни
спортни и други изяви на децата. Градинката ще продължи да функционира, като непрекъснато ще
се обогатява, разширява и всички деца ще се грижат за обработването й.
Добри практики: Избиране на подходящи школи, които да обогатят и развият
българските и ромските традиции и ценности. Винаги да се включва спорт, защото практиката
доказва, че там са изграждат много ценни, важни и силни качества, необходими за интеграцията
на децата от етническите малцинства. Приобщаване на повече родители за участие в съвместни
дейности с децата и възпитаване в толерантност чрез участие в дейности. Много доверие към
родителите, даване на повече информация на родителите без страх и обясняване на всички
дейности. Използване и включване на знанията на родителите от достъпни и лесни за тях области –
земеделие, животновъдство и др. Предварително проучване интересите на децата и родителите за
избиране на най-подходящите дейности за развитието, възпитанието и подобряване качеството на
предлаганото образование. Използването на технически средства в образователно-възпитателния
процес – мултимедия и интерактивна дъска за представяне на уроците по занимателен и поинтересен начин.
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ОЦЕНКА НА ОТНОШЕНИЕТО НА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ КЪМ УЧАСТИЕТО СИ В
КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА

При проучването по отношение на досегашния опит на бенефициентите за работа по
проекти, финансирани от европейски или национални финансови инструменти се установи, както
е показно на Фиг. 1, че 57,9% са работели преди по повече от 3 проекта, а 42,1 % – до 3 проекта.

Фиг. 1
Това съотношение показва наличие на натрупан опит на бенефициентите за работа по
проекти. Сравнението с предшестващи години показва процес на развитие на уменията за работа
по проекти , които напредва със всяка нова процедура. През 2015 г. по процедура КП 33.14-2015
опит са имали 64,5 % от бенефициентите са нямали 35,5 %. По процедура КП 33.14-2016 –
съответно 92% и 8 %. Опитът се отразява както върху качеството на проектните предложения, за
което също се констатира непрекъснато подобряване, така и върху изпълнението на одобрените
проекти. Натрупаният опит е условие както за по-добрата организация и ефективна работа, така и
за управлението на проектите. Факт, който отговорите на следващите въпроси от анкетата
недвусмислено потвърждават. Показателно е и това, че опитът не е бил критерии за оценка при
подбора на проектите, Което дава основание за извода, че опитът се е отразил положително върху
качеството на проектните предложения. В това отношение може да се препоръча да се направи
изследване на развитието на опита за работа по проекти пред последните 5 години и оценка на
разпределението на училищата в страната по броя на реализираните от тях проекти през
последните 5-7 години. Това би позволило да се проведат мерки за включване в проекти на
училищата и детските заведения, които по едни или други причини имат по-слабо участие в
проекти.
В проекти финансирани по процедури на ЦОИДУЕМ са участвали 36,84% от
бенефициентите (Фиг. 2). До сега не са участвали в такива проекти 63,16% от бенефициентите.
Тези данни показват, че в резултат на процедурата, кръгът на учебните заведения изпълнили
проекти по процедури на ЦОИДУЕМ се разширява с нови учебни заведения, които активно се
подпомагат за работа по посока на политиките, стратегическите цели и конкретните приоритети на
ЦОИДУЕМ. Следва да се отбележи като положителен установения баланс между нови
бенефициенти и надграждащото начало при тези, които вече са били бенефициенти по процедури
на ЦОИДУЕМ - факт, който подържа интереса на учебните заведения и им влияе мотивиращо за
последователна съвместна работа със ЦОИДУЕМ. Съотношението между нови със стари
бенефициенти е от принципно значение за цялостната дейност и е въпрос на целенасочена
политика. Като се има предвид ограничеността на ресурса, с който разполага ЦОИДУЕМ и в
същото време желанието на много учебни заведения да работят с ЦОИДУЕМ, констатирано при
анкетните проучвания, намирането на оптимално съотношение по този въпрос е от огромно
значение за крайната ефективност.
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Опит в работа по проекти, финансирани от ЦОИДУЕМ?
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Фиг. 2.
В това отношение може да се препоръча да се експериментира с предварително
определяне на квота за нови бенефициенти. Един подобен подход би засилил интереса и би
направил още по-насочена, както работата на самите училища и детски градини, така и
методическата помощ на ЦОИДУЕМ. Би следвало да се обсъди и въпросът за диференциран
подход и по-активно подпомагане на онези учебни заведения, които са кандидатствали, но не са
успели да се класират. От една страна с форми за подпомагане, които не изискват голям финансов
ресурс (консултации, посещения на място, беседи, организиране на мероприятия за обмяна на
опит, и най-вече текущо подпомагане на кандидатите за подготовка на по-добри и успешни
проектни предложения).
По процедурата 91,7% от бенефициентите участват самостоятелно и само 8.3% са
включили партньор в проекта. Предпочитанието за самостоятелно изпълнение на проекта се
основава в повечето случай на преценката за достатъчна експертност на екипа и по-улеснена
организация на изпълнението, тъй като комуникацията е само между членовете на екипа.
Бенефициентите показват висока критичност при самооценка на постигнатите цели от
изпълнението на проектите. На Фиг. 3 е показано, че само 62.5% от бенефициентите оценяват
участието си като отлично и с принос за постигане на поставените проектни цели, а
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8,3% от бенефициентите оценяват участието си като много добро и други 25,1% оценяват
участието си като задоволително.
Повече от две трети от бенефициентите считат, че са постигнали поставените цели и са се
справили на високо ниво. За отбелязване е, че почти всички те участват за първи път в процедури
на ЦОИДУЕМ. Един от бенефициентите, който също за първи път участва с проект финансиран по
Процедура на ЦОИДУЕМ не е доволен от собственото си представяне по отношение на
поставените цели и счита, че още трябва да се учи. Общата оценка е по посока на задоволство на
бенефициентите от участието си. На този фон, обаче, не са малко и тези, които считат, че има
резерви за подобряване на работата. Повечето от тях са срещнали трудности при работата си по
проектите, както се вижда по-долу от диаграмата на Фиг. 4 и изразяват колебание (8.3%) или
нежелание (4.2%) за бъдещо участие в проекти. Удовлетвореността на бенефициента е важен
показател за успеха на проекта, но сама по себе си не може да бъде точен критерии за постигане на
поставените цели. При проучването повечето от учителите споделят тази оценка. Отделни учители,
считат, че проектите не водят до бързи и радикални промени в интеграционния процес, но с тях е
направена крачка напред в тази посока. Ефектът от проектите, в крайна сметка, се потвърждава от
общото изпълнение на дейностите, от обхвата на участващите деца, ученици, родители и учители,
от рефлексията на целевите групи и от отношението на институциите и обществеността и пр. А те
са безспорно положителни. Сама по себе си обаче високата степен на удовлетвореност е гаранция
за интереса към проектите и за тяхното надграждане в бъдеще.
Преобладаващото мнозинство от бенефициентите по Приоритет 2 (87.5%) изразяват твърдо
желание да участват в следващи проекти финансирани от ЦОИДУЕМ. От една страна това е израз
на професионално удовлетворение от постигнатото, от втора - желание и намерение да се
продължи да се надгражда, от трета страна отразява значението на финансовата помощ на
ЦОИДУЕМ за по-активна и по-ефективна работа за интеграция на децата и учениците от
етническите малцинства.
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Фиг. 4.
Показателен факт е, че 90,2% от бенефициентите биха желали да участват в следващи
проекти самостоятелно и само 9,8% биха участвали с партньорска организация. Като мотиви за
самостоятелно участие се сочат: наличието на капацитет да се справят сами; възможност да се
фокусират върху техни специфични проблеми; възможност реализирането на дейностите да става
по-бързо; по-оперативна работа на екипа; независимост при изпълнението и отчитането на
проекта; по-ефективна работа с целевите групи и по добър контрол по изпълнението на
дейностите; възможност проектът да се изпълнява по-лесно. От тези отговори се вижда, че сред
аргументите преобладават тези от организационен и управленски характер от една страна и
желанието да се фокусират върху спецификата на целевите групи и специфичните проблеми – от
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друга. Отчитайки доказаната полезност и ефективност на проектите изпълнявани в партньорство
следва да се отчете това, че увеличаването на относителния им дял ще среща затруднения преди
всичко от организационен характер и от гледна точка на финансовото управление в процеса на
изпълнение. Липсата на опит от една страна и сложността на процедурите определено пораждат
нежелание да се търси партньорство. За преодоляване на тези пречки би следвало да се разработи
инструментариум, който да облекчава организацията, управлението и финансовата отчетност при
изпълнението на проекти в партньорство.
ОЦЕНКА ОТ БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ НА ПРАКТИКАТА И ПРОБЛЕМИТЕ СВЪРЗАНИ С
ПОДГОТОВКАТА НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА
ФИНАНСИРАНЕ

Бенефициентите посочват широк кръг от подходи и начини на избор на темата на
проекта, както е показано на Фиг. 5.

Фиг. 5.
Общо 87.5% от бенефициентите са посочили четири основни подхода: „След анализ на
потребностите на основните целеви групи”, „Според интересите на участващите в проекта деца,
ученици, учители, родители“, „Съобразно капацитета на учителския екип, ангажиран по
изпълнение на проекта” и „Според възможностите за получаване на добър обществен отзвук от
изпълнение проектните дейности”. Оценката на целевите групи е основен мотив за избор на темата
на проекта почти при половината от бенефициентите. Наличният опит и капацитет - при всеки
пети проект, търсенето на обществен отзвук – също при всеки пети проект. Само един
бенефициент е посочил като основание проучването на европейската практика. Прави впечатление
отсъствието в отговорите на целите на интеграционния процес и на стратегическите цели на
ЦОИДУЕМ тъй като, тези мотиви са принципно заложени в процедурата и реално са били взети
предвид при избора на темата. Контекстуална е била и основната цел на Процедурата по
Приоритет 2 – „Гарантиране на равен достъп до качествено образование за децата и учениците от
етническите малцинства“. При избора на темата е било отчетено и изискването тя да включва поне
2 от дейностите: връщане на отпадналите ученици в училище; подобряване на образователните
резултати на децата и учениците от етническите малцинства; овладяване на българския книжовен
език от децата и учениците от етническите малцинства; осъществяване на извънкласни и
52

извънучилищни дейности със съдържателни елементи на интеркултурното образование;
осигуряване на допълнителна работа с ученици от етническите малцинства, застрашени от
отпадане и/или преждевременно напускане на училище.
ОЦЕНКА НА ФАКТИЧЕСКОТО ОБХВАЩАНЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ В ПРОЦЕСА НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ

Оценките са направени на основата на проучването на съдържателните доклади на
бенефициентите, на отговорите на въпроси от анкетите за бенефициенти, учители, родители, деца
и ученици. На Фиг. 6а, б, в и г е показано процентното съотношение на обхванатите представители
на етническите малцинства по целеви групи.

Фиг. 6а

Фиг. 6б
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Фиг. 6в

Фиг. 6г
В табличен вид по етническа принадлежност е даден броят на обучаемите и броят на
обхванатите в проектните дейности техни представители (Таблица 1).
Общо
Обучаеми
Обхванати

%

Български етнос

5449
2727
50%

Ромски етнос

Турски етнос

Други етноси

2614

2417

375

43

640
24%

1789
74%

296
79%

2
5%

Основни целеви групи на проектите по процедурата са децата и учениците от етническите
малцинства, техните родители и учители. Проектите обхващат и деца и ученици от български
етнос. Общият брой обхванати деца и ученици е 2727, от които 1229 деца и 1498 – ученици, което е
50% от общия брой деца и ученици в учебните заведения бенефициенти. В учебните заведения на
бенефициентите децата и учениците от етническите малцинства са 52 % от всички деца и ученици,
като от тях 90% са били обхванати пряко от дейностите по проектите. От обучаемите деца и
ученици от български етнос са обхванати 24%. Това показва, че в проектите по Приоритета
акцента определено е поставен върху децата и учениците от етническите малцинства, което е в
съответствие с фактическите проблеми свързани с осигуряването на равен достъп до образование.
Така определеният обхват може да бъде оценен като подходящ за целите на интеграционния
процес. Позитивно е това, че при повечето от проектите се осигуряват условия за взаимно
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опознаване и изграждане на отношения на уважение, зачитане и толерантност между децата и
учениците от различните етноси.
В изпълнението на проектните дейности са участвали общо 794 родители. От тях 467
(61%) са от етническите малцинства, а 397 (39%) от българския етнос. Общата оценка е, че са
създадени условия за участие в образователната интеграция на родителите от етническите
малцинства, както и за взаимно опознаване, комуникация и подпомагане между родителите от
различните етноси.
Практически при всички дейности е имало смесено етническо участие. Проучването
показва, че в дейностите по проектите са участвали, без да са преки изпълнители, преобладаващата
част от децата и учениците от съответната обучителна институция. Проектите са предвиждали и
реално са изпълнявани с участие на родители на деца и ученици от етническите малцинства. В
68,18% от проектите са били включени дейности предвиждащи участие на родители на деца и
ученици от етническите малцинства, а в останалите 31,82% - такива дейности не са включени, но
при проведеното проучване бе констатирано, че в тези случаи родители са присъствали в част от
мероприятията без да участват пряко в изпълнението на дейностите.
Данните от анкетното проучване свидетелстват за стремеж в проектите да бъдат включени
максимален брой деца и ученици при спазване на смесен етнически състав при осъществяването на
проектните дейност. При това е отчетен интересът на преобладаващата част от децата и учениците
към участие в проектните дейности.
При 22.73% от бенефициентите в изпълнението на проектите са участвали всички
преподаватели. При 31.83% са участвали над 50%, а при 45.44% са участвали под 50%.
Процентното участие на преподавателите също е в пряка зависимост от големината на учебното
заведение и от общия брой преподаватели. Не е имало необходимост от мотивиране на учителите
за участие в дейностите, тъй като те в ежедневната си практика непрекъснато търсят подходи за
приобщаване на децата от етническите малцинства към учебния процес и изпитват необходимост
от осигуряване на материални ресурси за реализиране на различни допълнителни класни и извън
класни занимания.
Сравнението с предшестващи години показва тенденция за запазване на обхвата на
целевите групи, което е показател за успешното постигане на заложените от ЦОИДУЕМ
приоритетни цели.
ОЦЕНКА НА ТЕМАТИЧНИЯ ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТИТЕ И
СТЕПЕНТА НА ПОКРИТИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ПРИОРИТЕТ 2

Тези оценки са направени на основата на проучване на съдържателните доклади на
бенефициентите, на мнения и отговори на няколко от въпросите от анкетата за бенефициентите, на
въпроси от анкетите за учители, родители, деца и ученици.
Всички дейности отговарят на изискванията на Процедурата. Във всички проекти водеща
е основната цел на Приоритет 2 за „Гарантиране на равен достъп до качествено образование за
децата и учениците от етническите малцинства“. Отчетено е изискването всеки проект да включва
поне 2 дейности целящи: връщане на отпадналите ученици в училище и подобряване на
образователните им резултати; за подобряване на образователните резултати на децата и
учениците от етническите малцинства; овладяване на българския книжовен език от децата и
учениците от етническите малцинства; осъществяване на извънкласни и извънучилищни дейности
със съдържателни елементи на интеркултурното образование; чрез които се осигурява
допълнителна работа с ученици от етническите малцинства, застрашени от отпадане и/или
преждевременно напускане на училище.
Според анализа на документацията проектите представят огромно разнообразие от
дейности и подходи към единната и обща цел - образователна интеграция на децата и учениците от
етническите малцинства. Наред с използването на добри практики бенефициентите са се стремели
да използват иновативни идеи и подходи. Обобщеният модел на дейностите включва :
- Дейности с общопознавателен характер;
- Дейности насочени към запознаване с културата и традициите на етносите;
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- Дейности по изучаването на Български език;
- Творчески дейности – театър, литература, рисуване, фолклор, занаяти, журналистика,
изложби , концерти и пр.;
- Спортни дейности;
- Дейности свързани с бита на етносите ( кухня, празници, церемонии и пр.);
- Обучение на учителите за работа в мултикултурна среда;
- Дейности с развлекателно- познавателен характер (екскурзии, карнавали, тържества);
- Голямо е и разнообразието на използваните форми Клубове, Ателиета;
- Концерти и изложби (спортни празници и съревнования);
- Конкурси;
- Състезания в определени области на знание;
- Зелени училища;
- Отбелязване на тържества и празници;
- Организиране на между-училищни събития;
- Обучения;
- Дискусии;
- Кръгли маси;
- Посещения на музеи и исторически обекти;
Бенефициентите за извършили и всички задължителни дейности свързани с управлението
на проектите, по информация и публичност, по взаимодействие с институциите в съответното
населено място.
Бенефициентите определят като най-привлекателни за целевите групи дейности, както
следва :
За децата и учениците
- Работата в клубни форми, (Клубове по интереси, Клуб плуване, Клуб здравословно
хранене);
- Клубове за извънкласни форми, Клуб по Забавна математика, Шахматен клуб);
- Творческите ателиета;
- Зеленото училище;
- Екскурзиите;
- Участието в конкурси;
- Представителните изяви;
- Занималня извън детската градина;
- Честването на празниците;
- Литературен туризъм;
- Театрални изяви и посещения на театрални представления;
- Състезания по различни умения (Сръчни ръце и др.).
За родителите
- Тържества;
- Изнесени обучения;
- Представянето на резултатите от дейността на децата по клубове;
- Концертите и подготовката на децата за участие в тях;
- Срещите с обучители;
- Честването на празниците и участието на децата в тях;
- Клубните дейности (Сръчковци и др. подобни);
- Литературен туризъм;
- Създаване на стая на доброто сътрудничество и бъдещия успех;
- Осигуряване та безплатен транспорт за децата;
- Междукултурни събития;
- Екскурзии;
За учителите
- Състезания, фестивали, викторини;
- Тържества (Новогодишен хепънинг и пр.)
- Изнесени обучения;
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- Заниманията по български език;
- Представянето на резултатите от дейността на децата по клубове;
- Обучението за работа с деца от малцинствата, по нормативната база, по психологични
проблеми на междуетническото общуване и пр.;
- Кръглите маси по въпроси свързани с обучението на децата от малцинствата;
- Театралните представления (Театър на гости и театрални постановки с участие на деца
и ученици);
- Обучение за професионално ориентиране (Старт в живота);
- Екскурзиите.
Оценките на анкетираните бенефициенти до голяма степен съвпадат с тези на
анкетираните деца, ученици, родители и учители, което показва, че изпълнението на дейностите
носи удовлетвореност от постигнатите резултати както на ръководния екип, така и на всички
участници. Без да се претендира за абсолютна доказаност на полезността и ефикасността на
посочените дейности и форми на работа може да се препоръча оценките и мненията за тях да се
използват за ориентир на желаещите да участват със свои проекти в следващи процедури на
ЦОИДУЕМ.
Анализите показват акцент върху творческия и иновативен характер за изграждане на
знания, умения и навици за междуетническо общуване на основата на толерантност и общност на
интересите. Съвместната дейност е утвърдена като основен подход за постигане на тези цели.
Стремежът на бенефициентите е бил дейностите по проектите да се обвържат с конкретния
образователен процес. Огромното мнозинство от тях 95,45% считат, че са успели да постигнат
такова обвързване. Такова е мнението и на почти 100% от анкетираните от учители. Обвързаността
на дейностите с учебния процес при всички проекти ги прави интегрална част от единния
образователен процес.
Ако за критерии за оценка на дейностите се вземе обществения отзвук от изпълнението
им, то като дейности с най-силен отзвук са посочени :
- Екскурзиите;
- Зеленото училище;
- Карнавалите и празниците с етнокултурно съдържание;
- Творческите клубове;
- Театралните ателиета ;
- Спортните клубове;
- Клубове свързани със здравословното хранене;
- Състезания по знание на български език;
- Откриване на кътове за четене, езикови съревнование и отразяване в местни TV медии;
- Издаването на училищен вестник;
- Обучение на учителите за работа в мултикултурна среда;
- Организиране на между-училищни събития;
- Кръгли маси с участието на професионалната общност;
- Провеждане на допълнително обучение на децата от малцинствата;
Като дейности с малък отзвук се посочват:
- Допълнителната работа по предметите „Български език и литература” и „Математика”;
- Посещението на учениците в местни фирми;
- Групите за деца с обучителни затруднения;
- Поради слаба подкрепа от други училища не е получило отзвук между-училищно
състезание по творческо писане.
Налага се изводът, че повишен интерес и отзвук имат дейностите с културна, творческа и
развлекателна насоченост и по-малък – дейностите, свързани с усвояване на учебен материал.
Определено може да се препоръча разработването на такива обучителни продукти, които да
преодолеят този недостатък.
Добра практика при определянето на тематичния обхват на дейностите, включени в
разработваните проекти, е влиянието на насоките, давани от ЦОИДУЕМ и особено препоръката за
формулирането на дългосрочни цели и дейности.
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Анализите показват, че основен подход при определянето на дейностите в проектите
следва логиката: Цели поставени от ЦОИДУЕМ - Интереси на целевите групи – Възможности и
капацитет на персонала и Финансов ресурс, като приоритет при избора се дава на ограничения
финансов ресурс. Сам по себе си правилен и прагматичен този подход лимитира мисленето на
бенефициентите и го поставя в стандартни рамки. Определено този подход не съдейства за
генериране на оригинални идеи, решения и иновации. Може да се препоръча в рамките на всяка
процедура да има отделено място за един или два проекта с иновативен характер, при които
лимитът да се определя не за проект, а като процент от общия финансов ресурс по процедурата
(например до 20%, като тези средства да могат да се предоставят по преценка на комисията по
оценка на предложенията на един проект или да бъдат поделени съобразно идеите в предложените
проекти между двама бенефициенти). Подобен подход би допринесъл за засилване на
иновативното мислене при разработването на проектите.
В този контекст интерес представляват и отговорите на въпроса „Какво, според Вас, бихте
добавили или премахнали от дейностите по проекта?“
От анкетираните бенефициенти са посочени следните предложения за дейности, които
биха добавили в проектите си:
- Повече групи за обучения на ученици, които изпитват затруднения, защото оказват
въздействие върху образователните им резултати;
- Дейности свързани със здравното и патриотично възпитание;
- Дейности за работа с родители;
- Занимателна математика;
- По-добро логистично осигуряване на дейностите (тетрадки, моливи, гумички и пр.);
- Повече съвместни дейности с децата от двата етноса;
- Повече съвместни дейности на децата с родителите;
Само 9% от бенефициентите отговарят, че биха намалили броя на информационните
срещи на годишна база и че в проектите не трябва има дейности за участие на учениците в
литературни конкурси. Очевидно, че тези бенефициенти срещат организационни затруднения,
както може би и липса на опит за ефективна организация на посочените от тях дейности.
ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ

Анализът на документацията по проектите показва изпълнение на преобладаващата част
от планираните дейности по проектите - 91,1% от бенефициентите са изпълнили дейностите
докрай и съгласно набелязаните планове, а останалите 8,9% са изпълнили над 50% от дейностите.
Тези данни показват от една страна добра организация на работата и на управлението на проектите
в учебните заведения, от друга страна свидетелстват за правилно и съобразено с възможностите
проектиране и планиране на дейностите. Определено основен фактор за това са опита и наличния
капацитет у бенефициентите за работа по проекти, както и оказаната помощ от страна на
ЦОИДУЕМ най-вече на бенефициентите, които за първи път изпълняват проекти финансирани от
ЦОИДУЕМ.
По отношение постигането на целите на проекта 35.6% от бенефициентите оценяват
участието си като отлично, 64.4% като много добро. Високата степен на самооценка показва, че
бенефициентите са направили всичко, което е според капацитета и възможностите им за
изпълнение на проектите. Аналогични са и оценките на бенефициентите изпълнили проекти в
партньорство за работата и приноса на техните партньори .
Резултатите от изпълнението дават основание за извода, че в следствие на реализираните
проекти има позитивен напредък по отношение на основната стратегическа цел на Приоритет 2
„Гарантиране на равен достъп до качествено образование за децата и учениците от етническите
малцинства“.
По оценка на 100% от бенефициенти в резултат на проектите се и стигнало да значителна
степен на подобряване образователната интеграция на децата/учениците от етническите
малцинства. Според мнението на отделни учители напредък определено има но той е умерен. По
мнение на всички бенефициенти в следствие на проектите има положителна промяна в
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мотивацията на децата/учениците от етническите малцинства по отношение на образователния
процес. Също всички бенефициенти считат, че такава промяна има и при мотивацията на
родителите и на учителите. Според оценките получени от деца, родители и учители участието им в
проектите е създало в по-голямата част от участвалите в проектните дейности траен интерес към
интеграцията и трайна нагласа за работа в тази насока. Подчертава се факта, че по-добри резултати
има за тези деца, ученици, родители и учители, които са били пряко ангажирани в изпълнението на
дейностите.
Внимание и интерес заслужават отговорите на въпроса „Кое е най-голямото постижение
на проекта? Посочен е широк кръг от резултати сред които най често срещани са:
- Повишаването на доверието на родителите в учители и училище;
- Големият обществен отзвук и създадените условия да се популяризира не само
дейностите по проекта, но и училищния живот като цяло;
- Подобрените комуникативни възможности на децата на български език;
- Подобрените умения за работа в екип, взаимопомощ и толерантност;
- Осъзнаването на необходимостта от образование за пълноценна реализация на пазара
на труда;
- Удовлетворението и повишеното самочувствие на децата, учителите и родителите;
- Повишената успеваемост на учениците от етническите малцинства;
- Липсата на отпаднали ученици от ромски произход поради отсъствия;
- Подобрена комуникация с учениците и диалог с родителите;
- Повишена мотивация за учене.
Макар и единични заслужават внимание такива оценки за резултатите като:
- Обхващане на голям брой деца и родители;
- Придобиването на материални пособия, които иначе не могат да бъдат осигурени на
децата и учителите;
- Осигуряване на допълнителни часове по БЕЛ за 2 години и закупуване на техника и
материали за работа по групи;
- Формиране на култура и нагласа за зачитане на мнението на другите;
- Съвместната работа на децата от двата етноса;
- Разкрепостяването на учебния процес вследствие на използването на нови
допълнителни средства и методи.
Положителна оценка заслужава факта, че според 90.1% от бенефициентите резултатите от
изпълнението на проектните дейности отговорят напълно на предварителните им очаквания. а само
за 8.9% това е само частично. Няма бенефициенти, за които такова съответствие липсва.
Покриване на резултати и очаквания свидетелства за рационалност и обективност, за проявен
реализъм, като важни елементи на професионализма на учителите и ръководителите на учебните
заведения.
Следва да се отбележи, че тези оценки се съчетават с едно умерено критично отношение
към работата. Повече от половината от бенефициентите – 59% считат, че нямат пропуски в
работата си по проекта, а останалите посочват различни пропуски като: слабости при отчитането
на дейностите и окомплектоване с придружаващите документи – 18.75%; недостатъчна публичност
на дейностите - 4.45%; липса на психолог - 4.45% и 13.35% са отговорили, че не могат да направят
оценка.
ОЦЕНКА НА ПРОЦЕСА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ

За оценката на процеса на изпълнение са проучени следните основни елементи:
създаването на организация на работата по изпълнение на проектите, разработването на план,
привличане на необходимите участници в изпълнението и тяхната мотивация, поддържането на
комуникация с ЦОИДУЕМ за получаване на помощ и съдействие, създаване на контакти за
получаване на подкрепа от местната власт, от други институции и от обществеността,
осъществяване на постоянен мониторинг на изпълнението, отчетност и контрол. Важни условия за
ефективно изпълнение са осигуряването на прозрачност и информирането на обществеността.
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За оценката в анкетите за бенефициентите са включени 8 въпроса, в анкетата за учителите
- 5, в анкетата за родителите – 2, в анкетата за децата и учениците - 1 въпрос.
Констатирано е, че всички бенефициенти са изпълнили задължителните дейности
свързани с организирането на изпълнението и методическите указания на ЦОИДУЕМ свързани с
тях. На основата на одобрените графици са разработени подробни организационни планове със
срокове и отговорници. Изградени са екипи за организация на изпълнението, чиито състав варира
от 3 до 7 души. Проведени са инструктивни съвещания за разпределяне на задачите между
членовете на екипите. Проведени са първоначални срещи с бъдещите участници в проекта, на
които са разяснени основните цели и мероприятията, които ще се проведат, както и задълженията
на участниците. От родителите на участващите деца е получено съгласие за участието на децата в
проектите.
Преобладаващата част от проектите са изпълнявани самостоятелно (90,9%), което според
мнението на самите бенефициенти осигурява по-добри условия по отношение на организацията на
изпълнението и управлението на проектите. Следва да се отбележи, че при проекта изпълняван в
партньорство е била създадена достатъчно добра координация между екипите на отделните
партньори.
Според проучването всички бенефициенти са имали достатъчен капацитет за изпълнение
на проектите базиран на минал опит и компетентност и квалификация на учителските екипи.
Анализът на документацията по проектите показва изпълнение на преобладаващата част
от планираните дейности по проектите - над 94% са изпълнени докрай и съгласно набелязаните
планове, при 4% от дейностите изпълнението е с малки отклонения от планираното. Не са били
изпълнени 1% от планираните дейности. Тази оценка се потвърждава от резултатите от анкетата на
бенефициентите - 91.1% от тях посочват, че са изпълнили всички задачи, а останалите 8.9 % – над
50% от дейностите. Тези данни показват от една страна добра организация на работата и на
управлението на проектите в учебните заведения, от друга страна свидетелстват за правилно и
съобразено с възможностите проектиране и планиране на дейностите. Определено основен фактор
за това са опита и наличния капацитет у бенефициентите за работа по проекти, както и оказаната
помощ от страна на ЦОИДУЕМ най-вече на бенефициентите, които за първи път изпълняват
проекти със съдействието на ЦОИДУЕМ. При 22.73% от бенефициентите (по-малките учебни
заведения) в изпълнението на проектите са участвали всички преподаватели. При 31.82% - над 50%
от преподавателите и при 45.45% - под 50 % от преподавателите (при по-големите учебни
заведения).
При 68.18% от бенефициентите преподавателите са били мотивирани от амбицията да се
намали броят на отпадналите ученици и неизвинените отсъствия, което по принцип е пречка в
работата им и образователния процес като цяло и възможностите за развиване на компетенциите за
работа в мултикултурна среда. Мотивационен фактор са анализите на потребностите на учениците
и очакваните ползи за ученици и родители. При един от бенефициентите мотивиращ фактор е било
подсигуряването на допълнителни часове по БЕЛ за учениците от малцинствата от 1 до 4 клас.
Внимание заслужава фактът, че 27.28% от бенефициентите считат, че тяхната обучителна
организация е с голям опит в обученията за образователна интеграция и преподавателите не се
нуждаят от допълнителна мотивация. Наличието на капацитет е безспорно позитивен фактор, но в
същото време да не се търсят нови мотивационни елементи от гледна точка на модерните
принципи за УЧР би довело до забавяне на развитието на педагогическите компетентности.
На Фиг.7 са показани основните трудности, които са имали бенефициентите при
изготвяне на документацията на проекта в процентно съотношение.
Според 27.76% основните трудности, които са имали при изготвянето на документацията
на проекта са свързани с определяне на индикаторите за изпълнение. За 38.88% трудности е имало
при разработване на проектния бюджет, за 5.56% - при определяне на очакваните резултати и при
планиране на проектните дейности, за 11.12% - дефиниране на целевите групи.
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Фиг. 7.
Като причини, които са затруднили управлението на изпълнението на проектите
бенефициентите посочват, както е показано на Фиг. 8 в процентно съотношение следното:

Фиг. 8.
Като причини, които са затруднили изпълнението на проектите бенефициентите посочват,
както е показано на Фиг. 9 в процентно съотношение следното:
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Фиг. 9
При проучването бе установено, че основните трудности по изпълнението са свързани с
привличането и мотивацията за сериозно участие на родителите. Някои родители от българския
етнос не виждат смисъл в интеграционния процес и отказват да се включат в дейности по проекта.
Сред не малка част от родителите от ромски произход няма достатъчен образователен капацитет за
включване. Върху родителите влияят предразсъдъци, които пречат на активната мултикултурна
комуникация. Пречка за участието на една не малка част от родителите е липсата на време поради
ангажираност на няколко работни места, гледане на малки деца, грижи за възрастни родители и пр.
По тези причини би следвало да се помисли за неприсъствени форми на участие. Негативно е и
влиянието на общите социални напрежения, които по принцип засилват противопоставянето на
етносите.
Друга слабост е неумението на не малко бенефициенти да се разчитат правилно
индикаторите за изпълнение като основен ориентир за конкретните цели и мащаби на
изпълняваните дейности. Методологичен проблем е по-слабото внимание, което се отделя на
ценностните и поведенчески различия между етносите и на това как те да се толерират,
съвместяват и уважават и как да се преодоляват противоречията и конфликтите на тази основа.
Знанието за различията е не по-малко важно за ефективната междуетническа комуникация от
общностните елементи и еднаквостта.
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По отношение на степента на постигане на целите с изпълнението на проекта 72% от
бенефициентите считат, че напълно са постигнали планираните цели, 22% - считат, че са
постигнали целите на много добро ниво и само 5% считат, че са постигнали целите на добро ниво.

Фиг. 10
От таблицата се вижда, че заложените прогнозни нива по основните индикатори са
изпълнени, което дава основание за еднозначна силно положителна оценка на Процедурата.
Индикатор

Брой

Дейности за връщане на отпадналите ученици в училище и подобряване на
образователните им резултати.
Обхванати деца в детски градини, в които се изпълняват мерки за по-пълно обхващане и
задържане на деца между 3 и 6/7-годишна възраст от етническите малцинства в
образователната система.
Обхванати ученици в училища, в които се изпълняват мерки за по-пълно обхващане и
задържане на деца между 7 и 16-годишна възраст от етническите малцинства в
образователната система.
Педагогически специалисти, които за първи път са включени в обучения за формиране на
умения за работа в мултикултурна среда.
Деца/ученици, за които българският език не е майчин, включени в допълнително
обучение по български език.
Детски градини и училища, в които е проведено обучение по български език за деца и
ученици, чийто майчин език е различен от българския език.
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Деца и ученици, включени в извънкласни и извънучилищни дейности със съдържателни
елементи на интеркултурното образование.
Извънкласни и извънучилищни дейности със съдържателни елементи на
интеркултурното образование.
Ученици, обхванати в образователната система, които са били застрашени от отпадане
и/или преждевременно напускане на училище и с които е проведена допълнителна
работа.
Ученици от етническите малцинства, които са продължили образованието си в
гимназиален етап.
Ученици от етническите малцинства, които са продължили образованието си във
висшите училища.
Ученици от етническите малцинства с подобрени образователни резултати.

1668

690

973

320
1048
22

100
695

375
30
710
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ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНИЯТА НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА,
АНКЕТИТЕ И ПРОУЧВАНИЯТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКИТЕ ПО КОНКУРСНА
ПРОЦЕДУРА 33.16-2017, ПРИОРИТЕТ 1

По процедурата са одобрени и изпълнени общо 16 проекта на обща стойност 248440 лева.
№

Бенефициент

Договор

сума
лева

1

ДГ УСМИВКА - ОПАКА

БС 33.16-1-001/02.10.2017

12 680,00

2

ОУ АНТОН СТРАШИМИРОВ - БОХОТ

БС 33.16-1-002/02.10.2017

19 950,00

3

ОУ Св.Св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ - ЗАГОРЦИ

БС 33.16-1-003/02.10.2017

10 915,73

4

СУ ХРИСТО БОТЕВ - КУБРАТ

БС 33.16-1-004/02.10.2017

14 106,00

5

ОУ ХРИСТО БОТЕВ - ОСТРОВ

БС 33.16-1-005/02.10.2017

15 274,00

6

2-ра Английска гимназия - СОФИЯ

БС 33.16-1-006/02.10.2017

19 999,76

7

ОУ ВАСИЛ АПРИЛОВ - ХЪРЛЕЦ

БС 33.16-1-007/02.10.2017

16 300,00

8

ДГ ПРОЛЕТНА ДЪГА - МОНТАНА

БС 33.16-1-008/02.10.2017

15 215,20

9

ДГ СЛЪНЧИЦЕ - КАЛУГЕРОВО

БС 33.16-1-009/02.10.2017

14 011,70

10

ДГ ПРОЛЕТ - КОЙНАРЕ

БС 33.16-1-010/02.10.2017

11 535,60

11

БС 33.16-1-011/02.10.2017

16 706,00

12

ПГТОЛП - ДОБРИЧ
ОУ Св.Св.КИРИЛ И МЕТОДИЙ –
с . ГРАДИНАРОВО

БС 33.16-1-012/02.10.2017

20 000,00

13

ПГ ПО ТРАНСПОРТ - РАЗЛОГ

БС 33.16-1-013/02.10.2017

15 337,21

14

ДГ СНЕЖАНКА - РУПЦИ

БС 33.16-1-014/02.10.2017

15 635,00

15

ПГТС М.ЛОМОНОСОВ - ДОБРИЧ

БС 33.16-1-015/02.10.2017

10 873,30

16

ПГ ИВАН ХАДЖИЕВ - КАЗАНЛЪК

БС 33.16-1-016/02.10.2017

19 874,50

в

ПРОЕКТ „ ДА СЕ ОПОЗНАЕМ”

Бенефициент: ДГ „Усмивка”, с. Опака
Период: 10.2017 г. – 07.2018 г.
Участници: 42 деца, всички от турски етнически произход; Учители –3, от които 1 от
турски етнически произход; Родители – 30, от които всички от турски етнически произход.
Основни дейности:
Създаване на Родителски клуб – в рамките на тази дейност са проведени серия от
дискусии и лектории с обучител на следните теми „Защо трябва да участвам в Родителски клуб?“,
,,Играта - начин на общуване родител - дете‘‘, „Ролята на бащата в отглеждането и възпитанието на
децата“; участвали са в отбелязване на празниците Коледа, Великден, Курбан Байрам, Първи юни,
както и в подготовката и подреждане на изложби за Коледа, Великден и Цветница; полагали са
доброволен труд на територията на детската градина като грижи за стайните цветя, дворните лехи
и освежаване спортните уреди
Съвместно обучение на родители и учители – дейността се осъществила под формата на
еднодневно изнесено обучение в гр. Русе. Под ръководството на външен експерт в областта на
работата в мултикултурна среда са проведени дискусии на тема позитивното родителство, анкета,
разяснена е била ролята на Родителския клуб и разликата му с Обществените съвети, обсъждани са
въпросите за доброто взаимодействие учител – родител, били са представени добри практики и
модели за работа с родителите в мултикултурна среда.
Ателие „Помогни ми да те опозная“ – В него са учредени два клуба - Клуб „Български
народни танци и обичаи“ и Клуб „Турски народни танци и обичаи“. Включването на деца от втора,
трета и четвърта група е определено след предварително проведено анкетиране на родителите и
подписването на декларации за съгласие. Децата са разучавали песни, танци и обичаи от
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българския и турския фолклор; участвали са в подготовка на програми и представяне пред
общността на традиционни и за двата етноса обичаи, както и на носии на други народи.
Ателие „Приказки в куфар“ - водени от „пътуващ разказвач‘, носещ всеки път куфар с
книжки, децата са слушали приказки, които в последствие преразказвали, оцветявали и създавали
илюстрации към прочетени приказки, изработвали кукли от хартия, правили драматизации.
Лятно подготвително училище за бъдещи първокласници – участвали са деца и техните
родители като е осъществена екскурзия до сградата на училището, където те са били запознати с
класната стая, библиотеката на училището, с правилата и дневния режим в училище.
Постигнати цели: Една от основните цели на проекта е насочена към изграждане на
основите на възпитание на децата в дух на толерантност, на етническа и културна грамотност,
която се оценява от участниците като успешно изпълнена. Постигнато е и повишаване убедеността
и мотивацията на родителите на деца от етническите малцинства за тяхното ангажиране и активно
включване в живота на детската градина. Предоставената възможност на децата да опознаят подобре фолклора и обичаите на двата етноса, посредством работата в двата клуба в рамките на
Ателие „Помогни ми да те опозная“, е оказало положително въздействие върху техните представи
за различието и приемането на културните характеристики и особености. Цел на дейностите по
проекта е било децата да овладеят българския език, за да се опознаят взаимно и да изградят
помежду си толерантни отношения. При участието си в ателие „Приказки в куфар“ децата са се
запознали с бита и нравите на различни народи, развили са своите комуникативни умения и
позитивна нагласа към различните. В рамките на проекта се е работило и за преодоляване на
училищния стрес, съпровождащ промените при постъпване в първи клас. Посещението на
училищната библиотека и разглеждане на детски книжки, е повишило мотивацията за подобряване
владеенето на български език, както на децата, така и на техните родители. Използването на
интерактивна дъска по време на презентацията в училището е провокирало силно интереса на
децата към новите знания, към математиката, изкуствата. Реализирането на дейността е създало
позитивна нагласа, спокойствие и увереност към бъдещата роля „ученик“. Проектът допринесъл за
повишаване опита на екипа на детската градина за изпълнение на дейности, свързани с
привличането на деца и родители в образователния процес. Поставило се е началото на един
работещ модел на взаимодействие на екипа на учебното заведение с родителите.
Постигнати количествени индикатори:
В работата по проекта са участвали 42 деца – всички от турски етнос, 30 родители – също
всички от турски етнос, преподавателите са били общо 3 като 1 е бил от турски етнос.
Родителският клуб е обединил 10 родители и 2 учители; Участниците в клуб Български народни
танци и обичай са били 14 деца и 1 учител, а в клуб Турски народни танци и обичай – 13 деца и 1
учител; в изнесеното съвместно обучение на родители и учители са участвали 10 родители и 8
учители; Ателие „Приказки в куфар“ е ангажирало 15 деца и 1 учител; в лятното подготвително
училище за бъдещи първокласници са участвали 9 деца , 9 родители и 1 учител
Популяризиране на проекта: В началото на проекта е подготвена и проведена
информационна среща, на която са били поканени родители, учители, представители на местната
власт и общността. Изработени са листовки с целите и приоритетите на проекта. Подготвена е
анкета, предназначена за родителите за определяне участието на децата в новосформираните
клубове, както и в Родителския клуб. Изработено е табло за визуализация на проекта, поставено на
видно място в сградата на детската градина. Всички издадени материали по проекта са
визуализирани според изискванията на Конкурсната процедура.
Устойчивост на постигнатите резултати: През следващите години ще продължи
осъществяването на заложените дейности. Ще продължи прякото участие на родителите в живота
на ДГ, като всяка група изготви План за работа с родителите, където деца-учители-родители ще
бъдат равностойни партньори. Ще продължи работата на родителския клуб. Предполага се, че
съвместните състезания и празнуване на празници ще станат традиционни за детската градина.
Подготвителното училище за първокласници и техните родители също ще се организира всяка
година. Тези дейности ще бъдат финансирани от бюджета на градината, общинския бюджет, чрез
кандидатстване по други програми и проекти. За последващата през годините работа в детската
градина ще се ползват закупените със средства, отпуснати от ЦОИДУЕМ, народни костюми,
обувки, сцена за куклен театър с кукли, детски книжки, интерактивна дъска. Натрупаният опит на
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педагогическият екип е от значение с оглед разработване и участие в други проекти в сферата на
образователната интеграция на учениците от етническите малцинства.
Добра практика: Моделът за работа с родителите, чрез създаване и работа на Родителски
клуб, който активно се включва в живота на детската градина. Работещи форми за извънкласни
дейности с цел запознаване с фолклора и културата на различните етноси и постигането на
етнокултурен диалог.
ПРОЕКТ: „ЩАСТЛИВИ И УСПЕШНИ ЗАЕДНО В УЧИЛИЩЕ“

Бенефициент: Основно училище „Антон Страшимиров“ с. Бохот, общ. Плевен
Период: 02.10.2017 г. – 30.06.2018 г.
Участници: 40 ученици, от които 5 от български етнически произход, 35 – от ромски;
Учители –9 , от които всички от български етнически произход; Родители – 40, от които 5 от
български етнически произход, 35 – от ромски; Доброволци – 15.
Основни дейности:
Изнесено двудневно обучение на сформираната професионална учеща общност от
учители и родители – В рамките на два дни родители и учители под ръководството на външен
експерт са провели обучение за изграждане на умения за работа в екип като заинтересовани страни
в образователно-възпитателния процес в училище, за мотивиране учениците за учене през целия
живот, формиране на умения за преодоляване на негативни стереотипи и предразсъдъци.
Сформиране на професионална учеща общност от учители и родители – Целта на тази
дейност е била насочена към стимулиране съпричастността на родителите от ромски произход към
процеса на образование на техните деца; към засилване на тяхната мотивация и убеденост от
ползата на доброто образование. Родителите са влезли в ролята на учители в класната стая на
своите деца, което в значителна степен е мотивирало както възрастните, така и децата.
Клуб „Млад изследовател“- сформираните клубове са се стремели чрез прилагането на
интерактивни и иновативни методи на обучение, чрез изследователска дейност по теми, интересни
и житейски значими за децата, да се постигне повишаване на заинтересоваността от учебния
процес. В рамките на тази дейност е организирано четиридневно зелено училище с мото „Заедно да
учим, да творим и да мечтаем“; организирани са и посещения на музеи и други културноисторически и природни забележителности в гр. Плевен; проведена е еднодневна екскурзия до
Къкринското ханче и гр. Габрово, където е посетен Музеят на образованието и Дома на хумора.
Новогодишен хепънинг „Заедно сме по-добри“ и благотворителен Коледен базар –
Бенефициентът съвместно с учители, ученици, родители и ученическия съвет на МГ „Гео Милев“,
гр. Плевен са организирали Новогодишен хепънинг и благотворителен Коледен базар с кауза,
определена от децата – със събраните средства да се подпомогне обедното хранене на деца в
нужда. Предоставена е била възможност за изява на деца и ученици от различни училища, с
различна социална и етническа принадлежност; благотворителната кауза, изпълненията,
самостоятелно изработените от учениците, доброволците и родителите изделия, предлагани на
базара, са допринесли за установяване на емоционално и толерантно общуване, за преодоляване на
негативните нагласи и стереотипи.
„Заедно да учим, да творим и да мечтаем“ – зелено училище – В четиридневното зелено
училище са участвали голям брой ученици и учители от страна на Бенефициента, както и
доброволци от МГ „Гео Милев“, гр. Плевен. Идеята на организаторите е чрез различно мултисензорно опознаване на заобикалящия свят, както и с помощта на доброволците от
Математическата гимназия, учениците да се докоснат до добрия пример на успелите ученици и
така да осъзнаят собствените си възможности и стремежи, да повярват в собствените си сили и
способност да се справят с различни предизвикателства.
Постигнати цели: Категорично се констатира постигане в максимална степен на
заложените цели. Дейностите по проекта са допринесли за създаване на условия за осъществяване
на качествено образование и пълноценна социализация на учениците от етническите малцинства,
като са използвани мултидисциплинарен подход и съвременни иновативни подходи и
интерактивни методи на работа в партньорство и екипна работа с ученици, учители, родители и
доброволци. Повишил се е интересът на учениците към образователните дейности в училище и
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тяхната мотивация за успех. Констатира се повишаване на резултатите от ОВР и намаляване на
безпричинните отсъствия. В сравнение с предходната учебна година отсъствията от учебни занятия
са намалели с над 45% - от 1548 отсъствия за 2016/2017 учебна година на 1036 отсъствия за
2017/2018 учебна година. Средният годишен успех от 3,74 за учебната 2016/2017 година, през
проектната учебна година 2017/2018 е 4,45 – повишаване с 0,71.
Постигнати количествени индикатори:
Добрата организация при планиране и изпълнение на дейностите по проекта е довел до
постигане на съответствие между очаквания и действителен брой участници – ученици, родители,
учители. Интересът към провежданите мероприятия е довел до привличането на значителен брой
доброволци – предимно ученици и учители от МГ „Гео Милев“, гр. Плевен, което е положителен
знак за доброто качество на изпълнение на проекта и за постигнатия от него социален резонанс.
Популяризиране на проекта: В началото на проекта е организирана кръгла маса за
представяне на проектната идея и на залаганите цели; в края е представена презентация за
реализираните дейности и постигнати резултати; издадена е брошура в тираж от 50 бр. за
представяне на реализираните дейности по проекта и постигнатите резултати.
Изработени са
информационни табели по проекта, които са поставени на видно място в училище, в класните стаи,
където се провеждат занятията на клубовете и при провеждане на дейности по проекта
Устойчивост на постигнатите резултати: С РМС № 472/ 09.07.2018 г. ОУ „Антон
Страшимиров“ с. Бохот е прието в списъка на иновативните училища в Република България, а част
от иновацията е именно промяна в подхода на обучение и работеща професионална учеща общност
от учители и родители; като дейности, продължаващи добрата практика и натрупан опит от
проекта се предвижда да продължи активното включване на родители в учебния процес,
разширяване на съвместните инициативи с доброволците от математическата гимназия; включване
на участниците в клубовете в групите за целодневна организация на учебния ден и др.
Добра практика: Примери за добра практика са ПУО от учители и родители; изнесено
обучение за учители и родители; включване на доброволци – примерът на успелите деца; зелено
училище за деца, чиито семейства не могат финансово да си позволят такъв разход.
ПРОЕКТ: „ЗАЕДНО ЖИВЕЕМ, УЧИМ, УСПЯВАМЕ“

Бенефициент: ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Загорци, община Средец
Период: 02.10.2017 – 01.07.2018 г.
Участници: 21 ученици, от които 2 от български етнически произход и 19 – от ромски;
Учители – 8, от които всички от български етнически произход; Родители – 70, от които всички от
ромски етнически произход; Доброволци – 5.
Основни дейности:
Обучения, семинари и кръгли маси – В рамките на така формулираната дейност,
Бенефициентът е организирал няколко мероприятия, насочени към обсъждане на ключови въпроси
за образованието на деца от етническите малцинства. Лектори и доброволци са били представители
на НПО. Коментирани са темите за предотвратяване ранното напускане на училището,
извънкласните форми на обучение като средство за съхраняване на етнокултурната идентичност,
сътрудничество с други европейски държави, успешната социализация на децата от различните
етнически малцинства, включването на родителите във възпитателния процес.
Разработване и апробиране на образователна програма за работа с ученици от ромски
произход съобразена с културата на различните етнически малцинства – Осъществявана е
допълнителна работа с децата от първи клас за по-доброто усвояване на българския език;
проведена е екскурзия на ученици и техните родители до гр. Котел, с посещение на
Природонаучния музей и до с. Жеравна.
Работа със семейства за разясняване на ползите от образование на ученици от
етническите малцинства – двама социални работници от Общински център гр. Средец са
провеждали срещи с родители на деца от ромския етнос, разделени в две групи в зависимост от
възрастта на децата /1-4 клас и 5-7 клас/. Усилията и целта на тези срещи са били насочени към
повишаване мотивацията за образование на децата, за осъзнаване ползата от знанието.
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Работа с родители, учители и други педагогически специалисти за преодоляване на
негативни стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различните етнически групи – На
територията на училището са проведени четири тренинг-семинара, предназначени за
педагогически специалисти и родители под ръководството на лектори от НПО. Темите са били
фокусирани върху исторически и любопитни факти за ромската общност, за общуването в
мултикултурна среда, за формиране на умения за общуване с хора от различни етнически
общности, за преодоляване на предразсъдъци и отрицателни нагласи.
Постигнати цели: Целите на проекта като цяло са постигнати. Натрупаният опит от
страна на педагогическия екип на училището е предпоставка за разработването и включването му в
следващи проекти с цел образователната интеграция на деца и ученици от етническите
малцинства. Ромската общност в района на с. Загорци е проявила интерес към включените в
проекта дейности и има потенциал за постигане на по-добри образователни резултати за техните
деца.
Постигнати количествени индикатори:
Участието на представители от планираните целеви групи – ученици, родители и учители
е изпълнено изцяло. Обемът на планираните дейности съответства на реално извършените.
Популяризиране на проекта: В началото и в края на проекта са организирани
пресконференции за запознаване на обществеността с идеите, целите и постигнатите резултати на
проекта. Изготвени са 100 бр. информационни брошури, 1 бр. информационна табела, 2
публикации в местния вестник, периодични публикации на интернет страницата и във фейсбука на
училището за представяне на изпълняваните дейности.
Устойчивост на постигнатите резултати: Изработената в рамките на проекта програма
за образователна дейност, ориентирана към най-малките ученици и съобразена с културните
специфики на различните етнически малцинства ще продължи да работи и през следващата учебна
година; ще се ползват закупените за целта помощни учебни материали; ще се развива
сътрудничеството с НПО „Заедно за по-добро бъдеще”, както и със социалните работници от
Общинския център.
Добра практика: На базата на натрупания добър опит е изработено помагало „Училище
за толерантност“. В него са концентрирани впечатленията, практиката и методиката на
преподавателския екип от училището за преодоляване на негативните предразсъдъци при
общуване в мултикултурна среда, за стимулиране на желанието за учене, както у подрастващите,
така и у техните родители.
ПРОЕКТ „ПЪСТРИ КАМЪЧЕТА“

Бенефициент: СУ „Христо Ботев“, гр. Кубрат, обл. Разград
Период: 02.10.2017 г. – 30.06.2018 г.
Участници: 48 ученици, от които 18 от български етнически произход, 9 – от ромски, 21
– от турски; Учители –32, от които 30 от български етнически произход и 2 – от турски ; Родители
– 47, от които 18 от български етнически произход, 8 – от ромски, 21 – от турски; Доброволци – 5.
Основни дейности:
Клуб „Мисля, творя, мечтая“ – В дейността са се включили представители и от трите
целеви групи - ученици, родители и учители; присъединила се е и група доброволци. Проведени са
серия от срещи и разговори на тема позитивните страни и личностно обогатяващата роля на
мултиетническото общуване; участниците съвместно са изработвали картички и календари като са
прилагали различни творчески техники - декупаж, квилинг, крафтинг.
Клуб „Млад природолюбител“ – В продължение на планираните за изпълнение 9 месеца
ученици, учители и родители са провели няколко похода сред природата, полагали са грижи за
животни, растения, наблюдавали са промените в природата, изработили са хранилки за птици,
картини-апликации от природни материали, проекти за пещери и защитени скални образувания,
засадени са дървета в училищния двор и др. Посредством естественото общуване с природата,
ученици от различни етноси са участвали съвместно в общите инициативи, работили са заедно и са
изградили сплотен колектив.
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Клуб „Приятели на книгата“ – В учредения клуб са участвали 16 ученици, 4 родители,
учител и доброволци като дейността му е била насочена към стимулиране и развитие на
литературните и творчески възможности на подрастващите. Изградени са били няколко секции –
четене, обичай и традиции, театър, изобразително изкуство, творческо писане. Във всяка от тях,
учениците са били насочвани и подпомагани, както за самостоятелна творческа изява, така и за
развиване на умения за работа в екип, толерантност, уважение и приемане на различията.
Като самостоятелна дейност е изведен Конкурс за рисунка „Аз и другите – традиции и
обичаи“, където творбите на учениците са били оценени от компетентно жури.
Осъществени са две познавателни пътувания - до Басарбовския скален манастир и до
Томбул джамия в гр. Шумен, както и Посещение на театрална постановка в гр. Русе. , обособени
като независими дейности.
Работата с родителите на деца от етническите малцинства е друг специален акцент на
Бенефициента по настоящия проект. На тази цел е посветена дейност 6 - Работа с родители и
учители, при която са проведени серия от срещи и беседи с родителите за необходимостта от
изграждането на партньорски отношения между училището и семейството за подпомагане
успешното овладяване на знания от учениците, за подпомагане на тяхното бъдещо житейско
израстване. Към този приоритет принадлежи и дейност 14 - Формиране на родителски клуб с
участието на родители от етническите малцинства, чиято активност е в рамките на целия
проект.
Тренинг за учители „Интеркултурна комуникативна компетентност на учителите” е
друг приоритет на Бенефициента. В него са участвали 20 преподаватели и външен лектор – експерт
в конкретната материя.
Ден на отворените врати „Пъстри камъчета“, Изготвяне на информационни и рекламни
материали, са обособени дейности, които са обобщаващи и имат комплексен, събирателен ефект
за изпълнението на проекта.
Постигнати цели: Многобройните и изключително амбициозно планирани дейности на
разглеждания проект са довели до успешно изпълнение на очакваните цели благодарение на
доброто му управление и изградената добра комуникация, както между участниците в екипа за
изпълнение, така и с местната общественост.
Постигнати количествени индикатори:
Планираните количествени индикатори са постигнати, с изключение на дейност 8:
Конкурс за рисунка „Аз и другите – традиции и обичаи“ и дейност 12: Ден на отворените врати
„Пъстри камъчета“, където има разминаване между очаквания и реален брой участници.
Причините за това са известна резервираност на учениците да се включат в конкурса и обективна
ангажираност на родителите в конкретния ден. Препоръчително е да се засилят усилията за
предварително разясняване същността на планираните дейности и мотивиране на потенциалните
участници.
Популяризиране на проекта: Изпълнението на дейностите по проекта, както и
постигнатите резултати са популяризирани посредством интернет сайта на училището и на
общината.
Устойчивост на постигнатите резултати: По инициатива на екипа за управление,
установените добри резултати от изпълнените по проекта клубни дейности, ще бъдат прилагани
като класни занимания. Това ще доведе до мултиплициране на постигнатите резултати и
установяването на устойчивост сред всички целеви групи.
Добра практика: Като успешни практики могат да се отличат познавателните пътувания,
посещението на театрална постановка, клубните занимания, учредяването на родителски клубове.
ПРОЕКТ „МОГА ДА БЪДА, ТРЯБВА ДА СЪМ“

Бенефициент: ОУ „Христо Ботев“ с. Остров, общ. Оряхово, обл. Враца
Период: 02.10.2017 г. – 31.08.2018 г.
Участници: 40 ученици, от които 9 от български етнически произход, 31 – от ромски;
Учители – 7, от които 6 от български етнически произход и 1 от ромски; Родители – 30, от които 7
от български етнически произход, 23 – от ромски; Доброволци – 2.
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Основни дейности:
Дейностите, включени в настоящия проект, имат акцент, насочен преди всичко към
родителската общност. За тази цел са изградени два родителски клуба - „Живот-магия“ и клуб по
спорт „От татко, мен и мама – по-задружни няма“; като самостоятелна дейност е обособено
провеждането на „Конференции, обучения, семинари, кръгли маси“. Във всички тях са участвали
родители, ученици и учители. Съвместно са обсъждани въпроси за етническата толерантност,
интеграцията; повишаване на доверието в училищната институция; изучавани са песни, танци и
обичаи; ангажирането на участниците в общи и интересни за всички мероприятия спомага за
преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи. Под ръководството на
педагогически специалисти от училището са проведени три тренинг-обучения за родители: 1.
„Защо трябва да учат нашите деца“, 2. „Мога да бъда полезен на детето си и трябва да му
помагам“, 3. „Заедно можем повече“. Замисълът на инициативата е да се постигне преосмисляне и
оценка на полезността и значимостта от качествено образование, водещо до пълноценна
интеграция и реализация на учениците при равни условия.
Заедно на път – организирани са излети за опознаване забележителностите на родното
място; екскурзия до Велико Търново, Арбанаси, Къкринското ханче. Интересът към тези дейности
е бил много голям и броят на участниците е надвишил предварително планирания.
Постигнати цели: Основните стратегически цели са реализирани; проектът е довел до
подобряване социализацията на учениците от етническите малцинства и до приобщаване на
родителската общност към образователния процес като ангажиран партньор на училището.
Постигнати количествени индикатори:
Заложените количествени индикатори са изпълнени като брой участващи ученици и
родители в планираните дейности. В две от дейностите – „Конференции, обучения, семинари,
кръгли маси“ и „Заедно на път“ броят на участниците надвишава предварително планирания
поради значителен интерес от страна на целевите групи.
Популяризиране на проекта: За популяризиране идеите, целите и резултатите на
проекта са публикувани три статии в местната преса, изготвени са и предметни рекламни
материали с логото на финансиращия орган ЦОИДУЕМ; периодична информация за хода на
проекта е публикувана на интернет страницата и във Фейсбук страницата на училището.
Устойчивост на постигнатите резултати: Постигнатата добра комуникация между
родителите и училищните специалисти в рамките на изградените родителски клубове е дейност,
която ще продължи да функционира. Подобрената материална база на училището е също един от
елементите, допринасящ за устойчивост на проектните резултати. Употребата на всички активи ще
бъде полезна придобивка при осъществяване на интерактивен образователен процес, способстващ
трайното и ефективно за усвояване на знания, умения и компетенции.
Добра практика: Добра практика, показала резултат при провеждането на дейностите по
проекта е обучението на родители по актуални теми, свързани с ежедневието в училище и
качеството и ефективността на образователния процес. Друг момент, констатиран като
положителна практика при реализирането на проектните дейности е включването на родителите в
състезателни игри и мероприятия, в които учениците да почувстват реалното партньорство с тях и
подкрепата им, която получават не само в състезанията.
ПРОЕКТ „ЗАЕДНО В АЛТЕРНАТИВА ЗА ЕТНИЧЕСКИ ДИАЛОГ И НЕОБХОДИМОСТ
ОТ ОБЕДИНЕНИЕ – ЗАЕДНО“

Бенефициент: Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“, гр. София.
Партньор: Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Абланица, общ. Хаджидимово,
обл. Благоевград
Период: 03.10.2017 г. – 15.07.2018 г.
Участници: 1415 ученици, от които 1054 от български етнически произход, 361 – от
друг; Учители –45, от които 24 от български етнически произход и 21 – от друг; Доброволци – 3.
Основни дейности:
Сформиране и дейност на консултативни екипи към Центъра за кариерно ориентиране –
сформирани са били два консултативни екипа /за работа с ученици и за работа с родители и
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учители/, към които са проведени няколко обучения на теми, отнасящи се за образованието в
мултиетническа среда - „Изграждане на приобщаваща училищна и учебна среда”, „Развитие на
извънкласната и извънучилищна дейност в условията на мултиетническата среда”, „Инициативи за
сътрудничество между училището и семейството”.
Сформиране и дизайн на групите за извънкласни дейности, Провеждане на извънкласни
и извънучилищни дейности – тези инициативи са специфично ориентирани за всеки от партньорите
по проекта, но и в двата случая са насочени към развиване на творческите възможности на
учениците; запознаване и изучаване на народни песни и танци на различните етноси, живеещи на
нашата територия; придобиване на медийна култура и медийно поведение, умения за отразяване на
събития, сензитивност към теми с важно обществено значение, позитивни нагласи за преодоляване
на стереотипи и дискриминационни нагласи към етническите малцинства; развиване на двигателна
и физическа култура; формиране на екологична култура; умения за създаване на интерактивни
мултимедийни продукти.
Провеждане на училищни представителни изяви на групите за извънкласни дейности във
II АЕГ „Томас Джеферсън“ и СУ „Св. Паисий Хилендарски“ - проведени са две училищни
представителни изяви – една във II АЕГ „Томас Джеферсън“, гр. София и една в СУ „Св. Паисий
Хилендарски“, с. Абланица. На тях са били поканени ученици от двете училища. Участниците в
групите са представили продуктите от дейността си: разучени танци, изложба от рисунки,
интерактивни електронни продукти (карти, 3D обекти, родословни дървета, творчески текстове,
изработени предмети, видео клипчета и др.).
Практическа конференция на тема: „Гражданско и интеркултурно образование – добри
практики“- на конференцията са били представени резултатите от дейностите по проекта,
постигнатите резултати и е дала основа за обсъждане на иновативни педагогически идеи и
практики за работа в мултиетническа среда.
Постигнати цели: Общата цел на проекта е постигната изцяло. С неговото изпълнение се
е съдействало за развитието на процеса на интеграция на учениците от етническите малцинства,
чрез обвързването му със съхраняването и развиването на културната идентичност; подпомогнат е
процесът за развиване на етническа толерантност; стимулирало се е междукултурното разбиране
между деца и ученици от различни етноси и преодоляване на негативни стереотипи и
дискриминационни нагласи; постигнало се е повишаване на професионалната компетентността на
учителите и от двете училища; родителите са били запознати с възможностите за кариерно
развитие и ориентиране, с ползите от образованието за по-добра личностна и професионална
реализация на техните деца.
Постигнати количествени индикатори:
Планираните количествени индикатори са изпълнени в пълен обем като за някои от
дейностите има значително завишаване поради изявен голям интерес от страна на представителите
на целевите групи. Така например, Практическата конференция е прераснала от събитие в рамките
на проекта – в конференция с национално участие и значение.
Популяризиране на проекта: Към интернет сайта на II АЕГ е бил създаден под-сайт по
проекта, където са публикувани материали, свързани с проекта и неговото изпълнение; изработени
са 200 броя флаери и 100 броя дипляни.
Устойчивост на постигнатите резултати: Разработените и успешно функциониращи
извънкласни форми на работа, както и изградените партньорски отношения между двете училища
са в основата на устойчивостта и мултиплициращия характер на постигнатите резултати.
Придобитите знания и социални умения имат дълготраен и устойчив социален ефект. Под
ръководството на преподавателите и от двете училища ще се работи за осигуряване на
приемственост между учениците чрез създаване на система за обмен на информация и
комуникация, както и традиция в осъществяването на съвместни дейности.
Добра практика: Категорично открояваща се е Практическата конференция за обмяна на
добри практики в областта на гражданското и интеркултурното образование, която от планирана
заключителна дейност по проекта за учителите от двете училища се е превърнала в национална
конференция с участието на учители и директори от няколко области на България.
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ПРОЕКТ „УЧАСТИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ В ПРОЦЕСА НА ОБРАЗОВАТЕЛНА
ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД”
Бенефициент: ОУ “Васил Априлов” село Хърлец, общ. Козлодуй, обл. Враца

Период: 02.10.2017 г. - 30.06.2018 г.
Участници: 84 ученици, от които 17 от български етнически произход, 67 – от ромски;
Учители –14, от които всички от български етнически произход; Родители – 100, от които 13 от
български етнически произход, 87 – от ромски; Доброволци – 100.
Основни дейности:
Дейностите по разглеждания проект са насочени предимно към родителите на деца от
ромски етнически произход и включват Конференции, обучения, семинари, кръгли маси, Работа
със семейството за разясняване на ползите от образованието на децата от етническите
малцинства, Формиране на родителски клубове „Активни родители“. Организирани са кръгли
маси и лектории, на които експерти са представили и дискутирали с участващите родители
различни аспекти на образователната интеграция, включително негативните стереотипи и
въпросите за дискриминацията; „Ролята на семейството за запазване на културната идентичност
на общността и активизиране на ромските деца в образователния процес“, „Междукултурните
отношения в училище“, „Отговорни родители в условията на новата нормативна уредба в
образованието”. По време на обучението родителите са усвоили нови и ефективни практики за
участие в процеса на образователна интеграция, за ефективно партньорство с педагозите. Двама
медиатори са провели работа на терен с родители, които не проявяват необходимата отговорност
към образованието на децата си. Те са осъществявали срещи и са провеждали разговори със
семействата, както в домовете им, така и в училище, участвали са в отбелязването на семейни
празници и традиции, провеждали са индивидуални консултации. За постигането на по-голям
резултат от общуването с родителите се е организирала изнесена тематична среща „Отговорно
родителство“ извън с. Хърлец - в гр. Вършец. На срещата са били посочени и обобщени
отговорностите на родителите за образованието на децата им и е била разяснена ползата от
образованието на децата им. Срещата се е ръководила от медиаторите по предварително утвърдена
програма. Сформираните два родителски клуба са били в зависимост от образователния курс, в
който се обучават техните деца – начален или прогимназиален. Провеждани са ежемесечни срещи
под ръководството на педагози и се е разяснявала ползата от качествено образование за бъдещото
развитие на децата. По преценка на преподавателския екип от училището, в резултат на
проведените по проекта дейности, се е съдействало за преодоляване на негативните стереотипи и
дискриминационни нагласи спрямо различните етнически групи и се е създала благоприятна
образователна среда в училището чрез участието на родителите в подготовката на различни
празници и чрез включването им в мероприятия от дейността на училището.
С акцент към учениците от етническите малцинства е насочена дейността Допълнително
интердисциплинарно обучение на ученици, за които българският език не е майчин. На базата на
разработени в училището 2 интердисциплинарни програми за допълнително обучение на
учениците с пропуски в овладяването на учебното съдържание, както и на деца в риск, са били
сформирани две групи за допълнително обучение от групи по 15 ученици, като в едната са
включени ученици от начален курс, а в другата от прогимназиален курс. Ръководители на групите
са приложили интерактивни методи на обучение като работа в малки групи, сюжетно ролеви,
дидактически и познавателни игри, електронни продукти, които да насърчат интереса,
любопитството и индивидуалното познание на всеки ученик.
Постигнати цели: Поставените специфичните цели на проекта като цяло са постигнати.
Подобрени са условията за равен достъп до училищно образование чрез разработени програми за
образователна дейност, съобразени с културите на различни етнически малцинства и прилагането
им в допълнителни образователни форми. Отбелязва се значително по-добро приобщаване на
ромски родители към образователния процес. Наблюдава се намаляване на безпричинните
отсъствия ва учениците от учебни занятия.
Постигнати количествени индикатори: Няма разминаване между планираните и реално
постигнати количествени индикатори, както по отношение на броя участници, така и за броя
въведени програми за образователна дейност.
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Популяризиране на проекта: В началото и в края на проекта са изготвени презентации,
представящи същината, целите и постигнатите резултати. Изготвени са дипляна за начало на
проекта-25 бр. и 25 бр. – в края на проекта; Изработена е табела с логото на проекта.
Устойчивост на постигнатите резултати: Констатираните добри резултати от
прилагането на интердисциплинарни програми в интердисциплинарното обучение ще продължат
да бъдат прилагани и през следващата учебна година за работа с ученици от начален и
прогимназиален етап с пропуски в овладяването на учебния материал. Родителските клубове ще
продължат своята дейност като доказали своята социална полза звена на сътрудничество с
училището. В тях ще бъдат включени и ученици от училищния парламент и учители класни
ръководители. В училището ще бъдат образувани три групи за ромски фолклор, свързано с
образователната интеграция и задържането на учениците в училище. От активните родители ще
бъде назначен медиатор с цел изпълнение дейностите по механизма за задържане учениците в
училище през учебната 2018/2019г
Добра практика: Интердисциплинарното обучение с ученици в групи за начален и
прогимназиален етап е пример за добра практика. Като такава се определят и провежданите
лектории с родители за разясняване ползите от образованието, работата с родителите за
образователна интеграция на децата им чрез информираност и включване в дейности за
преодоляване на дискриминационните нагласи.
ПРОЕКТ „ЩЕ УСПЕЕМ ЗАЕДНО“

Бенефициент: Детска градина „Пролетна дъга“, гр. Берковица
Период: 01.10.2017 г. - 31.07.2018 г.
Участници: 125 деца, от които 85 от български етнически произход, 40 – от ромски;
Учители – 8, от които всички от български етнически произход; Родители – 125, от които 85 от
български етнически произход, 40 – от ромски; Доброволци – 2.
Основни дейности:
Целевите групи, към които са насочени дейностите на настоящия проект са три – деца,
родители и учители. В детската градина са сформирани няколко центрове по интереси, които в
максимална степен да ангажират вниманието на децата и да стимулират желанието им да усвояват
нови знания. Такива са „Заедно рисуваме“, „Заедно играем“, „Заедно пеем и танцуваме“, „Заедно
спортуваме“, „Заедно в света на математиката“, „Заедно в света на приказките“. За качественото
изпълнението на дейността, ръководителят на проекта е назначил шест ръководители-обучители на
центровете. Разработени са програми за работа с ромски и български деца в центрове по
интереси, като в тях има тематични разпределения, график за провеждането им в рамките на
проекта и материална обезпеченост на центровете. Като продължение на така планираните и
изпълнени мероприятия е следващата дейност озаглавена Образователни и мотивационни
дейности, свързани със задържането на децата в детската градина. Обособен и оборудван е
специален кабинет на територията на детската градина, където ръководителите на центровете
могат да провеждат заниманията с децата.
В рамките на проекта е проведен Избор на консултант – медиатор.
С цел облекчаване придвижването на деца от квартал Раковица до детската градина е
организиран Избор на изпълнител на транспортната услуга и Изпълняване на транспортната
услуга.
С акцент към родителите са дейностите Мотивационна работа с родителите, Привличане
представители на ромската общност като доброволци. Изготвени са информационни брошури,
срещи-дискусии, консултации с медиатор с цел обясняване ползите от доброто образование,
формирането на положителна нагласа към образователната институция и доверие към усилията на
педагогическия персонал. Родители от ромската общност са привлечени като доброволци, които да
придружават децата до автобуса на посменен принцип и да осъществяват връзката между
семействата и медиатора. Привлечени са родители от ромската общност за участие в родителските
комитети по групи и в Обществения съвет на детската градина.
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По проекта е била включена и активност, насочена към преподавателите в детската
градина - Провеждане обучения на учители и педагози, работещи в мултикултурна среда.
Обучението на учителите в детската градина е проведено от медиатора.
Своеобразна кулминация в хода на изпълнение на проекта е Организиране на празничен
концерт под мотото „Ще успеем заедно“. На събитието са присъствали всички деца от детската
градина, техните родители, педагогическият персонал. Дейността е представила наученото от
децата по време на проекта, дала е възможност за творческа изява на децата пред обществеността,
създала е позитивна емоционална атмосфера у зрители и участници и условия за между културен
обмен на етносите.
Постигнати цели: Целите на проекта за създаване на комплексна среда от подкрепящи
мерки за улесняване на образователното и социално интегриране на децата от ромски произход и
техните семейства са постигнати.
Чрез осигуряването на транспортната услуга се е дала възможност на деца от ромския
квартал Раковица да посещават детска градина в града, да се обучават и контактуват с деца от
други етноси, което спомага за изчистване на проблема с образователната им интеграция.
Участието им в центрове по интереси е довело до преодоляване на изоставането в овладяването на
българския език и изравняване на стартовите им позиции при постъпване в І клас.
Постигнати количествени индикатори: Всички предварително зададени количествени
параметри на проекта са изпълнени. Несъществено отклонение се наблюдава в броя на
присъстващите по някои мероприятия деца и родители, но това се дължи да обективни фактори,
независещи от Бенефициента.
Популяризиране на проекта: Изготвени са две публикации за местна печатна медия – в.
„Ком“; всеки месец е пускана информация за хода на проекта на сайта на общината; изготвени са
обучителна брошура, както и рекламните материали – рекламни химикалка и тефтер и рекламна
дипляна.
Устойчивост на постигнатите резултати: Устойчивостта на проекта ще се осигури чрез
включване в новите Национални програми на МОН за работа с деца от етническите малцинства,
чрез включване на представител в комисията за по-пълен обхват на деца и ученици от Механизма
за съвместна работа на институциите.
Добра практика: Добра практика е работата с малки смесени групи, където ромски и неромски деца могат да работят заедно, да общуват по между си.
ПРОЕКТ „РЪКА ЗА РЪКА КЪМ БЪДЕЩЕТО“

Бенефициент: Детска градина „Пролет“, гр. Койнаре
Период: 02.10.2017 г.-02.07.2018 г.
Участници: 114 деца, от които 35 от български етнически произход, 79 – от ромски;
Учители –9, от които 8 от български етнически произход и 1 от ромски; Родители – 50, от които 9
от български етнически произход, 41 – от ромски; Доброволци – 2.
Основни дейности:
Въвеждане на нови форми за интеркултурно образование в ДГ „Пролет“ включва
сформирането на два клуба за децата от детската градина - Клуб „От баба знаем“ и Клуб „Танцувай
с мен“. В рамките на тази дейност са въведени принципите на интеркултурното образование в
учебно-възпитателния процес и са се предложили нови организирани форми на групова работа.
Заниманията в двете клубни дейности са се провеждали в специално оборудвано помещение в
основната сграда на детската градина, закупено е оборудване, техника, учебни пособия,
специализирана литература. Чрез дейностите и проведените занимания в клуб „От баба зная“,
децата научили много за обичаите и традициите на различните етноси и за празнуването на
празниците; Запознали са се и със занаяти като вретенарство и кошничарство, тъкане, боядисване и
др. Запознали са се с нови методи и техника за обработка на хартия, декупажна техника,
изработване на картички и сувенири от природни материали и др. В клуб „Танцувай с мен“ децата
изучавал песни и танци, пресъздаващи културната идентичност на етническите групи от региона;
запознали с обичаите и традициите на различни етноси.
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Организиране и провеждане на съвместни инициативи и мероприятия – към тази дейност
са присъединени всички деца от детската градина, а не само първоначално планираните деца,
участващи в двата новосформирани клуба, което безспорно е било правилно решение. Дадена е
възможност за публична изява на деца в неравностойно положение от различни етноси като са
организирани седем детски хепънинга. Децата, самостоятелно или съвместно със своите родители
са изработвали картички, представяли са песни, танци, рецитации, театрални драматизации;
организирана е и еднодневна екскурзия до гр. Габрово с посещение на куклен театър.
Конференции, обучения, семинари, кръгли маси. Академия за родители - В рамките на
дейността са проведени две обучения в два модула в сферата на приобщаващото образование с
родители и учители в обща среда и едно изнесено двудневно обучение в неформална среда.
Постигнати цели:
Целите на проекта са постигнати напълно както в количествено, така и в качествено
отношение. Проектът до голяма степен е съдействал за пълноценната социализация на деца от
етническите малцинства чрез подобрена образователна среда; за намаляване броя на отпадналите и
на застрашените от отпадане от системата на образованието деца от етнически малцинства;
повишила се е мотивацията на родителите, относно по-активното им включване в съвместните
дейности с образователната институция; подобрена е образователната и материална среда в ДГ
„Пролет“ , обезпечаваща реализирането на
по-качественото, интерактивно и креативно
педагогическо взаимодействие.
Постигнати количествени индикатори: Всички количествени индикатори са изпълнени
– по отношение на участници, проведени срещи, изпълнени дейности.
Популяризиране на проекта: Обществеността е била стриктно и много точно
информирана във връзка с провежданите дейности по проекта. Изготвено е 1 бр. информационно
табло, 1 бр. банер; информационни дипляни в тираж от 50 бр.; проведени са 2 информационни
срещи – встъпителна и заключителна с участието на проектния екип, родители, местни институции
и организации за постигане на широка публичност при представяне на целите, задачите,
дейностите и постигнатите резултати от реализацията на проекта; 3 публикации в местния
ежемесечен вестник „21“; публикации в сайта на ДГ „Пролет“ – информация за проекта и снимков
материал от осъществените дейности и проведените мероприятия.
Устойчивост на постигнатите резултати: Бенефициентът планира да запази и доразвие
функциите на изградените клубните форми, ще продължи използването на закупеното оборудване,
както и работата, насочена към родителите – към тяхното активно включване в работата на
детската градина, повишаване на тяхната мотивация и убеденост от ползите на образованието
Добра практика: Изградените клубни форми с целеви групи деца – клуб „От баба зная“,
клуб „Танцувай с мен“, „Академия за родители“.
ПРОЕКТ „ПОДАВАМ ТИ РЪКА“

Бенефициент: ОУ„Св.Св.Кирил и Методий“, с. Градинарово, общ. Провадия, обл. Варна
Период: 02.10.2017 г.-30.06.2018 г.
Участници: 60 ученици, от които всички от ромски етнически произход; Учители – 3, от
които всички от български етнически произход; Родители – 30, от които всички от ромски
етнически произход; Доброволци – 0.
Основни дейности:
Всички дейности по разглеждания проект са организирали участниците – ученици и
родители, в няколко клубни дейности. Клуб „С любов към езика“, клуб „Родолюбие“, клуб
„Тийнейджъри“ са фокусирали вниманието на учениците и техните родители върху редица
съществени за образователния и възпитателния процес моменти. Организирани са допълнителни
занимания за подпомагане усвояването на български език, предназначени за учениците от 2 и 3
клас; усвояване на ключови компетенции в четенето, писането, битовата реч; запознаване с
обществените закони и правила, формиране на чувство за принадлежност към българското
общество, развитие на самосъзнанието, чувството за социална отговорност посредством реален
досег до значими исторически обекти, действащи административни структури /Исторически музей
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гр. Провадия, Общинска администрация – гр. Провадия, Музей на здравето към РЗИ гр. Варна,
Двор на Кирилицата и Странноприемница Стара Плиска - гр. Плиска/. В клуб „Тийнейджъри“
екипът на проекта е провел редица срещи, беседи и дискусии с родители и ученици по найболезнените теми, засягащи подрастващите – ранното напускане на училище, бедността,
превръщане на детето в трудов ресурс, недостатъчното владеене на български език, ранните
бракове. Постигнат е добър тон на доверие и общуване, осъществени са превантивни дейности по
отношение борбата с наркотици , алкохол , агресията в училището и обществото; създаден е
позитивен микроклимат в общуването с родителите, като първостепенни партньори на учителя в
общата им отговорност за бъдещето на техните деца.
Постигнати цели: Целите на проекта като цяло са постигнати. Наблюдава се засилен
интерес у учениците към учебния процес; изразено желание да продължат образованието си след
задължителното училищно обучение; намаляване на отпадналите и увеличаване броя на
реинтегрираните ученици; нараснало доверие на родителите към образователната институция,
готовност да подкрепят и подпомагат децата си по пътя на обучението им; изградена позитивна
социална среда.
Постигнати количествени индикатори:
В посочените проектни дейности са участвали предварително очаквания брой участници –
по 20 ученика, 10 родители и по 1 ръководител. Разработените и въведени програми за
образователна дейност са общо 3 – по една за всяка от клубните дейности. Дейности, свързани с
подготовката на родителите за осъществяване на образователната интеграция на учениците са
общо 6, равномерно разпределени във връзка с изпълняваните клубни дейности. При изпълнение
на планираните в клуб „Тийнейджъри“ дейности за работа със семейството за разясняване на
ползите от образованието на децата и учениците от етническите малцинства, техният брой е 3.
Популяризиране на проекта: Обществеността е била периодично и регулярно
запознавана с хода на проекта посредством информация, публикувана на сайта на училището,
организирани са две презентации – в началото и в края на проекта, изготвена е информационна
брошура; стикери и тениски с логото на ЦОИДУЕМ.
Устойчивост на постигнатите резултати: Натрупаният опит от страна на
педагогическия екип на училището, овладените и прилагани иновативни методи на работа, ще
продължат да се прилагат. Добрият и заразителен пример на учениците, участвали в проекта, се
предава на следващите възпитаници и допринася за утвърждаване на неговите позитивни страни.
Добра практика: Организираните посещения на интересни исторически и културни
забележителности, се оценява като добра възможност за успешната адаптация и социализация на
деца от етническите малцинства.
ПРОЕКТ „НАШЕТО ОБЩО МИНАЛО И БЪДЕЩЕ“

Бенефициент: Детска градина „Снежанка“, с. Рупци.
Партньор: НЧ „Тракия-2013“, гр. Плевен.
Период: 02.10.2017 г. - 02.08.2018 г.
Участници: 117 деца, от които 15 от български етнически произход, 81 – от ромски, 21 –
от турски; Учители –20; Родители – 100; Доброволци –15.
Основни дейности:
Дейностите по проекта са насочени към трите основни целеви групи – учители, родители
и деца. Общото наименование на основната проектна дейност е „Над предразсъдъците и
стереотипите“ като в нея са обособени три под-дейности, насочени съответно към всяка от
планираните целеви групи. Под ръководството на външни експерти – социолог и психолог,
учителите са били запознати с темите „Дискриминация и защита по признаците възраст, раса и
религия“, „Интеркултурен диалог“ и „Европейски практики и модели“. В края на всяко обучение,
участниците са обсъждали различни предложения за дейности, които да влязат в плана за действие
на община Червен бряг за 2018 г. за интеграция на малцинствените общности и в областната
стратегия за интеграция на ромите до 2020 г.
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Темите на обсъжданията, ориентирани към родителите са били две – „Новите професии“ и
„Асимилация или интеграция“. Предоставена им е била информация за най-търсените професии в
региона и образователните институции, които предоставят този вид услуги, форми на образование,
степен и квалификации.
С ориентация към децата са били сформираните два тематични клуба - клуб „Приказни
герои” и клуб „История и наследство”. Поради наличието на филиали на Бенефициента и в още две
населени места, реално са сформирани общо 6 клуба – тематично по един от всеки вид в селата
Рупци, Телиш и Радомирци. В клуб „Приказни герои“ децата са участвали в драматизации по
приказките „Дядо и ряпа“, „Косе Босе“ и „Тримата дървари“ – ромска приказка; разигравали са
скечове и диалози, разказвани от родителите, решавали гатанки, разказвали пословици.
В клубове „История и наследство“ децата са се запознавали с историческите места и
паметни плочи в селата, осъществени са срещи с културни дейци; изучавали са песни, стихове,
националния химн, който се е изпълнявал винаги преди започване на клубната дейност. Децата са
изработили апликации и рисунки на паметници с местно и национално значение. Запознали са
се с историята на всяко населено място и неговите специфични легенди, места, видни личности,
особености.
Обобщаващата за проекта е дейността, озаглавена „Елате при нас”. Тя е включвала
изложба на детски апликации, екскурзия до парк и музей в Червен бряг, театрални детски
драматизации и сценично-музикални изпълнения. В нея като участници и зрители са участвали
представители и от трите целеви групи, доброволци от читалището, представители на кметствата и
на община Червен бряг и Общински съвет Червен бряг.
Постигнати цели: Целите на Бенефициента са двустранно ориентирани – от една страна
те са насочени към по-успешната и пълноценна социализация на децата от етническите
малцинства, но при запазване на културните ценности, традиции и народно им творчество, а
втората е насочена към техните родители за активизиране усилията на самите представители на
етноса да са отговорни участници в този процес.
Реализацията на обученията и дейността на сформираните два тематични клуба е дала
възможност на децата и родителите, чийто майчин език е различен от българския, взаимно да се
опознаят с останалите. Създадена е атмосфера за взаимно уважение, толерантност и
разбирателство между деца и родителите от различните малцинства. В резултат на успешното
изпълнение на проектните дейности, се наблюдава положителна промяна в нагласата към
посещението на детската градина от страна, както на децата, така и на родителите. Това
рефлектира и върху поведението на учителите, които придобиват увереност и професионално
самочувствие от изпълняваните с желание мероприятия.
Постигнати количествени индикатори:
Предварително зададените от Бенефициента количествени показатели отговарят напълно
на реално постигнатите. В основната дейност - „Над предразсъдъците и стереотипите“ са включени
20 учители, 2 обучители, 100 родители; при изпълнението на клубните дейности е планирано да
бъдат обхванати 117 деца, 6 учители, 50 родители и 5 доброволци - учители. Актуалният брой
участници е 117 деца, 6 учители, 1 организатор клубна дейност, 60 родители и 5 доброволци от
педагогически екип на градината и партньора. Обемът на планираните и изпълнени дейности имат
пълно съответствие.
Популяризиране на проекта: Според планираните инициативи в рамките на дейност
„Информация и публичност“, Бенефициентът е възнамерявал да осъществи 5 публикации в
местната преса и 200 бр. листовки за популяризиране идеите, целите и резултатите от проекта. В
хода на изпълнението, правилно е настъпила промяна поради обективна невъзможност така
изготвената информация да достигне до родителите на деца от ромски етнически произход, тъй
като повечето от тях имат проблеми с четенето. В резултат на направената обективна оценка, са
реализирани само две публикации, но информацията се е осъществявала посредством Фейсбук
страницата на партньора по проекта НЧ „Тракия-2013“ като са публикувани 16 съобщения.
Устойчивост на постигнатите резултати: Положителният опит ще бъде пренесен и
“внедрен” в цялостната дейността на водещата организация и партньора. По изградения модел на
партньорство между детската градина, читалището и общината ще бъдат реализирани нови
партньорства.
Резултатите от дейността ще бъдат представени пред други учебни заведения
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в общината. Бенефициентът планира да превърне в традиция и да увеличи посещенията на
паметни плочи и паметни места в селищата с цел опознаване на родния край и уважение към
миналото и героите. Ще продължи приобщаване на родители и близки на децата към учебновъзпитателния процес като ще запази акцента върху творческите изяви на подрастващите.
Ръководителите на клубове съвместно с родителите и децата са започнали събирането на
материали за създаването на детски книжки за историята на селата и на алманах от детски рисунки.
Добра практика: Добра практика е възприетият от Бенефициента постоянен мониторинг
и самооценка на участниците от детската градина, партньора и община Червен бряг , както и
внедряването в образователния процес на нови подходи – пряко общуване от най-ранна възраст с
творци или с хора, доказали се като експерти в областта на културата, археологията и историята.
ПРОЕКТ: „ЕТНОКУЛТУРНА ПАЛИТРА: НОВОВЪВЕДЕНИЯ В РАБОТАТА НА ДГ „СЛЪНЧИЦЕ”
В ПОДКРЕПА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦА И
РОДИТЕЛИ ОТ ОБЩНОСТТА”

Бенефициент Детска градина „Слънчице”, село Калугерово, община Лесичово, област
Пазарджик.
Партньор: Фондация „Ценности, добродетели, интегритет”
Период: 09.2017 г. - 08.2018 г.
Участници: Деца - 45, от които 19 от ромски етнически произход; Учители – 10, от които
1 от турски етнически произход; Родители – 25, от които 10 от ромски етнически произход и 1 от
друг етнически произход.
Дейности по проекта:
Конференции, обучения, семинари и кръгли маси -проведена е кръгла маса за 20 участника
за представяне на аналитичен доклад-анализ от предварително проведени фокус-групи с
родителите и обсъждане на перспективите за работа със семействата по разясняването на ползите
от образованието на деца от етническите малцинства; проведено е двудневно обучение по
методологията на Програма РОМЕД (интеркултурна медиация за ромските общности) на Съвета на
Европа и Европейската комисия с фокус работа с родители, учители и други педагогически
специалисти (включително и експерт от общината) за преодоляване на негативни стереотипи и
дискриминационни нагласи спрямо различните етнически групи (20 участника, вкл. обучител и
представител на екипа); изнесен тридневен летен творчески семинар за деца и родители – общо 18
участника, вкл. обучител, арт-фасилитатор и представител на екипа)
Встъпителни фокус групи, доклад-анализ и актуализиране на стратегията на детската
градина за образователна интеграция на етническите малцинства - преценка на подготвеността
на родителите и отношението им към образователната интеграция на техните деца и трансфер на
информацията в стратегическите документи да кандидатстващата организация. Проведени са две
фокус групи с по 12 родители на деца от ДР „Слънчице” (в с. Калугерово и с. Динката), за да се
получи информация относно статуквото и да се прецени подготвеността им за осъществяване на
конкретни стъпки за по-добра образователната интеграция на техните деца. Изготвен докладанализ, систематизиращ получената информация и даващ препоръки за действие към детската
градина, които намират реално отражение в стратегическия документ на организацията..
Родителски клуб - учреден е родителски клуб с цел ангажиране на родители с дейността
на детската градина; осигуряване на представителство на ромското население в клуба, създаване на
добра работна атмосфера в клуба, както и между клуба и детската градина. Провеждани са месечни
сбирки, за разясняване ползата от сътрудничеството между родителите и персонала на детската
градина и тематични разговори по актуални теми като адаптиране на детето в детската градина,
справяне с настинки и грипове, здравословно хранене, емпатично общуване между родител и дете
и др. Провеждани са арт-занимания, подобни на тези, с които са ангажирани чрез проекта децата, с
което е постигнато разбирателство вътре в клуба между българските и ромските представители,
запознаване на родителите с творческите дейности по проекта, които практикуват и техните деца.
Групово рисуване с пръсти (и други съвместни творчески занимания) за децата от
ромския и българския етнос в детската градина – провокиран е интереса и творческата изява на
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децата с нова, атрактивна за тях и външна за детската градина дейност, с резултатите от която
впоследствие те да излязат пред обществеността и да покажат своят потенциал, като в процеса на
работа придобият компетентности за взаимодействие, взаимен респект и уважение и навици да
прекарват качествено време заедно. По същество това е иновативна образователна програма,
въвеждаща се в детската градина, за да приближи културните различия между децата. Проведени
12 занимания, създадени са 20 картини с общо/колективно авторство, разбирателство и сработване
на децата от двата етноса.
Интеркултурни вечери/тържества - представяне на традициите на ромския и българския
етнос по повод важни празници в техния календар – за по-добро разбирателство и приемане на
съответните традиции от по-младите и по-възрастни представители на двата етноса в общността.
По повод Банго Васил (ромската Нова година) и Гергьовден са подготвени артистични програми,
които са представени пред общността на родителите на специални вечери/тържества в детската
градина. В представянето и на българските, и на ромските традиции участват деца и от двата
етноса, като по този начин разбират повече едни за други и заедно изнасят представленията.
Проведени са две интеркултурни вечери; участвали всички деца от детската градина – и от малка, и
от голяма група.
Заключителен творчески празник и изложба - представяне на постиженията на проекта
пред местата общественост, социализация на таланта на децата, въвличането на заинтересовани
хора и институции от местната общност като съратници за каузата на детската градина за по-добро
и по-приобщаващо образование за местните деца. Избрани са 20-те най-добри картини и други
произведения и е проведена изложба съвместно с творческия празник. Участниците в проекта –
деца, родители и персонал на детската градина, нагледно са демонстрирали това, което са правили
по художествено-творческия компонент на проекта. Осъществени са 5 творчески ателиета съвместна творческа работа в обособени малки групи в рамките на общо пространство, деца
обучават възрастни, взаимно представяне на ритуали, обичаи и традиции.
Степен на постигане на целите на проекта Поставените цели са постигнати, в много
голяма степен . Проведени са дейности, целящи да способстват за пълноценната социализация на
децата от детската градина, с активното участие на техните родители и на персонала на учебното
заведение: встъпителни фокус групи в селата Калугерово и Динката, свързани с подготовката на
родителите за осъществяване на образователната интеграция на техните деца; учредяване и
месечни сбирки на родителски клуб към детската градина; обучение по методологията на програма
РОМЕД (интеркултурна медиация за ромските общности) с фокус работа с родители, учители и
други педагогически специалисти (включително и експерти от общината) за преодоляване на
негативни стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различните етнически групи; групово
рисуване с пръсти и други съвместни творчески занимания за децата от ромския и българския
етнос в детската градина (както и за техните родители по време на срещите на родителския клуб);
две интеркултурни вечери/тържества (около Банго Васил – ромската нова година – и Гергьовден)
за публично представяне на традициите на етносите; изнесен летен творчески семинар (за деца и
родители); заключителен интеркултурен творчески празник и изложба за представяне на
продукцията на децата и родителите. Участието на родители способства за овластяването им чрез
активно включване в разрешаването на текущи проблеми и определянето на дневния ред на
учебното заведение, а също и за по добро разбиране, признание и подкрепа както сред самите тях,
така и спрямо децата и педагогическите специалисти, с оглед по доброто бъдеще на децата и
успешната образователна интеграция и социализация (и на децата, и на родителите) на местно
ниво.
Постигнати количествени индикатори
- Разработена и въведена 1 програма за образователна дейност в детските градини и в
училищата, съобразени с културите на различните етнически малцинства;
- Изследователска дейност, свързан с междуетническата интеграция на децата и
учениците от етническите малцинства – 1;
- Дейности, свързани с подготовката на родителите за осъществяване на образователната
интеграция на децата и учениците, включително и участие в родителски клубове/настоятелства – 1;
- Дейности за работа със семейството за разясняване на ползите от образованието на
децата и учениците от етническите малцинства -1;
79

- Родители, които са повишили информираността си относно ползите от образованието –
30;
- Родители от мнозинството и от етническите малцинства, които са се включили в
дейности по преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи – 30;
- Деца и ученици и от мнозинството, и от етническите малцинства, които са се включили
в дейности по преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи -45;
- Учители, директори и други педагогически специалисти, които са се включили в
дейности по преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи – 10;
- Привлечени младежи като доброволци за работа с деца в риск от отпадане или
отпаднали от училище – 0;
- Изготвени общински планове със заложени дейности за поетапна десегрегация на
детски градини и училища и за преодоляване на вторично сегрегираните такива – 0;
Прозрачност: Всички дейности са организирани и проведени при пълно и постоянно
информиране на участниците и обществеността за целите, резултатите и изразходваните средства.
Изработен е банер на проекта, които е използван при мероприятията. Издадена листовка с
информация за проекта и неговите цели в тираж 500 екземпляра. Заключителния творчески
празник. Пресконференция за местни и регионални медии в Информационен център – с.
Калугерово. Периодични съобщения за дейностите по проекта като са използвани
информационните ресурси на партньорите по проекта, община Лесичово и страниците на местните
читалища във Фейсбук. Добра информираност за проекта и неговите цели сред местите
заинтересовани страни и общественост. Съвещания (екипни срещи) веднъж на две седмици между
ключовите лица по реализацията на проекта на които ще се разпределя работата по задачите и
също ще се отчита свършеното и ще се планира предстоящото по проекта в средносрочен план.
Устойчивост на резултатите от проекта: Изградени знания и умения у децата и
родителите. Родителски клуб, който ще продължи да съществува и родителите ще взимат участие
в процеса на вземане на решения в детската градина. Устойчивост чрез изложбата на общи
картини, нарисувани от участниците в проекта, като има идея (освен заключителната изложба по
проекта през август), която ще се организира периодично. Създадените добри контакти с
общинската управа ще се използват за последващо финансиране на някои от дейностите.
Създадена мотивация за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони,
включително към МИГ „Панагюрище, Лесичово, Стрелча”, и по програми за ранно детско
развитие на други донори като ФРГИ, фондация „Лале”, норвежките грантове.
Добра практика: екипът на бенефициента препоръчва горещо груповото рисуване с
пръсти с маслени бои и други колективни креативни дейности като декупажа, тъй като притежават
силен обединителен потенциал и създават дух на разбирателство и сътрудничество сред хората –
малки и големи – които го практикуват.
ПРОЕКТ „БГ ПЪЗЕЛ“

Бенефициент: Професионална гимназия „Иван Хаджиенов”, гр. Казанлък.
Период: 10.10.2017 г. - 10.08.2018 г.
Участници: 320 ученици, от които 205 от български етнически произход, 55 – от ромски,
60 – от турски; Учители –36, от които 35 от български етнически произход; Родители – 30, от които
23 от български етнически произход, 4 – от ромски, 2 – от турски; Доброволци – 2.
Основни дейности:
Работа с родители, учители и други педагогически специалисти за преодоляване на
негативни стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различните етнически групи – В
рамките на два дни под ръководството на експерт-обучител е проведено обучение в неформална
среда, което е обединило представители на цялата училищна общност – преподаватели, родители
от различни етноси, както и председателят на Училищното настоятелство и част от Обществения
съвет.
Дейност за работа със семейството за разясняване на ползите от образованието на
децата и учениците от етническите малцинства – Изпълнението на дейността е протекло в три
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етапа: 1/Посещения на учениците от гимназията, на които им предстои практика в реална работна
среда в няколко фирми на територията на града, в които работят техни родители; 2/ Организиране
на училищен Месец на професиите с цел представяне на отделните специалности за
професионалното ориентиране на учениците; 3/ Изложение на технически фирмени постижения в
училищен Научен Техно Фест.
Дейности, включващи изследователска дейност, свързана с междуетническата
интеграция на децата и учениците от етническите малцинства – Съдържанието на дейността е
разностранно и не съответства добре на дадената предварителна формулировка. Към нея
Бенефициентът е присъединил инициативи, целящи да запознаят подрастващите с историческото
ни минало, литературните традиции, театъра, книгите.
Постигнати цели: Целите на проекта са постигнати в пълна степен. Учениците от
етническите малцинства, които са възпитаници на училището, са се включили пълноценно във
всяка една от инициативите. Постигнати са много добри резултати в процеса на професионална
ориентация, сериозно запознаване със специалността, която изучават, за работните места, на които
предстои да се реализират. Проектът е допринесъл в значителна степен за издигане националното
самочувствие на подрастващите, на чувството за национална идентичност. Реализираните
дейности са съдействали за повишаване чувството на съпричастност към проблемите на учениците
от етническите малцинства, дадена е възможност за широк поглед върху проблемите на
интеграцията
Постигнати количествени индикатори:
Актуалният брой участници в реализираните дейности по проекта значително надвишава
предварително заложените бройки. По „Дейност за работа със семейството за разясняване на
ползите от образованието на децата и учениците от етническите малцинства“ реално са участвали
170 при планирани 70, по „Дейности, включващи изследователска дейност, свързана с
междуетническата интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“ реално са
участвали 320 при планирани 223.
Популяризиране на проекта: Информация и публикации за изпълнението на проекта са
правени в рамките на целия период. На всички публикации и материали, които са финансирани по
проекта, е поставено логото на ЦОИДУЕМ /рекламен винил, папки с обучителни материали,
анкети, документи/. Публикации са направени в местните медии - печатни и електронни, редовно
са информирани участниците в целевите групи чрез съобщения на информационни табла в
училището, информация е качвана във Фейсбук страницата и в официалния сайт на училището.
Устойчивост на постигнатите резултати: Постигнатите добри социални резултати от
изпълнението на проекта имат своето продължение с изграждането на нови 5 къта за четене в
училището, където учениците имат възможност да се събират, да разговарят, да четат заедно.
Връзките и познанствата, създадени по време на реализираните дейности по проекта, се превръщат
в модел за комуникация между учениците. Преподавателският екип, ангажиран в работата по
проекта и ръководството на училището имат намерение да утвърдят като традиция някои от
реализираните дейности - посещение на местни машиностроителни фирми, обновяване и
допълване на интериора в кътовете за четене, организиране на вътрешно-квалификационни
тренинги и обучения, организиране на Литературен туризъм. За всички тези дейности ще се търси
вариант за финансиране от бюджета на училището, от разработване на други проекти или
партньорско сътрудничество.
Добра практика: Като примери за добри практики могат да се посочат работата на терен
/посещения на различни обекти, музеи и библиотеки/, езикови състезания /като методика за
преподаване на задължителния учебен материал/, методът „световно кафене” /като атрактивно
разчупване на традиционната методика на преподаване/.

81

ОЦЕНКА НА ОТНОШЕНИЕТО НА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ КЪМ УЧАСТИЕТО СИ В
КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА

Повечето от бенефициентите са работили по проекти финансирани от европейски или
национални финансови инструменти и както е показно на Фиг.11 42,86% са работели преди по
повече от 3 проекта, а 50,00%– до 3 проекта. Само един бенефициент ( 7,14%) няма такъв опит.
Това съотношение показва наличие на натрупан опит на бенефициентите за работа по проекти и
добра начална основа за участие в процедурата и в изпълнението на одобрения проект. Качеството
на одобрените проектни предложения е потвърждение на натрупания опит. Натрупаният опит е
условие, както за по-добрата организация и ефективна работа, така и за управлението на
проектите. Факт, който отговорите на следващите въпроси от анкетата потвърждават. От друга
страна натрупаният опит е фактор за по-висока ефективност на проектите на основата на
повишените организационни умения и на развитието на методическия капацитет у
бенефициентите.

Фиг. 11
Сам по себе си натрупаният опит е доказателство за позитивното влияние на процедурите
провеждани от ЦОИДУЕМ върху капацитета на бенефициентите по проблемите на
образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.
В проекти финансирани по процедури на ЦОИДУЕМ са участвали, както се вижда от
Фиг.12 половината от бенефициентите, а останалата половина - нямат опит.

Фиг. 12
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Сам по себе си натрупаният опит е доказателство за позитивното влияние на процедурите
провеждани от ЦОИДУЕМ върху капацитета на бенефициентите по проблемите на
образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Фактът, че
половината от бенефициентите изпълняват за първи път проекти финансирани от ЦОИДУЕМ
показва насоченост на ЦОИДУЕМ към увеличаване на относителния дял на учебните заведения от
целевата група, които са получили възможност и са участвали в такива проекти. В същото време
той е оказал влияние върху натоварването на ЦОИДУЕМ по отношение на методическата помощ
към бенефициентите (по-голям брой проведени консултации, отговори на запитвания, помощ на
място и пр.), с което ЦОИДУЕМ се справил успешно.
Тези данни показват, че в резултат на процедурата, кръгът на учебните заведения
изпълнили проекти по процедури на ЦОИДУЕМ се разширява с нови учебни заведения, които
активно се подпомагат за работа по посока на политиките, стратегическите цели и конкретните
приоритети на ЦОИДУЕМ. Следва да се отбележи като положителен установения баланс между
нови бенефициенти и надграждащото начало при тези, които вече са били бетнефициенти по
процедури на ЦОИДУЕМ - факт, който подържа интереса на учебните заведения и им влияе
мотивиращо за последователна съвместна работа с ЦОИДУЕМ. Съотношението между нови и
стари бенефициенти е от принципно значение за цялостната дейност и е въпрос на целенасочена
политика. Като се има предвид ограничеността на ресурса, с който разполага ЦОИДУЕМ и в
същото време желанието на много учебни заведения да работят с ЦОИДУЕМ (констатирано при
анкетните проучвания), намирането на оптимално съотношение по този въпрос е от огромно
значение за крайната ефективност. В това отношение може да се препоръча да се експериментира
предварително с определяне на квота за нови бенефициенти. Един подобен подход би засилил
интереса и би направил още по-насочена, както работата на самите училища и детски градини,
така и методическата помощ на ЦОИДУЕМ. Би следвало да се обсъди и въпроса за диференциран
подход и по-активно подпомагане на онези учебни заведения, които са кандидатствали но не са
успели да се класират.
По Процедурата 75% от бенефициентите участват самостоятелно и само 25% - с партньор
по проекта (Фиг. 13). Проучването показва, че се предпочита самостоятелно изпълнение на
проекта. То се основава, както на преценката за достатъчна експертност на екипа така и на
убеждение, че участието в партньорство би създало трудности при организацията на изпълнението
и при управлението на проекта. Донякъде тези преценки се дължат и на разпространена
информация за трудности при партньорско участие в някои от проектите при предишни
процедури.

Фиг. 13
В същото време проучването показва, че партньорството обективно създава условия и
води до по-висока ефективност на проектите, въпреки че в отделни случай е имало затруднения от
организационен характер. Създават се условия за съчетаване на експертиза и опит, увеличават се
мащабите на проектите, излиза се извън рамките на отделното училище или детска градина и пр.
Това дава основание да се препоръча: първо – да се стимулира участието в партньорство; второ –
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да се обърне специално внимание на характера на затрудненията и трето – да се разработят
ефективни модели на организация и управление, които да преодоляват затрудненията (за общо
планиране, за общо организационно ръководство, за координация, за отчетност и пр.).
Бенефициенти оценяват участието си в проектите по отношение постигане на поставените
цели като отлично - 36% и като много добро - 64% (Фиг. 14). Отговорите на този въпрос показват
от една страна висока степен на самооценка, от друга определено удовлетворение от постигнатото.
Преобладаващото мнение показва, че бенефициентите отчитат възможността за по-добри
резултати. Проучването показва, че повечето бенефициенти и учители считат, че има резерви за
подобряване на работата, което показва критичността, с която бенефициентите се отнасят към
изпълнението на проекта. Проучването на ефекта от проектите дава основание да се направи
изводът, че тези оценки на самите бенефициенти отговарят на фактическите резултати, което
говори за добра професионална експертиза в предметната област.

Фиг. 14.
Преобладаващото мнозинство от бенефициентите - 93% изразяват желание да участват в
следващи проекти финансирани от ЦОИДУЕМ (Фиг.15). От една страна това е израз на
професионално удовлетворение от постигнатото, от втора - желание и намерение да се продължи
да се надгражда и от трета страна отразява значението на финансовата помощ на ЦОИДУЕМ за
по-активна и по-ефективна работа за интеграция на децата и учениците от етническите
малцинства.
При проучването се установи, че повечето от учителите споделят тази оценка. Разбирайки
трудността за постигане на крайните цели на интеграцията те считат, че с проектите е направена
крачка напред в тази посока. Ефектът от проектите, в крайна сметка, се потвърждава от общото
изпълнение на дейностите, от обхвата на участващите деца, ученици, родители и учители, от
рефлексията на целевите групи и от отношението на институциите и обществеността и пр., а те са
безспорно положителни. Сама по себе си обаче високата степен на удовлетвореност е гаранция за
интереса към проектите и за тяхното надграждане в бъдеще.
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Фиг. 15.
Показателен факт е, че 92,9% от бенефициентите биха желали да участват в следващи
проекти самостоятелно и само 7,1% биха участвали с партньорска организация (Фиг. 16). Като
мотиви за самостоятелно участие се сочат: наличието на капацитет да се справят сами;
възможност да се фокусират върху техни специфични проблеми; възможност реализирането на
дейностите да става по-бързо; по-оперативна работа на екипа; независимост при изпълнението и
отчитането на проекта; по-ефективна работа с целевите групи и по-добър контрол по
изпълнението на дейностите; възможност проектът да се изпълнява по-лесно.

Фиг. 16
От тези отговори се вижда, че сред аргументите преобладават тези от организационен и
управленски характер от една страна и желанието да се фокусират върху спецификата на целевите
групи и специфичните проблеми – от друга. Отчитайки доказаната полезност и ефективност на
проектите изпълнявани в партньорство следва да се отчете това, че увеличаването на
относителния им дял ще среща затруднения преди всичко от организационен характер и от гледна
точка на финансовото управление в процеса на изпълнение. Липсата на опит от една страна и
сложността на процедурите определено пораждат нежелание да се търси партньорство. За
преодоляване на тези пречки би следвало да се разработи инструментариум, който да облекчава
организацията, управлението и финансовата отчетност при изпълнението на проекти в
партньорство.
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ОЦЕНКА НА ФАКТИЧЕСКОТО ОБХВАЩАНЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ В ПРОЦЕСА НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ

Оценките са направени на основата на проучването на съдържателните доклади на
бенефициентите, на отговорите на въпроси от анкетите за бенефициентите и за целевите групи. На
Фиг. 17а и Фиг.17б е показано процентното съотношение на представителите на етническите
малцинства по целевите групи деца и ученици.

Фиг. 17а

Фиг. 17 б
Основни целеви групи на проектите по процедурата са децата и учениците от етническите
малцинства, техните родители и учители. В проектите са включени общо 2923 деца и ученици
(78,2%) от всичките обучаеми 3739 деца и ученици (Фиг. 18).
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Фиг. 18
От ромския етнос са обхванати 87% от всички обучаеми деца и ученици, от турския етнос
– 90%, от други етноси – 100%, което се дължи на малкия им брой и от българския етнос са
обхванати 78% от обучаемите. При 4 от проектите са включени всички деца и ученици, при 7 –
между 60 % и 80% при 5 - между 25 % и 40%.
От обхванатите участници 57,2% са от български етнос, 23,3% - от ромски, 6,8% - от
турски и 12,5% са други (Фиг. 19). От общия брой обхванати деца и ученици – 2923 деца са 443 и
2480 са ученици. От тях 1673 (57,2%) са с български етнически произход, 682 (23,1%) – с ромски,
200 (6,8%) – с турски, 368 (12,6%) са други.

Фиг. 19
Данните показват изключително висока степен на обхват и пряко участие в проектите на
децата и учениците от всички етнически групи. По този показател проектите по конкурсната
процедура имат значително по висока степен на обхващане на целевите групи деца и ученици в
сравнение с предшестващи конкурсни процедури. Определено е проявен стремеж към обхващане
на всички обучаеми, което може да се оцени като успех на процедурата. Данните показват, че в
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проектите по Приоритета акцентът определено е поставен върху ромския етнос, което е в
съответствие с фактическите проблеми свързани с осигуряването на равен достъп до образование.
Така определеният обхват може да бъде оценен като подходящ за целите на интеграционния
процес. Позитивно е това, че при повечето от проектите се осигуряват условия за взаимно
опознаване и изграждане на отношения на уважение, зачитане и толерантност между децата и
учениците от различните етноси.
В изпълнението на проектните дейности са участвали общо 1525 родители. От тях 972
(64 %) са от етническите малцинства, а 553 (36%) от българския етнос (Фиг. 20).

Фиг. 20
Общата оценка е, са създадени много добри условия за участие в образователната
интеграция, както на родителите от етническите малцинства така и за взаимно опознаване,
комуникация и подпомагане между родителите от различните етноси. По приблизителна оценка
пряко в проектите са били включени родители на около половината от всички деца и ученици от
детските градини и училищата или около 30% от общия брой родители. Броят на участвалите
пряко родители роми (826) е по-голям от броя на обхванатите пряко деца и ученици роми (682).
При родителите от турския етнос това съотношение е 175:200. При родителите от българския етнос
то е значително по-малко 574: 1673. Данните показват, че пряко в проектите са били ангажирани и
родители от етническите малцинства, чиито деца и ученици не са участвали пряко в проектните
дейности. Само по себе си това е доказателство за фокусирано внимание към привличането и
работата с родителското тяло от етническите малцинства. Като се изхожда от принципната
постановка за двупосочността на интеграционния процес и за голямото значение на
междуетническата комуникация в него може да се препоръча да се привличат като преки
участници в проектите повече родители от българския етнос, като този показател се препоръча и
при разработването на проектите и дейностите в тях.
Този относително висок обхват на родителското тяло е едно от важните условия за
постигане на крайните цели на проектите. При проучването са изказани мнения и оценки за това,
че присъствието и ангажирането на родители е оказвало високо мотивиращо въздействие върху
собствените им деца, които са проявявали по-голяма заинтересованост, амбиция и старание при
участието си в проектните дейности.
Практически при всички дейности е имало смесено етническо участие.
Проучването показва, че в дейностите по проектите са участвали, без да са преки
изпълнители и преобладаващата част от децата и учениците от съответната обучителна
институция, които не са включени пряко в проектните дейности.
Проектите са предвиждали и реално са изпълнявани с участие на родители на деца и
ученици от етническите малцинства. Във всички проекти родители са били включени пряко в
изпълнението на дейностите. При проведеното изследване бе констатирано, че родители са
присъствали в много от мероприятията без да участват пряко в изпълнението на дейностите.
88

Практически при всички дейности е имало смесено етническо участие. Данните от
анкетното проучване също показват стремеж да бъдат включени в проектните дейности
максимален брой деца и ученици при осигуряване на смесен етнически състав. При проучването са
изказани мнения, че балансираното включване на всички деца и ученици в изпълнението на
дейностите по проектите създава климат на обща съпричастност и заинтересованост и превръща
проектните дейности в обща кауза на учебното заведение, на обучаемите, родителите и учителите.
В същото време ръководители на проекти и учители препоръчват това да става като за всяка група
деца и ученици се подбират дейности съответстващи на техните интереси.
В проектите са били обхванати 233 учители или около две трети от учителите работещи в
учебните заведения и детски градини. От обхванатите учители 86.62% са от български етнос,
1.57% - ромски, 2.36% - турски и 9.45% - други (Фиг. 21) .

Фиг. 21
При половината от бенефициентите в изпълнението на проектите са участвали над 80% от
всички преподаватели. При една четвърт от бенефициентите – от 60 % до .80%, при 3
бенефициента са участвали от 50% до 60%. При един бенефициент участието е под 50%.
Процентното участие на преподавателите също е в пряка зависимост от големината на учебното
заведение и от общия брой преподаватели. Данните показват засилване на участието на учители,
което е важен положителен факт. Включването на голям брой учители превръща проектите в общо
дело на целия учителски колектив. От друга страна се създават условия за по-значително
взаимодействие и обмяна на опит между тях, както за натрупване на опит за работа по
интеграционната проблематика от преобладаващата част от учителите. Проучването показа, че
увеличаването на броя и на относителния дял на обхванатите учители съответства на разбирането
на ръководствата на бенефициентите и на желанието на самите учители. Определено значение има
и методическата помощ оказана от ЦОИДУЕМ в тази насока. Не е имало необходимост от
мотивиране на учителите за участие в дейностите, тъй като те в ежедневната си практика
непрекъснато търсят подходи за приобщаване на децата от етническите малцинства към учебния
процес и изпитват необходимост от осигуряване на материални ресурси за реализиране на
различни допълнителни класни и извън класни занимания.
Сравнението с предшестващи години показва тенденция за запазване на обхвата на
целевите групи, което е показател за успешното постигане на заложените от ЦОИДУЕМ
приоритетни цели.
Анализът показва наличието на пряка връзка и силна зависимост между обхвата на
целевите групи, тематичният обхват на дейностите, броя на изпълнените дейности и мероприятия
и в крайна сметка цялостният ефект от проекта. При проектите с пълен обхват на децата и
учениците тематичният спектър на дейностите е по-голям, а мероприятията са повече при сравним
финансов ресурс. Постигнати са по-голям публичен резонанс и по-голяма съпричастност от страна
на обществеността и местните власти. Показателни в това отношение са проектите на Втора
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английска гимназия –София с партньор с. Абланица, община Хаджидимово, ДГ Пролетна дъга –
Монтана и ДГ Пролет - Койнаре, ПГ Иван Хаджиев – Казанлък.
Обхващането на всички деца и ученици, на голяма чат от техните родители и на
преобладаващата част от учителите придава на процеса на интеграция по-голяма институционална
значимост, по-силен обществен характер и измерения. От индивидуален процесът на интеграция се
превръща в обществен. У отделните ученици, деца и родители се създава публична отговорност не
само към целите на интеграционния процес, но и към всички негови компоненти – толерантност,
заедност, взаимно уважение, общуване. От проекти не само на самото учебно заведение те се
превръщат в проекти и на цялата общност.
Има основание да се препоръча в бъдещите процедури на ЦОИДУЕМ да се стимулира
прилагането на подобен подход.
ОЦЕНКА НА ТЕМАТИЧНИЯ ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТИТЕ И
СТЕПЕНТА НА ПОКРИТИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ПРИОРИТЕТ 1

Оценките са направени на основата на проучването на съдържателните доклади (на 15
бенефициента) и на мненията и отговорите на въпроси от анкетите за бенефициентите и за
целевите групи. Проектите представят огромно разнообразие от дейности, форми и подходи
насочени към единната и обща цел - образователна интеграция на децата и учениците от
етническите малцинства. Наред с използването на добри практики бенефициентите са се стремели
да използват иновативни идеи и подходи.
Обобщеният модел на дейностите свързани с тематичните цели на проекта включва :
- Дейности с общопознавателен характер;
- Дейности насочени към запознаване с културата и традициите на етносите;
- Дейности по изучаването на Български език;
- Творчески дейности – театър, литература, рисуване, фолклор, занаяти, журналистика,
изложби, концерти и пр.;
- Спортни дейности;
- Дейности свързани с бита на етносите ( кухня , празници, церемонии и пр.);
- Обучение на родители от етническите малцинства;
- Обучение на учителите за работа в мултикултурна среда;
- Дейности с развлекателно-познавателен характер (екскурзии, карнавали, тържества).
Приоритетно са застъпени обученията на деца и ученици 24% от общия брой мероприятия
с 11% от общия брой преки участници в мероприятията, обученията на родители - 28 % от общия
брой мероприятия с 4% от общия брой преки участници; съвместните обучения на учители и
родители – съответно 6% от мероприятията с 7% от участниците, обученията на учители –
съответно 2% от участниците. Общо обученията са 327 (60%) от всички мероприятия от този тип с
2187 участника - 24 % от общия брой участвали.
Изградени са общо 83 клуба (15,5% от проведените мероприятия), в които са обхванати
общо 1632 участника (18% от общия брой участници).
Проведени са 14 концерти и изложби, клубни представяния (2,6% от мероприятията) с
1045 участника (11,6% от участниците) и 16 екскурзии (3% от мероприятията) с 635 участника (7%
от общия брой участвали).
Проведени са 21 тържества и отбелязване на празници (3,6%), в които са взели участие
921 души (10,2%).
Всички останали мероприятия са общо 15% от общия брой мероприятия с 29% от общо
участвалите. Сред тях Конкурси - 2; Състезания в определени области на знанието - 1; Зелени и
летни училища - 2; Дискусии - 9; Кръгли маси - 5; Посещения на музеи и исторически обекти - 8;
Театрални постановки – 6; Посещения на театри - 3; Индивидуални срещи с родители - 15;
Публични разяснителни кампании – 3; Посещения на фирми - 5; Анкетни проучвания – 7.
Като цяло акцентът е поставен върху обученията, творческите клубове и ателиета за деца
и ученици, родителските клубове. В диаграмата на Фиг. 22 е показан общият брой на изпълнените
по проектите основни дейности. На Фиг. 23 е показан общият брой на участниците по основните
дейности.
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Общ брой на основните дейности, изпълнени по проектите

Анкетни проучвания

7

Посещения на фирми

5

Публични разяснителни кампании

3
15

Индивидуални срещи с родители

Полагане на доброволен труд

4

Посещения на театри

3

Театрални постановки

6

Посещения на музеи и исторически обекти

8
16

Екскурии

Кръгли маси

5
9

Дискусии

33

Съвместни обучения учители родители

13

Обучения за учители

151

Обучения за родители и срещи с тях

130

Обучения за деца и ученицши

7

Организиране на междуучилищни събития

21

Тържества и отбелязване на празници
Зелени и лятни училища

2

Състезания в определени олбасти на знанието

1

Конкурси

2

Концерти и изложби, клубни представяния

14

Клубове Родители Ученици/деца

16

Клубове Родители Учители

1

Родителски клубове и образователни центрове

31

Фиг. 22
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Фиг. 23
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Като най-привлекателни дейности за целевите групи бенефициентите определят, както
следва:
А. За децата и учениците.
o Работата в клубове (Клубове с включени спортни и танцови дейности; Кътове за четене;
Театрални представления);
o Творчески ателиета (Ателие "Помогни ми да те опозная"; Ателие "Приказки в куфар")
o Участие в центровете по интереси;
o Литературен туризъм;
o Театър на гости;
o Участия в концерти;
o Екскурзии;
o Зеленото училище
o Представителните изяви и посещението на учениците от партньорското училище‘
o Интердисциплинарното обучение за ученици, чийто майчин език не е българския език‘
o Участие в тържествата.
Б. За родителите
o Формиране и работа на родителски клубове. Сбирките на родителския клуб. Клуб
"Административна и комуникативна култура".
o Съвместните дейности на родителите с децата ( изработване на сурвачки, мартенички,
готварство и др.)
o Представяне на резултатите от клубните дейности на децата (Концертите, изложбите и
подготовката за участие на децата в тях).
o Творчески ателиета ( "Помогни ми да те опозная")
o Тържества (Новогодишен хепънинг)
o Обученията (Изнесеното двудневно обучение за родители и учители) Работата с родителите
от етническите малцинства за разясняване ползата от образованието за децата им.
o Дейността на групите за извънкласна дейност и представителните изяви за представяне на
резултатите от дейностите по проекта;
o Овладяване на умения за общуване с децата им;
o Посещение в местни фирми.
В. За учителите
o Обучението на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда;
o Изнесеното двудневно обучение за родители и учители;
o Работните срещи
o Заключителната конференция за обмен на добри практики
o Работата със семействата от етническите малцинства за разясняване на ползите от
образователната интеграция
o Клубни и извънкласни занимания
o Екскурзии
o Дейностите в центровете по интереси – където децата а развиват своите способности и
изравняват стартовите си възможности
o Театър на гости
o Тържества
Без да се претендира за абсолютна доказаност на полезността и ефикасността на
посочените дейности и форми на работа може да се препоръча оценките и мненията за тях да се
използват за ориентир на желаещите да участват със свои проекти в следващи процедури на
ЦОИДУЕМ.
Ако за критерии за оценка на дейностите се вземе обществения отзвук от изпълнението
им, то като дейности с най-силен отзвук са посочени:
o Творческите кръжоци и изложбите на направеното;
o Провеждане на състезания с отразяване в местни медии;
o Зелено училище получило отзвук защото децата никога не са се отделяли от
семейството и населеното място;
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o Заключителната конференция за представяне на резултатите от проекта и обмена
на добри практики за междукултурно образование;
o Кръглите маси за образователната интеграция с участие на педагози, родители,
представители на общината, на кметството и на НПО;
o Всички дейности осъществени съвместно с учениците и родителите;
o Участието на родителите в празничните тържества за Коледа, Лазаруване и
Василица и клубните дейности;
o Обученията на родителите;
o Екскурзиите;
o Карнавалите и празниците с етнокултурно съдържание;
o Театралните ателиета;
o Организиране на между-училищни събития.
Като дейности с по-малък отзвук се сочат;
o Допълнителната работа по предметите „Български език и литература” и
„Математика”;
o Посещението на ученици в местни фирми;
o Групите за деца с обучителни затруднения;
o Поради слаба подкрепа от други училища не е получило отзвук между-училищно
състезание по творческо писане.
Налага се изводът, че повишен интерес и отзвук имат дейностите с културна, творческа и
развлекателна насоченост особено тези с по-широко участие. По-голяма публичност са имали и
всички дейности със състезателен характер независимо от предмета на дейност. Повсеместно от
бенефициенти, учители и родители се подчертава участието на родителите като условие за поширока публичност на проектите.
По-малка публичност са имали дейностите свързани с усвояване на учебен материал.
Определено може да се препоръча разработването на такива обучителни продукти, които да
преодолеят този недостатък.
ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ

Анализът на документацията по проектите показва изпълнение на преобладаващата част
от планираните дейности по проектите - 86% са изпълнени докрай и съгласно набелязаните
планове, 7% - над 50 % от дейностите и 7% - под 50 % от дейностите, както е показана а Фиг. 24

Фиг. 24
Тези данни показват от една страна добра организация на работата и на управлението на
проектите в учебните заведения, от друга страна свидетелстват за правилно и съобразено с
възможностите проектиране и планиране на дейностите. Определено основен фактор за това са
опита и наличния капацитет на бенефициентите за работа по проекти, както и оказаната помощ от
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страна на ЦОИДУЕМ най-вече на бенефициентите, които за първи път изпълняват проекти
финансирани от ЦОИДУЕМ.
Прегледът и анализът на наличните отчети дават основание за извода, че е извършена
мащабна работа. Всички дейности отговарят на целите на Процедурата. Защитена и покрита е и
стратегическата насоченост на ЦОИДУЕМ. Във всички проекти водеща е основната цел на
Приоритет 1 „Реализиране на различни форми на работа, водещи до пълноценна социализация на
децата и учениците от етническите малцинства”. По отношение постигането на целите на проекта
36% от бенефициентите оценяват изпълнението си като отлично, 64% като много добро (Фиг. 25).

Фиг. 25
Високата степен на самооценка показва, че бенефициентите са направили всичко, което е
според капацитета и възможностите им за изпълнение на проектите. Аналогични са и оценките на
бенефициентите изпълнили проекти в партньорство за работата и приноса на техните партньори .
Внимание заслужава общият брой разработени и въведени програми за образователна
дейност в детските градини и в училищата, съобразени с културите на различните етнически
малцинства
От 13 бенефициента са разработени и въведени общо 57 програми. Следва да се отбележи,
че в 4 от проектите са разработени общо 45 от програмите или 79%, а 9 бенефициента – общо 12
програми (21%). Най-голям брой – 21 са разработени по проект „Заедно в алтернатива за етнически
диалог и необходимост от обединение – ЗАЕДНО“ с бенефициент Втора английска езикова
гимназия „Томас Джеферсън“, гр. София и партньор Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“,
с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград. По 7 програми са разработили Професионална
гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост – Добрич и Професионална гимназия по
механотехника и електротехника „М. В. Ломоносов“- гр. Добрич, 6 – са по проекта „Ще успеем
заедно“ с бенефициент Детска градина „Пролетна дъга“ гр. Берковица в партньорство с Център за
подкрепа на личностното развитие – Център за работа с деца Берковица. Програмите са с
иновативен характер на обучението, мобилизират педагозите и учениците за постигане целта на
дейността. Учителите, ръководители на групите са приложили интерактивни методи на обучение
като работа в малки групи, сюжетно ролеви, дидактически и познавателни игри, електронни
продукти, които насърчават интереса, любопитството и индивидуалното познание на всеки ученик,
участвал в допълнителното обучение.
Заслужава внимание широкият тематичен спектър и иновационният характер на
програмите разработени по проект „Заедно в алтернатива за етнически диалог и необходимост от
обединение – ЗАЕДНО“ с бенефициент Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“,
гр. София и партньор Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Абланица, общ.
Хаджидимово, обл. Благоевград: електронни 3D модели на традиционното облекло на етническите
групи в България; радио и телевизионни ученически предавания за отразяване на дейностите по
проекта, както и на информационен бюлетин; интерактивни мултимедийни продукти, отразяващи
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историческите и културни забележителности по маршрута София – с. Абланица; изложба на тема:
„Мултикултурен свят“; Клуб „Виртуален турист” (проучване историята на етносите, живеещи в
България, запознаване с техните традиции и обичаи, запознаване с културно-историческите
паметници в Родопите; изработване на електронна карта с отбелязани територии, населявани от
етнически групи; изработване на видео клип, отразяващ културно –историческите
забележителности в Пирин и Родопите); Клуб „Народни танци“; Ателие „Етнографска мозайка”
(проучване на религията и митологията на основните етноси, живеещи в България – роми, турци,
евреи, арменци, араби, китайци и виетнамци;- проучване на етнографските райони и характерните
обичаи, ритуали и облекло; проучване на празници и изготвяне на електронен празничен календар
на основните етноси в България; изработване на електронни 3D модели на традиционното облекло
на етническите групи в България; Арт клуб (изработване на картини, представяне на изложба на
тема: „Мултикултурен свят”); Творческа работилница (стимулиране на умения за творческо
писане, изследователска дейност и сценични изяви; представяне на лично творчество с
мултикултурна тематика); Журналистически център (Радио „VOX“ TV „Джеферсън“ ( отразяване
на дейностите с цел постигане на информираност и публичност); Клуб „Спортист“, Клуб „Млад
репортер” (анкетиране и интервюиране на ученици, родители, учители, общественици по
проблемите на интеграцията; информиране и осъществяване на публични дискусии; събиране на
информация за проектните дейности, издаване на информационен бюлетин); Инструментална
група за автентични песни и танци; Клуб „Заедно за здраве“; Клуб „Еколог“ (изследователска
дейност, свързана с чистотата на въздуха, водата и почвата в населеното място); Клуб „Виртуално
пътешествие“ (създаване на интерактивни мултимедийни продукти чрез общоприложни програми,
отразяващи историческите и културни забележителности; създаване на анимации, демо дискове,
презентации и интерактивни приложения; създаване на обобщен интерактивен продукт, отразяващ
дейностите на всички клубове); Клуб „Млад краевед“ (екскурзии до музеи с цел запознаване с
историята и съвремието на родния край, с неговата архитектура и природни паметници изработване на родословни дървета); Клуб „Млад картограф“ (изследователска дейност, свързана с
природните забележителности, изработване на топографска карта на с. Абланица и на маршрута с.
Абланица – София); Творческо ателие „Абланче“ (занимания по изящни и приложни изкуства).
Голям е и броят на изследователски дейности, свързани с междуетническата интеграция
на децата и учениците от етническите малцинства – 34. Те са насочени основно към проучване на
културата и традициите на етносите, краеведчески проучвания, проучване на историята на
населените места и регионите. В отделни проекти е застъпена и екологичната проблематика.
Дейности, свързани с подготовката на родителите за осъществяване на образователната
интеграция на децата и учениците, включително и участие в родителски клубове/настоятелства са
общо 77.
Приоритетно са застъпени обученията на деца и ученици - 24% от общия брой
мероприятия с 11% от общия брой преки участници, обученията на родители - 28% от общия брой
мероприятия с 4% от общия брой преки участници; съвместните обучения на учители и родители
– съответно 6% от мероприятията със 7% от участниците; обученията на учители – съответно 2%.
Общо обученията са 327 - 60% от всички мероприятия от този тип с 2187 участника - 24% от
общия брой участвали.
Изградени са общо 83 клуба (15,5% от проведените мероприятия), в които са обхванати
общо 1632 участника (18% от общия брой участници).
Проведени са 14 Концерти и изложби, клубни представяния (2,6% от мероприятията) с
1045 участника 11,6% от участниците и 16 екскурзии - 3% от мероприятията с 635 участника - 7%
от общия брой участвали.
Проведени са 21 тържества и отбелязване на празници (3,6% от мероприятията), в които
са взели участие 921 участника (10,2%).
Всички останали мероприятия са общо 15% от общия брой мероприятия с 29% от общо
участвалите. Сред тях Конкурси - 2; Състезания в определени области на знанието - 1; Зелени и
летни училища – 2; Дискусии - 9; Кръгли маси - 5; Посещения на музеи и исторически обекти - 8;
Театрални постановки – 6; Посещения на театри - 3; Индивидуални срещи с родители - 15;
Публични разяснителни кампании – 3; Посещения на фирми - 5; Анкетни проучвания – 7.
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ОЦЕНКА НА ПРОЦЕСА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ

Проектите са изпълнявани предимно самостоятелно - 75% и само 25% в партньорство.
Според мнението на самите бенефициенти самостоятелното изпълнение е предпочитано защото
осигурява по-добри условия по отношение на организацията на изпълнението и управлението на
проектите. Следва да се отбележи, че въпреки, че са срещнати затруднения, при проектите
изпълнявани в партньорство също е била създадена достатъчно добра координация между екипите
на отделните партньори.
Според проучването всички бенефициенти са имали достатъчен капацитет за подготовка
и изпълнение на проектите, базиран на минал опит, компетентност и квалификация на учителските
екипи (Фиг. 26).

Фиг. 26
Както се вижда на Фиг. 27 според преобладаващата част бенефициенти - 93%, позитивно
влияние е имала и подкрепата от местната власт.

Фиг. 27
Анализът на документацията по проектите показва изпълнение на всички планирани
дейности при преобладаващата част от бенефициентите. Един бенефициент е изпълнил дейностите
с малки отклонения от планираното и при един бенефициент изпълнението е по слабо.
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Фиг. 28
Както е показано на Фиг. 28 тази оценка се потвърждава и от резултатите от анкетата на
бенефициентите – 85.71% от тях посочва, че са изпълнили всички задачи, а 7.14 % – над 50% от
дейностите. Тези данни показват от една страна добра организация на работата и на управлението
на проектите в учебните заведения, от друга страна свидетелстват за правилно и съобразено с
възможностите проектиране и планиране на дейностите. Определено основен фактор за това са
опита и наличния капацитет у бенефициентите за работа по проекти, както и оказаната помощ от
страна на ЦОИДУЕМ най-вече на бенефициентите, които за първи път изпълняват проекти със
съдействието на ЦОИДУЕМ.
При 50% от бенефициентите (по-малките учебни заведения) в изпълнението на проектите
са участвали всички преподаватели (Фиг. 29). При 43% - над 50% от преподавателите и при 7% под 50 % от преподавателите (при по-големите учебни заведения).

Фиг. 29
При 36% от бенефициентите преподавателите са били мотивирани от възможностите за
допълнителна работа с учениците и допълнителна възможност за интересни извън класни
дейности. Мотивационен фактор за 29% са очакваните ползи за ученици и родители.
Внимание заслужава фактът, че 25 % от бенефициентите считат, че тяхната обучителна
организация е с голям опит в обученията за образователна интеграция и преподавателите не се
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нуждаят от допълнителна мотивация. Наличието на капацитет е безспорно позитивен фактор, но в
същото време да не се търсят нови мотивационни елементи от гледна точка на модерните
принципи за УЧР би довело до забавяне на развитието на педагогическите компетентности.
На Фиг.30 са показани основните трудности, които са имали при изготвяне на
документацията на проекта в процентно съотношение.

Фиг. 30
Според 21,5% основните трудности, които са имали при изготвянето на документацията на
проекта са свързани с определяне на индикаторите за изпълнение. За почти 36% трудности е имало
при разработване на проектния бюджет, за 14% - при определяне на очакваните резултати и при
планиране на проектните дейности и 14% - са нямали трудности.
При изпълнението на проектите както се вижда от Фиг. 31 известни затруднения са имали
79% от бенефициентите, а 21% са нямали такива. Според 7% основните трудности, които са имали
при изпълнението на проекта са свързани с организиране изпълнението на дейностите. За 14%
трудности е имало при документирането на изпълнението на дейностите и 7% - при отчитането на
дейностите. Един бенефициент счита, че е имал трудности при осчетоводяването на разходите по
проекта, трима – при изготвянето на финансовия отчет по проекта и трима – при изготвянето на
окончателния отчет по проекта. Три бенефициента считат, че не са имали трудности при
изпълнението на проекта..
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Фиг. 31
Като причини, които са затруднили изпълнението на проектите бенефициентите посочват както се
вижда от диаграмата на Фиг. 32 основно липса на мотивираност от страна на родителите и ограничен
бюджет по дейности, включително и за рекламни материали.

Фиг. 32

При проучването бе установено, че като основна трудност по изпълнението се определя и
привличането и мотивацията за ангажирано участие на родителите. Някои родители от български
етнос не виждат смисъл в интеграционния процес и отказват да се включат в дейности по проекта.
Сред не малка част от родителите от ромски произход няма достатъчен образователен капацитет за
включване. Върху родителите влияят предразсъдъци, които пречат на активната мултикултурна
комуникация. Пречка за участието на една не малка част от родителите е липсата на време поради
ангажираност на няколко работни места, гледане на малки деца, грижи за престарели родители и
пр. По тези причини би следвало да се помисли за неприсъствени форми на участие. Негативно е и
влиянието на общите социални напрежения, които по принцип засилват противопоставянето на
етносите.
Родителите все още не осъзнават напълно ролята си като пълноправни участници в
образователния процес. Има какво още да се желае и да се направи относно възможностите за

100

включване на родителите в алтернативни форми на взаимодействие между образователната
институция и семейството.
При отделни проекти се констатират известни затруднения предизвикани от технически и
организационни проблеми: някои от фирмите, към които е направено запитване за извършване на
различни външни услуги са забавили отговорите си или не са върнали официални писмени
предложения, забавяйки планираните дейности; фирми, които са предложили услуга са поискали
много висока цена, което е принудило бенефициентите да търсят начини сами да изпълнят
дейностите. Много фирми (големите търговски вериги Кауфланд, Лидл, Била) са отказали плащане
па банков път, което е ограничило възможностите за избор.
Като слабости в изпълнението бенефициентите посочват липсата на опит за отчитане на
дейностите и окомплектоване им с придружаващи документи - 18,2%, малката публичност на дейностите 4,45% и липсата на психолог - 4,45%. Показателно е, че 63.6 % считат, че нямат слабости и пропуски в
изпълнението на проекта, което от своя страна е показател за увереността на бефициентите от натрупания
опит в планирането, управлението и изпълнението на проекти.

Работата в клубовете се е провеждала от квалифицирани преподаватели и експерти в
съответните области. За лектори в обученията са привличани опитни педагози, социални
работници, психолози. В отделни проекти е ползвана експертиза на външни консултанти.
Привлечени са и общо 171 доброволци – най често бивши ученици и родители. В половината от
проектите е осъществена комуникация и е получено съдействие от неправителствени организации
в областта на интеграцията на етническите малцинства.
Обученията са съчетавани с дискусии и работа по групи. Опитът на учениците и
родителите се е обогатил с интересни факти и елементи, като се използват учебно-технически
средства и материали, подходящи за постигане на оптимални резултати в конкретната ситуация.
Като слабо място може да се посочи малкият относителен дял на учители от турски и
ромски етнос около 4% от общия брой участвали, което се дължи на относително по-малкият им
дял в учителското съсловие.
В Таблица са представени обобщените данни за постигнатите резултати по основните
програмни индикатори. Заложените прогнозни нива по всички индикатори са изпълнени, което
дава основание за еднозначна силно положителна оценка на Процедурата.
Индикатор
Разработени и въведени програми за образователна дейност в детските градини и в училищата,
съобразени с културите на различните етнически малцинства.
Изследователски дейности, свързани с междуетническата интеграция на децата и учениците от
етническите малцинства.
Дейности, свързани с подготовката на родителите за осъществяване на образователната интеграция на
децата и учениците, включително и участие в родителски клубове/настоятелства.
Дейности за работа със семейството за разясняване на ползите от образованието на децата и учениците
от етническите малцинства.
Родители, които са повишили информираността си относно ползите от образованието.
Родители от мнозинството и от етническите малцинства, които са се включили в дейности по
преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи.
Деца и ученици и от мнозинството, и от етническите малцинства, които са се включили в дейности по
преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи.

Брой
57
34
77
39
863
935

1685
Учители, директори и други педагогически специалисти, които са се включили в дейности по
преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи.
272
Привлечени младежи като доброволци за работа с деца в риск от отпадане или отпаднали от училище.
65
Изготвени общински планове със заложени дейности за поетапна десегрегация на детски градини и
училища и за преодоляване на вторично сегрегираните такива.
4
Дейности за връщане на отпадналите ученици в училище и подобряване на образователните им
резултати.
2
Обхванати ученици в училища, в които се изпълняват мерки за по-пълно обхващане и задържане на 98
деца между 7 и 16-годишна възраст от етническите малцинства в образователната система.
Деца/ученици, за които българският език не е майчин, включени в допълнително обучение по 14
български език.
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Деца и ученици, включени в извънкласни и извънучилищни дейности със съдържателни елементи на
интеркултурното образование.
1685
Извънкласни и извънучилищни дейности със съдържателни елементи на интеркултурното образование.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ
ОБХВАТ НА ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ

Основни целеви групи на проектите и по двете процедурите са децата и учениците от
етническите малцинства, техните родители и учители.
Общо по двете процедури са обхванати 5650 деца и ученици, което съставлява 61% от
всички обучаеми (Талица 2).
Таблица 2
Общо
Български етнос Ромски етнос
Турски етнос
Обучаеми
9188
4976
3203
Обхванати
5650
2313
2471

Други етноси
598
411
496
370

Обхванатите в проектите деца и ученици са 61% от всички обучаеми, като от българския
етнос са обхванати 46%, от ромския етнос– 77%, от турския етнос – 83% и от други етноси – 90%.
Данните показват изключително висока степен на обхват и пряко участие в проектите на
децата и учениците от всички етнически групи. Проучването показва, че в дейностите по проектите
са участвали, без да са преки изпълнители и преобладаващата част от децата и учениците от
съответната обучителна институция, които не са включени пряко в проектните дейности. По този
показател проектите по конкурсната процедура имат значително по висока степен на обхващане на
целевите групи деца и ученици в сравнение с предшестващи конкурсни процедури. Определено е
проявен стремеж към обхващане на всички обучаеми, което може да се оцени като успех на
процедурата.
На Фиг. 33 е показан относителния дял на отделните етнически групи деца и ученици
участници в дейността по проектите.

Фиг. 33
102

Данните показват, че в проектите акцентът определено е поставен върху ромския етнос,
което е в съответствие с фактическите проблеми свързани с осигуряването на равен достъп до
образование. Така определеният обхват може да бъде оценен като подходящ за целите на
интеграционния процес. Позитивно е това, че при повечето от проектите се осигуряват условия за
взаимно опознаване и изграждане на отношения на уважение, зачитане и толерантност между
децата и учениците от различните етноси. Балансираното включване на всички деца и ученици в
изпълнението на едни или други дейности по проектите създава климат на обща съпричастност и
заинтересованост и превръща проектните дейности в обща кауза на учебното заведение, на
обучаемите, родителите и учителите. В същото време ръководители на проекти и учители
препоръчват това да става като за всяка група деца и ученици се подбират дейности съответстващи
на техните интереси.
В изпълнението на проектните дейности са участвали родители, от които общо 64% са от
етническите малцинства, а 36% от българския етнос. Общата оценка е, че са създадени много
добри условия за участие в образователната интеграция както на родителите от етническите
малцинства така и за взаимно опознаване, комуникация и подпомагане между родителите от
различните етноси. По приблизителна оценка пряко в проектите са били включени родители на
около половината от всички деца и ученици от детските градини и училищата или около 30% от
общия брой родители. Броят на участвалите пряко родители роми е по-голям от броя на
обхванатите пряко деца и ученици роми. При родителите от турския етнос това съотношение е в
полза на децата, а при родителите от българския етнос то е значително по-малко в полза на децата.
Данните показват, че пряко в проектите са били ангажирани и родители от етническите малцинства
, чиито деца и ученици не са участвали пряко в проектните дейности. Само по себе си това е
доказателство за фокусирано внимание към привличането и работата с родителското тяло от
етническите малцинства. Като се изхожда от принципната постановка за двупосочността на
интеграционния процес и за голямото значение на междуетническата комуникация в него може да
се препоръча да се привличат като преки участници в проектите повече родители от българския
етнос, като този показател се препоръча при разработваното на проектите и дейностите в тях.
Този относително висок обхват на родителското тяло е едно от важните условия за
постигане на крайните цели на проектите. При проучването са изказани мнения и оценки за това,
че присъствието и ангажирането на родители е оказвало високо мотивиращо въздействие върху
собствените им деца, които са проявявали по-голяма заинтересованост, амбиция и старание при
участието си в проектните дейности. Практически при всички дейности е имало смесено етническо
участие. Проектите са предвиждали и реално са изпълнявани с участие на родители на деца и
ученици от етническите малцинства. При проведеното изследване бе констатирано, че родители са
присъствали в много от мероприятията без да участват пряко в изпълнението на дейностите.
В проектите са били обхванати 67% от общия брой учители, работещи в учебните
заведения и детските градини. От обхванатите учители 84% са от български етнос, 2% - ромски,
13% - турски и 1% - други. При половината от бенефициентите в изпълнението на проектите са
участвали над 80% от всички преподаватели. При 25% от бенефициентите – от 60 % до 80%, при
19% от бенефициентите - от 50% до 60 % и при 6% от бенефициентите участието е под 50%.
Процентното участие на преподавателите също е в пряка зависимост от големината на учебното
заведение и от общия брой преподаватели.
Данните показват засилване на участието на учители, което е важен положителен факт.
Проучването показа, че увеличаването на броя и на относителния дял на обхванатите учители
съответства на разбирането на ръководствата на бенефициентите и на желанието на самите
учители. Определено значение има и методическата помощ оказана от ЦОИДУЕМ в тази насока.
Сравнението с предшестващи години показва тенденция за запазване на обхвата на
целевите групи, което е показател за успешното постигане на заложените от ЦОИДУЕМ
приоритетни цели.
Анализът показва наличието на пряка връзка и силна зависимост между обхвата на
целевите групи, тематичния обхват на дейностите, броя на изпълнените дейности и мероприятия и
в крайна сметка цялостния ефект от проекта. При проектите с пълен обхват на децата и учениците
тематичният спектър на дейностите е по-голям, а мероприятията са повече при сравним финансов
ресурс. Постигнати са по-голям публичен резонанс и по-голяма съпричастност от страна но
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обществеността и местните власти. Показателни в това отношение да проектите на Втора
английска гимназия –София с партньор с. Абланица, община Хаджидимово, ДГ Пролетна дъга –
Монтана, ДГ Пролет - Койнаре и ПГ Иван Хаджиев – Казанлък.
Обхващането на всички деца и ученици, на голяма чат от техните родители и на
преобладаващата част от учителите придава на процеса на интеграция по-голяма институционална
значимост, по-силен обществен характер и измерения. От индивидуален процесът на интеграция се
превръща в обществен. У отделните ученици, деца и родители се създава публична отговорност не
само към целите на интеграционния процес но и към всички негови компоненти – толерантност,
заедност, взаимно уважение, общуване. От проекти не само на самото учебно заведение те се
превръщат в проекти и на цялата общност.
Има основание да се препоръча в бъдещите процедури на ЦОИДУЕМ да се стимулира
прилагането на подобен подход.
ОПРДЕЛЯНЕ НА ТЕМАТИЧНИЯ ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ

Добра практика при определянето на тематичния обхват е влиянието, което оказват върху
мисленето и избора на бенефициентите какви дейности да включат в проектите си, на насоките
дадени от ЦОИДУЕМ и особено изискванията за задължителни цели и дейности.
Анализите показват, че всички бенефициенти при определянето на дейностите по
проектите са следвали подхода - цели поставени от ЦОИДУЕМ - интереси на целевите групи –
възможности и капацитет на персонала като изборът се е съобразявал и с възможния финансов
ресурс. В тези рамки се е простирало и търсенето на оригинални и иновативни решения.
В този контекст интерес представляват и отговорите на въпроса „Какво, според Вас,
бихте добавили или премахнали от дейностите по проекта?“ От анкетираните 50% считат, че не
биха добавили нищо, което определено говори за лимитиране на мисленето и липса на други идеи.
Останалите бенефициенти са посочили следните предложения за дейности, които следва да се
добавят в проектите:
o Лятно подготвително училище за бъдещи първокласници;
o Още съвместни дейности между клубовете;
o Обучение на учителите с хабилитирани преподаватели;
o Да се увеличат дейностите включващи обогатяване на материалната база;
o Повече инициативи насочени към учениците;
o Повече съвместни дейности на децата с родители;
Един бенефициент счита, че в проектите трябва да се намалят пътуванията на
участниците, поради сложната административна процедура за тяхната организация.
Проучването установи желание и нагласа за прилагане на повече иновативни методи в т.ч.
и такива основаващи се на съвременни информационни технологии като възможностите на
социалните мрежи, частната кабелна телевизия, тематични състезания в мрежата и пр. методи,
които могат да променят радикално образователната интеграция.
При проучването на тематичния обхват и използваните форми бе обърнато внимание и на
въпросът за методологията на образователна интеграция при различните нива на етническа
смесеност на класовете, групите и на училищата и детските градини като цяло. Установено е, че в
групите с изключително или преобладаващо малцинствен етнически състав са застъпени в по–
голяма степен мероприятия и дейности на културата и традициите на малцинствената група
отколкото на тези на другия или другите етноси т.е. етническия състав влияе върху съдържанието
и насочеността на самите мероприятия.
Методологически е правилен подходът идеята за общност да се пречупва и експонира
през идеята за особеност и идентичност. Това е принципно правило за успешното прилагане, което
изисква умело дозиране и намиране на точното съчетаване на двете начала и на основните
компоненти – културата и идентичността на единия етнос, културата и идентичността на другия
етнос и културните елементи с отразяващи общностното начало – като общи ценности и норми и
като пречупени през тях специфични културни ценности и норми на отделните етноси.
Оценката от тези позиции показва, че екипите са търсили и са намирали свои конкретни
решения. При групите със силно смесен етнически състав акцентът е бил поставян върху дейности
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и мероприятия, които имат по-малък специфично етнически и повече общностен характер спортни прояви и празници, изнесени училища, с които се създава атмосфера на толерантност и
чувство на заедност, както и образователният процес става по-пълноценен за учениците, когато се
провеждат интерактивни занимания – беседи, посещения на интересни културно-исторически
обекти, игри и др. подобни, което допълнително повишава чувството на национална гордост и
стимулират съхраняването на националната ни история и идентичност. В случаите на изцяло или
преобладаващ малцинствен състав ударението се поставя повече върху етническата идентичност и
нейната връзка с националната история и култура. Следва да се отбележи, че в това отношение има
значително поле за търсене и намиране на ефективни форми за въздействие.
Необходимо е да се обърне специално внимание на открояването и разпространяването на
добрите практики при различни структури на целевите групи.
СТЕПЕН НА ОБВЪРЗВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ С ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ
ПРОЦЕС

Анализите показват акцент върху творческия и иновативен характер за изграждане на
знания, умения и навици за междуетническо общуване на основата на толерантност и общност на
интересите. Съвместната дейност е утвърдена като основен подход за постигане на тези цели.
Стремежът на бенефициентите е бил дейностите по проекта да се обвържат с конкретния
образователен процес. Както се вижда от диаграмата на Фиг. 34 мнозинството от тях 86% считат,
че са успели да постигнат такова обвързване. За 14 % от анкетираните няма такава пряка
обвързаност.

Фиг. 34
От анкетираните учители, участвали в проектите 76% също считат, че са успели да
постигнат напълно обвързване и само 10% определят участието си като нямащо пряка обвързаност
с провеждания от тях учебен процес. Като цяло се налага извода за наличие на такава обвързаност
при всички проекти, което ги прави интегрална част от единния образователен процес.
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ

Постижения на проектите са: Подобрената комуникация с родителите и създаденото
партньорство между педагози и родители; Придобити са нови допълнителни и значителни знания и
умения от ученици и деца, от родители и учители за етносите, за културното многообразие и за
съхраняването на културната идентичност, за разбиране на значимостта на общите елементи в
традициите и културата на различните етноси в света; Създадени са нови умения у учителите от
училището, за работа в мултикултурна среда. Проектите са допринесли за създаване на толерантна
атмосфера и разбирателство между децата и учениците от различните етноси в училищата и
детските градини. Повишена е мотивацията на учениците за посещаване на училището. Проектите
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са допринесли и за осъзнаване на необходимостта от добро владеене на български език, за
подобряване на уменията по българския език за учене, устна и писмена комуникация. Повишена е
заинтересоваността на родителите от образованието на децата и осъзнаването на ролята на
образованието за реализиране на пазара на труда. Подпомогнато е професионалното ориентиране
на учениците и успешното им завършване на учебната година. Намален е броят на отпадналите и е
увеличен броят на реинтегрираните ученици. Положени са основите на доверие и споделяне на
проблеми и успехи между учениците, техните родители и учители, както и на атмосфера на
екипност, приятелство и взаимопомощ. Осъществена е превантивна дейност по отношение борбата
с наркотици и алкохол и по отношение на агресията в училището и обществото. Намален е броят
на ранните бракове. Закупени са допълнителни технически и други средства и материали за целите
на обучението. Създадени са трайни приятелства между учениците от различни училища и е
развито партньорството между училищата. Повишени са разбирането и нагласите у родителите и
децата за продължаване на образованието в гимназиален етап и за придобиване на подходяща
професионална квалификация, което в дългосрочен план ще спомогне за повишаване на
мотивацията в семейството, за преодоляване на утвърдените негативни стереотипи и модел на
поведение. Проектите са допринесли за пълноценното развитие на потенциала на учениците от
етническите малцинства, както и ограничаване на рисковете за тях извън училище, чрез
разширяване на извънкласните форми на обучение и ангажирането им в тях. Обученията в
повечето проекти се съчетава с приятни емоции и създаване на усещане за принадлежност към
училищната среда и екипен дух.
Като цяло е постигнат напредък в интеграцията и социализацията на децата и учениците
от етническите малцинства и техните семейства към образователния процес и дейността на
учебните институции. Постигнат е напредък по отношение на осигуряването на равнопоставени
условия, равни възможности и превенция на дискриминацията. Повишено е общественото
внимание и интерес към работата за образователна интеграция. Подобрено е взаимодействието с
местната власт. Проектите са допринесли за формиране на отговорно отношение към етническата
комуникация, на уважение към обществото, законите и държавата, за развитие на самосъзнанието,
чувството за отговорност у младите хора и съпричастност към процесите, които се извършват в
обществото. Проектите са дали възможност да се планират, финансират и осъществят множество

инициативи, които приобщават учениците към училищния живот и към смислени дейности, които
ги карат да се чувстват важни, значими, поощрени и щастливи. Реализираните дейности са
направили колектива по-съпричастен към проблемите на учениците от етническите малцинства,
дадена е и възможност за широк поглед върху проблемите на интеграцията. Проектното
финансиране е създало възможно да се разшири размаха и да се гарантира устойчивост на редица
дейности.
Оценката на резултатите дава основание за извода за възможността за утвърждаване на
училището като основна форма на етническа интеграция на сегашния етап, което го прави водещо
звено в интеграцията на етическите групи и изграждането на етническите отношения в страната образователна институция, превърнала се в мултиетнически център на общността и привлекателна
територия за всички участници в образователния процес – служители, ученици, родители,
ангажирани институции. В този смисъл образователната интеграция и проектите свързани с нея
надхвърлят рамките и значението на собствено образователните цели и се превръщат в един от
водещите фактори на общественото развитие през един продължителен период от време. В този
смисъл може да се препоръча намирането на едно по-значимо място на образователната
интеграция в обща интеграционна политика на държавата, в стратегиите и плановете на
национално, областно и общинско ниво в т.ч. и чрез насочването на една по-значителна част от
използвания за тези цели финансов ресурс.
По мнение на всички бенефициенти в следствие на проектите има положителна промяна в
мотивацията на децата/учениците от етническите малцинства и на техните родители по отношение
на образователния процес. Също всички бенефициенти считат, че такава промяна има и при
мотивацията на учителите (Фиг. 35).

106

Фиг. 35
Като най-голямо постижение на проектите се определя широк кръг от резултати сред
които най-застъпени са:
- Повишаването на доверието на родителите в учители и училище;
- Големия обществен отзвук и създадените условия да се популяризира не само
дейностите по проекта, но и училищния живот като цяло;
- Подобрените комуникативни възможности на децата на български език;
- Подобрените умения за работа в екип, взаимопомощ и толерантност;
- Осъзнаването на необходимостта от образование за пълноценна реализация на пазара
на труда;
- Удовлетворението и повишеното самочувствие на децата, учителите и родителите;
- Повишената успеваемост на учениците от етническите малцинства;
- Липсата на отпаднали ученици от ромски произход поради отсъствия;
- Подобрената комуникация с учениците и диалог с родителите;
- Повишената мотивация за учене.
Макар и единични заслужават внимание такива оценки за резултатите като:
- Обхващане на голям брой деца и родители;
- Придобиването на материални пособия, които иначе не могат да бъдат предоставени
на децата и учителите;
- Осигуряване на допълнителни часове по БЕЛ за 2 години;
- Закупуване на техника и материали;
- Формиране на култура и нагласа за зачитане на мнението на другите;
- Съвместната работа на децата от двата етноса;
- Разкрепостяването на учебния процес вследствие на използването на нови
допълнителни средства и методи.
Положителна оценка заслужава факта, че според 90.1% от бенефициентите резултатите от
изпълнението на проектните дейности отговорят напълно на предварителните им очаквания, а само
за 8.9% това е само частично. Няма бенефициенти, за които такова съответствие липсва.
Покриване на резултати и очаквания свидетелства за рационалност и обективност, за проявен
реализъм, като важни елементи на професионализма на учителите и ръководителите на учебните
заведения.
Следва да се отбележи, че тези оценки се съчетават с едно умерено критично отношение
към работата. Повече от половината от бенефициентите – 59% считат, че нямат пропуски в
работата си по проекта, а останалите посочват различни пропуски като: слабости при отчитането
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на дейностите и окомплектоване с придружаващите документи – 18.75%; недостатъчна публичност
на дейностите - 4.45%; липса на психолог - 4.45% и не могат да направят оценка - 13.35 %.
УСТОЙЧИВОСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛННИЕ НА ПРОЕКТИТЕ

При оценката на устойчивостта на резултатите от проектите екипът е изхождал от
разбирането за сложността на процесите свързани с образователната интеграция на децата и
учениците от етническите малцинства като те се разглеждат като единство и синергия на четири
основни нива – общество, междуетнически отношения, етническа група и отделен индивид –
ученик или дете.
На ниво общество на преден план се поставят образованието като ценност, интересът на
обществото към по-високо образование, осигуряването на условия за образование и равен достъп
до него. На ниво междуетнически отношения са процесите на етническо взаимодействие и
отношения - фактическите отношения, нагласи, трайни форми на отношения и тяхното влияние
върху интеграцията и ролята на образованието за тяхното изграждане. На ниво етническа група –
етноцентризма, етногрупова затвореност и неприемане на други етнически групи, етнически
страхове, етническа сепарация и сегрегация и ролята на образованието за тяхното преодоляване.
На ниво индивид (дете, ученик, родител) акцентът се поставя върху самоидентификацията,
индивидуалните нагласи и умения за общуване, отношение към различията и другия. Всяко ниво
на процесите има своя темпорална характеристика. Ако за първите три нива са процесът на
интеграция е продължителен, то за последното ниво времето е ограничено в рамките та кратък
период от време – детския и ученическия, т.е. тук изискванията са постигане на непосредствени
конкретни резултати.
Училището е първата външна социална среда, в която се социализира индивида. Тук се
поставят основите на социалните взаимодействия, в т.ч. и междуетническите. Утвърждават се
правилата на общуване, изгражда се съдържателното разбиране за базови категории като етнос и
етническа принадлежност, различия, общност, създават се трайни ценности, оценки и отношение
към останалите етноси и към различния до тебе.
От тези позиции изпълнението на проектите може да се оцени като стъпка, малка но
забележима в стратегическата посока за сближаване на етническите групи и етническа интеграция,
за промяна на нагласите и предразсъдъците в обществото. В същото време проектите са с голям и
траен принос за промяна нагласите и уменията на индивидуално ниво - на представителите на
целевите групи, участвали в проектите – деца, ученици, родители и учители.
Устойчивостта на проектите е заложена в целите, характера и съдържанието на самите
дейности и мероприятия – създаване на знания и умения, изграждането на компетентности и нови
форми на работа. Конкретна гаранция са постигнатите резултати. Придобитите знания и социални
умения имат дълготраен ефект. Изградено е разбиране за полезността от образование, повишена е
мотивацията за получаване на образование и участие в учебния процес. Усвоени са значителни
нови знания и умения надграждащи учебните програми и учебния процес. Особено важно е, че те
са по посока на общностното и националното като история, култура, познаване и любов към
родина и отечество. Проектите са засилили взаимното опознаване на етносите, на техните
специфични ценности и традиции, изградено е разбиране на другия като основа за толерантност,
уважение и общуване. Изградени са учения за по-добро междуетническо общуване, за съвместна
работа и взаимодействие, в т.ч. чрез по-добро знание на българския език. Създадени са трайни
връзки, отношения и контакти между децата, между родителите, между родители и учители в
полза на образователната интеграция. Създадените нови форми на комуникация на родителите с
училището са основа за трайното им включване в образователната интеграция на техните деца, в
тяхното изграждане и реализация в обществото.
Заедно с това като основа за устойчивостта е създаден значителен нов методически и
ресурсен капацитет. Разработени са 57 нови програми, внедрени са 34 методики с иновационен
характер, закупени са допълнителни съвременни дидактични пособия и средства. Надграден е
опитът на преобладаващата част на учителския състав в детските градини и училищата
бенефициенти. Създадени са предпоставки за налагането на един ефективен модел за работа с
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децата и учениците, за мотивиране към активно включване в обучителния процес и за придобиване
на социални умения за успешна житейска реализация.
Реализираните проектни дейности са в основата на изграждане на училищна култура на
взаимодействие на заинтересованите страни, основаващо се на взаимно зачитане, уважение,
равнопоставеност, толерантност и приемане на различията. Чрез съчетаване на преките цели с
общометодологични цели и подходи се осигуряват и трайни промени в методологията на учебновъзпитателния процес.
Важно е, че резултатите не са с краткотраен ефект, а са с продължителни и дълготрайни
ползи. Отбелязвайки тези обективни постижения, следва да се подчертае необходимостта от
тяхното утвърждаване и развитие, тяхната защита в консервативната социална среда. Оценявайки
важността и значението на устойчивостта за постигане на стратегическите цели преобладаващото
мнозинство от бенефициентите – 93% изразяват желание да се включат в следващи проекти на
ЦОИДУЕМ.
Като насоки за постигане на устойчивост бенефициентите препоръчват:
- В учебните планове и програми да се включат формите, методите и особени
иновативни методики, чрез които са постигнати положителни резултати;
- Да се реализират следващи проекти финансирани от ЦОИДУЕМ;
- Да се търсят други форми на допълнително финансиране по национални,
европейски и донорски програми;
- Да се увеличи финансирането на отделни ефективни форми от училищните
бюджети, да се обменя по-интензивно опит и добри практики;
- Да се засили вниманието и финансовото съдействие на местните власти и местния
бизнес за финансиране на дейности по образователната интеграция;
- Да се използват създадените допълнителни дидактични средства и закупени
пособия и техника;
- Да продължат работата си създадените клубове;
- Да се реализира национална програма за разпространение и прилагане на
иновативни практики в образователната интеграция на етническите малцинства;
- Да се използват по-активно всички местни канали и средства за комуникация и
информация - местно радио и ТВ канали, кабелна телевизия, информационни табла, преса и пр. за
популяризиране идеята и целите на образователната интеграция;
- Да се засилят между-училищните връзки и съвместни дейности и проекти;
- Да се осъществяват насочено мероприятия по образователната интеграция във
всички публични мероприятия в общността – празненства, спортни прояви и др.
За отбелязване е, че част от препоръките са насочени към превръщане на образователната
интеграция в кауза на местните власти и местната общественост. Отделни бенефициенти считат, че
са необходими нови допълнителни програми на МОН. Повечето бенефициенти подчертават
значението на провежданите от държавата политики и стратегии. В това отношение 21% от тях
считат, че са необходими промени в нормативната рамка, касаеща предучилищното и/или
училищно образование, а 79% са за предприемане на трайни мерки от страна на държавата за
постигане на по-голяма ангажираност и отговорност на родителите за осигуряване на равен достъп
до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства (Фиг. 36).
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Фиг. 36
От всички бенефициенти е посочено, че работата в очертаната от проектите насока ще
продължи. След приключване на проекта придобитият опит от прилагането на специфичните
методики ще подпомогне училището да ги прилага и в бъдеще. Премахването на културните и
етнически различия и разногласия между учениците и социалната им интеграция ще продължи да
бъде цел за училището. Ще продължи съществуването на клубните форми. Ще се използва активно
закупеното оборудване Закупените със средства, отпуснати от ЦОИДУЕМ: компютърна техника
интерактивни дъски, народни костюми, учебни пособия, детски книги, игрови съоръжения,
спортни екипи и средства ще бъдат използвани дълго за възпитанието и обучението на децата и
учениците.
Анкетите показват по-висока оценка за създадените основи за надграждане при учителите.
Според 57% от бенефициентите при тях е създадена основа за надграждане при преобладаващата
част от учителите, а 38% считат, че при тях такава основа има при около две трети от учителите
(Фиг. 37).

Фиг. 37
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По отношение на децата и учениците картината е аналогична. Според 43% от
бенефициентите при над 85% от техните децата и ученици има основа за надграждане. Според
повечето бенефициенти 57% основа за надграждане е постигната при около две трети от децата и
учениците (Фиг. 38).

Фиг. 38
По отношение на родителите мненията показват малко по-слаби резултати. Според 37% от
бенефициентите при над 85% от участвалите родители са постигнати резултати, които могат да са
основа за надграждане и само за 15% - резултатите при участвалите родители не създават основа за
надграждане (Фиг. 39).

Фиг. 39
Според бенефициентите като цяло е създадена добра база за надграждане при всички
целеви групи. Особено важно е, че такава има при преобладаващата част от учителите, което е
професионална гаранция за успешна бъдеща работа. В методичен план следва да се търсят
възможности за повишаване на резултатите по отношение на родителите.
Анализите дават основания за извода, че образователната интеграция се утвърждава като
първостепенен елемент на междуетническите отношения в обществото, която изгражда основа на
интеграционните процеси, формира базови нагласи и умения за междуетническо общуване, за
взаимно уважение, зачитане на различията и толерантност. В детската и юношеска възраст могат
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да се преодолеят най-лесно предразсъдъците, взаимното отхвърляне, недоверието и страховете в
етническото взаимодействие и да се изгражда разбиране за общността и общностните ценности
като условие за съществуването и развитието на обществото.
От тези позиции цялостното изпълнение на проектите показва не само ползата от тях но и
необходимостта да се работи за укрепване и развитие на постигнатото, както и възможностите за
това. Отчитайки усилията на държавата и държавните стратегии в областта на етническата
интеграция може да се препоръча да се засили акцента върху образователната интеграция като се
увеличи относителния дял на средствата за нея в общия обем на ресурса за етническа интеграция.
За постигане на устойчивост може да се направят следните препоръки:
1. Да се осигури продължаващо финансиране на отделни доказали ефективност
практики. Да се организира провеждане на Конкурс за добри практики като за найдобрите се осигури задължително финансиране;
2. В бюджетите на учебните заведения да се включат като задължително перо
средства за устойчиво прилагане на изградените при проектите форми и методи на
работа;
3. За постигане на устойчивост и мултиплициращ ефект да се създаде банка от
разработени учебни програми, публикации, учебни помагала, методики,
видеоматериали, учебни филми, продукти на клубовете, иновационни техники, добри
практики и пр.;
4. Установените ефективни форми на образователна интеграция да се включат в
националните учебни планове и програми утвърдени от МОН както и в новите
национални програми на МОН за работа с деца от етническите малцинства, като по този
начин се осигури тяхното бюджетно финансиране;
5. Да се разгледат и анализират направените от бенефициентите препоръки и се
набележат конкретни мерки за тяхното отчитане и прилагане.
МЕТОДИЧЕСКА ПОМОЩ НА ЦОИДУЕМ ПРИ ПЛАНИРАНЕ, ИЗПЪЛННИЕ И
ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ

Според преобладаващата част от бенефициентите през целия период на осъществяване на
проектните дейности сътрудничеството и комуникацията между тях и ЦОИДУЕМ като
финансираща организация е било на много добро ниво, което се вижда и от диаграмите на Фиг. 40,
Фиг. 41 и Фиг. 42.

Фиг. 40
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Фиг. 41

Фиг. 42
Подкрепата от експертите, работещи в ЦОИДУЕМ е била винаги навременна,
сътрудничеството – уместно и изчерпателно по отношение на възникналите въпроси. От страна на
експертите от ЦОИДУЕМ е осъществен постоянен мониторинг относно изпълнението на
дейностите в съответствие със стратегическите цели и рамковото планиране на дейностите довел
до адекватна оценка на постигнатите резултати, към момента на проверката.
Коректното и партньорско отношение на ЦОИДУЕМ към бенефициентите, съветите и
насоките са осигурили на екипите, реализирали проектите творческа работна обстановка и са
позволили свобода да работят в името на максималния интерес на целевите групи.
При проведения мониторинг в края на проектите екипът на ЦОИДУЕМ с
професионализъм и разбиране е съдействал за всички въпроси, свързани с отчитане на проектните
дейности. Между бенефициентите и
ЦОИДУЕМ е поддържана навременна и коректна
кореспонденция. Всички експерти на ЦОИДУЕМ се оценяват от бенефициентите като високо
квалифицирани и компетентни, отзивчиви и добронамерени, но в същото време принципни и
взискателни. Подчертава се подпомагащото начало в осъществявания от тях мониторинг и
контрол. Подчертава се значението на проведените от ЦОИДУЕМ информационни срещи. От своя
страна бенефициентите са подчертавали ролята на ЦОИДУЕМ, изпълнявайки изискванията към
дейностите по информация и публичност. На всички изработени печатни и електронни материали,
касаещи изпълнението на проектните дейности е поставено логото на ЦОИДУЕМ. Публикувана е
информация в местната преса, на интернет сайтовете и Фейсбук страниците на училищата и
детските градини. При реализирането на дейностите по проектите, ангажирания за целта персонал
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е информирал участниците за финансирането и приноса на ЦОИДУЕМ за тяхното осъществяване.
Всеки документ, изработен в рамките на проектите съдържа информация за ЦОИДУЕМ. Във
всички публикации паралелно с целите и дейностите е отразяван и финансовия принос на
ЦОИДУЕМ.
Проучванията дават основание за общата оценка за осъществено отлично взаимодействие
между бенефициентите и ЦОИДУЕМ.
В следствие на създадените отношения почти 93% от бенефициентите изразяват желание
и готовност за работа по нови следващи проекти, финансирани от ЦОИДУЕМ (Фиг. 43).

Фиг. 43
Проучването показва, че бенефициенти имат нужда от повече съдействие при
разработването на проектните бюджети, изготвянето на финансовите отчети, изготвянето на
окончателните отчети по проектите. Всички бенефициенти считат, че следва да се засили обмяната
на опит и добри практики в регионален и национален мащаб, което също би следвало да се отчете в
бъдещата работа.
При проучването бе установено, че известни затруднения в методическата помощ
създават големите разстояния между София и населените места на бенефициентите, които
ограничават възможността за непрекъснат и активен пряк мониторинг и оказване на помощ на
място, като в същото време се констатира, че експертите на ЦОИДУЕМ са положили значими
усилия и старание това да не се отрази на качеството на помощта и мониторинга.
Отчитайки ефективността на прякото взаимодействие и присъствието на място може да
се препоръча да се изгради мрежа от регионални наблюдатели с делегирани правомощия на
ЦОИДУЕМ. Тя може да включва учители от регионите на доброволни начала или наети по
граждански договор, които да са подходящо обучени и работейки във връзка и под ръководството
на експертите на ЦОИДУЕМ да оказват методическо съдействие и контрол на място. Би следвало
да се прецени и възможността за включване в тази дейност и на образователните медиатори. В тази
насока би следвало да се търси и по-активно съдействие от РУО. Би следвало да се развият и
средствата и формите за дистанционна комуникация – скайп разговори, теле конференции и пр.
ОТНОШЕНИЕ
НА
ОБЩЕСТВЕНОСТТА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С ТЯХ

И

МЕСТНИТЕ

ВЛАСТИ

И

Образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства е важна
съставна част на държавната политика. Държавните стратегии я поставят като задача и на
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училищата и детските градини със съдействие на държавните регионални структури както и със
съдействие и партньорство с местните власти, обществеността и неправителствените организации.
Оценката на обществената практика недвусмислено показва водещото място на
образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в цялостния
интеграционен процес. Училището е първата външна социална среда, в която се социализира
индивида. Тук се поставят основите на социалните взаимодействия, в т.ч. и междуетническите.
Утвърждават се правилата на общуване, изгражда се съдържателното разбиране за базови
категории като етнос и етническа принадлежност, различия, общност, създават се трайни ценности,
оценки и отношение към останалите етноси и към различния до тебе. Няма друга социална система
и институция с по-големи възможности и с по-голям реален принос по отношение на изпълнението
на стратегическите цели в областта на интеграцията на етносите.
Обхващането на всички деца и ученици, на голяма чат от техните родители и на
преобладаващата част от учителите придава на процеса на интеграция по-голяма институционална
значимост, по-силен обществен характер и измерения. От индивидуален процесът на интеграция се
превръща в обществен. У отделните ученици, деца и родители се създава публична отговорност не
само към целите на интеграционния процес но и към всички негови компоненти – толерантност,
заедност, взаимно уважение, общуване. От проекти на учебното заведение те се превръщат в
проекти и на цялата общност.
Освен преките проектни цели по отношение на представителите на целевите групи – деца,
ученици, родители и учители се постигат и цели на обществото като засилване на интереса на
обществото към по-високо образование, осигуряването на условия за образование и равен достъп
до образование, изграждане на обществени нагласи и стремеж към интеграция, създаване на
трайни форми за интеграция. На нивото на междуетническите отношения - изграждане на нагласи
и трайни форми на отношения. На нивото на етническите групи – преодоляване на етноцентризма,
на етногрупова затвореност и неприемане на другите етнически групи, на етнически страхове, на
етническа сепарация и сегрегация. Това обстоятелство извежда работа по проектите финансирани
от ЦОИДУЕМ извън собствено проектните цели, извън рамките на учебното заведение и ги
превръща в обществена кауза и задача.
От тези позиции вниманието, съпричастието и ангажираността на местните власти, на
обществеността и на компетентните неправителствени организации е не само въпрос на
информираност, но и задължително условие за постигане на крайните цели на обществото и
държавата.
Проучването показва относително добро отношение на обществеността и местните власти
към изпълнението на проектите. Според самите бенефициенти по проектите по Конкурсна
процедура 33.16-2017, Приоритет 1 са получили добър обществен отзвук (Фиг. 44)

Фиг. 44
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При бенефициентите по Конкурсна процедура 33.15-2016, Приоритет 2 преобладават
оценките за умерен отзвук, а един от бенефициентите счита, че отзвукът е бил слаб (Фиг. 45).

Фиг. 45
От основно значение за отзвука и отношението на обществеността и местните власти са
били осъществената работа за информация и публичност и инициативността на екипите по
управление на проектите. От голямо значение е и характерът и мащабите на осъществените
дейности.
Местните власти са оказали съдействие при всички случаи, когато такова е било
поискано от бенефициентите. Техни представители са присъствали в голяма част от по-мащабните
и публични мероприятия по проектите – изложби, тържества, концерти и др.
На редица места се констатира включване на целите на проектите в целите и задачите на
общинските администрации в това направление. Изцяло е съвпадението с работата в това
направление на регионалните структури на МОН. Сравненията с минали години направени от
ръководителите на проектите и от учители определено са в полза на напредъка във
взаимодействието и показват повишаване на вниманието на институционалната среда към
проблема. По мнение на самите бенефициенти основен принос за обществения интерес и участие
са имали организираните информационни кампании, особено в началото на проекта, както и
публикации в местната преса, в интернет сайтове и Фейсбук страници на училищата и детските
градини, организираните срещи с родители и др. При проучването се констатира също, че
информационните табла и брошури, рекламните банери, дипляни, информационните срещи,
съобщенията в местните медии са повишили съпричастността на местната общественост и
властите към дейностите на проектите. За проектите по двата приоритета от двете конкурсни
процедури са били информирани общо почти цялото население, особено на по-малките населени
места. Близки на децата и учениците от чужбина са следили по интернет изявите им и са станали
съпричастни към дейностите от проектите.
При отделни проекти значение има и участието на местни фирми, които са предоставили и
свои ресурси, с което са съдействали за повишаване на равнището за някои от дейностите, като са
популяризирали по своите канали за връзка и реклама дейностите на училището.
Добра практика със значим ефект е провеждането на проектни мероприятия под
патронажа на кметовете на населените места.
Значително по-силен отзвук и съдействие е получено в случаите, когато проектните
дейности са били включвани в публични мероприятия на населеното място – празници, тържества
и др.
Според бенефициентите по Конкурсна процедура 33.16-2017, Приоритет 1 по-силен
отзвук и внимание са имали дейностите :
o Творческите кръжоци и изложбите;
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o Провеждане на състезания с отразяване в местни медии;
o Зелено училище;
o Заключителната конференция за представяне на резултатите от проекта и обмена
на добри практики за междукултурно образование;
o Кръглите маси за образователната интеграция с участие на педагози, родители,
представители на общината и на кметството и на НПО;
o Всички дейности осъществени съвместно с учениците и родителите, като
участие на родителите в празничните тържества за Коледа, Лазаруване и Василица и в
клубните дейности;
o Обученията на родителите;
o Допълнителните обучения на децата в центровете по интереси;
o Екскурзиите;
o Карнавалите и празниците с етнокултурно съдържание;
o Театралните ателиета ;
o Спортните клубове;
o Състезания по знание на български език;
o Издаването на училищен вестник;
o Организиране на между-училищни събития.
Според бенефициентите по Конкурсна процедура 33.15-2016, Приоритет 2 такива са
o Екскурзиите;
o Зеленото училище;
o Карнавалите и празниците с етнокултурно съдържание;
o Творческите клубове;
o Театралните ателиета ;
o Спортните клубове;
o Клубове свързани със здравословното хранене;
o Състезания по знание на български език;
o Откриване на кътове за четене съчетани с езиково съревнование и отразяване в
местни TV медии;
o Издаването на училищен вестник;
o Обучение на учителите за работа в мултикултурна среда;
o Организиране на между-училищни събития;
o Кръгли маси с участието на професионалната общност;
o Провеждане на допълнително обучение на децата от малцинствата.
Налага се изводът, че повишен интерес и отзвук са имали дейностите с културна,
творческа и развлекателна насоченост и особено тези с по-широко участие. По-голяма публичност
са имали и всички дейности със състезателен характер. Повсеместно от бенефициенти и учители се
подчертава участието на родителите като условие за по-широка публичност на проектите.
Проучването показва, че при преобладаващия брой бенефициенти инициативата за
взаимодействие с местните власти е била на учебните заведения и само в единични случаи на
представители на властите предимно в по-малките населени места. Преобладават случаите на
проявен интерес и на присъствие на мероприятията. Относително по-рядко са инициативите и
случаите за съдействие и помощ.
Констатира се по-висок интерес, значителна помощ и съдействие в случаите на
установено взаимодействие с читалищата и със структури от неправителствения сектор, работещи
за етническата интеграция. При част от проектите местни читалищни и културни дейци след като
са се запознали с целите и идеите на проектите са помагали с желание, считайки че проектите са и
част от културния живот. При други е получено съдействие от културни институции в населеното
място – театри, библиотеки.
Общата оценка е, че и отношението и съдействието са зависели предимно от уменията,
настойчивостта и връзките на представители на бенефициентите, а инициативите от страна на
местните власти са по-малки. Заедно с това следва да се отбележи, че има още големи неусвоени
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резерви за засилване на взаимодействието. Образователната политика и действия следва да се
обвързват със социалната политика и най-вече със социалното подпомагане като програмите и
проектите на образователните институции и другите институции се синхронизират, взаимно се
допълват и се търси повече синергия и мултиплициращ ефект. По наша оценка това трябва да става
на всички етапи на работата по проектите, като се обърне внимание и се постави особено ударение
при подготовката на проектите. Проектите все повече трябва да са проекти на общността – града,
селото, квартала. За целта се препоръчва съвместна работа с институциите още при разработването
на проектите и обвързването им с цялостната дейност по интеграция. Това би дало както нови идеи
и допълнителни възможности (на базата на съчетаването на дейности и ресурси), така и би
осигурило цялостна нова среда за изпълнението на проектите като ги превръща в една осъзната
колективна цел на общността. Работата по проектите показва, че те могат да станат звеното, което
да издърпа цялата верига на интеграцията в желаната посока. По тези причини се препоръчва при
следващия цикъл да се даде методическа насоченост в тази посока и да се изисква задължително
съгласуване на проектните предложения с общинските власти.
Има основание да се препоръча в бъдещите процедури на ЦОИДУЕМ да се стимулира
участието на местните власти в разработването и изпълнението на проектите като се изградят
съответни механизми и инструментариум – включване на проектите в общинските планове,
кръстосано финансиране, съфинансиране, повече съвместно организирани дейности и
мероприятия, обединяване на проектните дейности с публични мероприятия и пр.
ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ

От основно значение за проектите е бил отзвука сред обществеността и реализираната за
тази цел работа за информация и публичност. Голямо значение за публичността са имали
характерът и мащабите на дейностите по проектите. Публичността на проектите е осигурена чрез
реализиране на дейност „Информираност и публичност“.
Всички бенефициенти са изпълнили стандартния набор от дейности по информация и
публичност - поставяне на информационни табла, поставяне на рекламно-информационни банери,
отпечатани и информационни дипляни, начално съобщение в местна медия и съобщение сред
приключването на проектите, информационни срещи – встъпителна и заключителна конференции
с участието на проектния екип, родители, местни институции и организации за постигане на
широка публичност при представяне на целите, задачите, дейностите и постигнатите резултати от
реализацията на проекта. Организиране на индивидуални и групови срещи с родителите, при които
са разяснявани възможностите за участие в проектните дейности и организационни въпроси.
Организиране на информационни кътове и изложби, които да отразяват напредъка по
изпълнението на проекта. Освен тях в голяма част от проектите са правени публикации в местни
медии за изпълнение на отделни дейности, публикувани са подробни материали и снимков
материал на сайтовете на училищата и детските градини и на страниците в социалните мрежи. В
отделни проекти са проведени информационно-разяснителни кампании за проектите и
социализацията на децата и учениците от етническите малцинства При отделни проекти са
заснемани и видеоматериали, които са излъчвани по местни кабелни телевизии и чрез Интернет.
При един проект е изработен и разпространен диск, съдържащ цялостен запис на изнесен концерт.
При стартирането на проектите са направени начални презентации, на които са поканени
представители на местната власт, директори и педагогически специалисти на други училища.
Издадени са брошури с описание на целта на проектите и проектните дейности. Всички
бенефициенти са подчертавали ролята на ЦОИДУЕМ. На всички изработени печатни и електронни
материали, касаещи изпълнението на проектните дейности е поставено логото на ЦОИДУЕМ. При
реализирането на дейностите по проекта, ангажирания за целта персонал е информирал
участниците за финансирането и приноса на ЦОИДУЕМ за тяхното осъществяване. Всеки
документ, изработен в рамките на проектите съдържа информация за ЦОИДУЕМ. Във всички
публикации паралелно с целите и дейностите е отразяван и финансовия принос на ЦОИДУЕМ. По
мнение на самите бенефициенти основен принос за обществения интерес и участие са имали
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организираната информационна кампания в началото на проекта, публикациите в местната преса, в
интернет сайта и на Фейсбук страницата на училището, организираните в училището срещи с
родители и провеждането на анкетно проучване на интересите и нагласите на учениците. При
проучването се констатира, че информационните табла и брошури, рекламните банери, дипляни и
други материали, информационните срещи съобщенията в местните медии са повишили
съпричастността на местната общественост и властите към дейностите на проектите. От голямо
значение в това отношение е и използването на интернет мрежата и социалните мрежи. Общата
оценка е, че проектите са получили широка популярност, особено в по-малките населени места.
Пряко в дейностите по проектите и по двата приоритета от двете конкурс ни процедури са
участвали над 18000 души. Установено е, че за проектите са били информирани още десетки
хиляди граждани на населените места (по приблизителни оценки най-малко 150000 души по
проектите от двата приоритета от двете конкурсни процедури). Близки на децата и учениците от
чужбина са следяли по интернет изявите им и са станали съпричастни към дейностите от
проектите.
Отчитайки обществената роля и значимост на образователната интеграция може да се
препоръча да се разработи актуализиран общ модел за информация и публичност, включващ
всички успешни практики и инициативи за информация и публичност.

ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ ПРОЕКТИТЕ ПО КП 33.15-2016, ПРИОРИТЕТ 2 И КП 33.162017, ПРИОРИТЕТ 1
ПРОЕКТ „ЗАЕДНО В АЛТЕРНАТИВА ЗА ЕТНИЧЕСКИ ДИАЛОГ И НЕОБХОДИМОСТ ОТ
ОБЕДИНЕНИЕ – ЗАЕДНО” - ВТОРА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН“, ГР.
СОФИЯ; ПАРТНЬОР: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“, С. АБЛАНИЦА, ОБЩ.
ХАДЖИДИМОВО

Проектът се откроява с мащабност, голям брой проведени мероприятия, значителен
обхват на целевите групи и със стремеж към иновации. Той е пример за висока ефективност на
финансовия ресурс.
Особено внимание заслужава факта, че основният партньор е училище, в което няма висок
относителен дял ученици от етническите малцинства с училище, в което учениците от българи са
единици. По същество става дума за поставяне на междуетническата комуникация на една друга
значително различна и значително по обществена плоскост, при която фокус се поставя върху
междуетническата комуникация с по-значимо внимание върху българския етнос. Фактът, че водещ
партньор е английска езикова гимназия в столицата, поставя проекта в един по-широк
транснационален и социо-културен контекст.
Отношенията между водещата организация и партниращото училище са били отлични. В
хода на изпълнението са задълбочени партньорските отношения. Показаната компетентност и
отговорност от административното ръководство и екипа на СУ „Св. Паисий Хилендарски“,
включен в проекта е причина да бъде връчен благодарствен адрес и плакет. Общуването на
учениците от II АЕГ с връстници от СУ „Св. Паисий Хилендарски“ и изпълнението на съвместните
дейности, заложени в проектното предложение е дало възможност да се опознаят и приемат
различията в културата и бита. В процеса на изпълнение на дейностите и заложените обучения в
извънкласни форми учениците от двете училища са общували помежду си, изградили са
приятелства и са обогатили познанията си за различни култури, преодолени са натрупаните
обществени стереотипи по отношение на „различността“.
Категорично открояваща се е Практическата конференция за обмяна на добри практики в
областта на гражданското и интеркултурното образование, която от планирана заключителна
дейност по проекта за учителите от двете училища се е превърнала в национална конференция с
участието на учители и директори от няколко области на България.
С ефективното използване на ресурса, европейския контекст, мащабното участие и
активното включване на ученици от българския етнос, проектът надхвърля местните рамки и
придобива национално измерение и може да служи като пример за бъдещи проекти.
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ПРОЕКТ ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” С. ЗАГОРЦИ

Заслужава внимание дейността „Работа с родители, учители и други педагогически
специалисти за преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо
различните етнически групи”. Дейността се отличава с многостранната си целева насоченост и
използваното многообразие на форми. Проведени са четири тренинга-семинара с опитни лектори, в
които са участвали педагогически специалисти и родители. Темите на тренинг-семинарите са:
„Исторически и любопитни факти за ромската общност. Семейна йерархия”, „Семейни обичаи и
обреди. Празници и културни традиции”, „Ромски групи и подразделения” и „Училище за
толерантност. Работа в мултикултурна среда”. Изработено е помагало „Училище за толерантност”,
което е качено в сайта на училището.
В час на класа в 5-7 клас класните ръководители са провели общо 5 сесии /две в пети, две
в шести и една в седми клас/, в които те са разговаряли с учениците за преодоляване на
негативните стереотипи спрямо етническите малцинства.
Родителите, съвместно с доброволците и учители от училището са осъществили в с.
Загорци информационно- разяснителна кампания „Ние сме толерантни”.
Силни страни на проекта са: проявеното голямо желание на родителите за съвместни
обучения и изяви с педагогическите специалисти; съвместната екскурзия на родители и ученици и
допълнителната подготовка по български език; увеличаването на интеркултурната сензитивност на
учителите; подобряването на уменията за работа в мултикултурна образователна среда;
повишената мотивацията на родителите, значителната позитивна промяна в нагласите и
отношението им към образованието и приемането му като ценност.
ПРОЕКТ „УЧИЛИЩЕТО-ПЪСТЪР СВЯТ НА МОИТЕ МЕЧТИ“. БЕНЕФИЦИЕНТ:
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“, ГР. КЪРДЖАЛИ

Проектът впечатлява с широкият спектър от застъпени дейности в рамките на няколко
организационни форми - 3 клуба. Съчетани са творчески дейности с дейности по изучаване на
български език. Реализирана е директно и индиректно мотивираща програма. Особено внимание
заслужава вписването на дейността на клубовете и на дейностите по проекта в мероприятия
организирани от публичните власти – празненства, чествания, изложби и др., което е дало широка
публичност на проекта и подкрепа от страна на обществеността и институциите. На тържество по
случай Коледа, организирано от областния управител е организирана изложба-базар на предмети
изработени от клубовете.
Прави впечатление гамата от разнообразни методи и средства използвани при изучаването
на български език в рамките на Клуб „Българският език – лесен и интересен” - езикова диагностика
чрез тестове и беседи, използване на интерактивни методи - ИКТ, игрови методи, работа в екип,
изготвяне на проекти и др.; работа с литературни произведения чрез художествен прочит, беседа,
ситуационни методи, изготвяне и представяне на презентация, посещаване на постановки на
местни театрални състави, подготовка на драматизации, създаване текстове и популяризиране на
училищни, общински и други медии, изготвяне на тематични табла, викторина по български език .
Заслужават внимание и по форма и по съдържание дейността „Пътуващо училище“, „В
началото бе словото” и екскурзията с учебна цел. Учениците са се запознали с много исторически
забележителности на България. Посетени са: старите столици Плиска и Преслав, Двора на
кирилицата, комплекса „Създатели на българската държава“, етнографския музей на открито
„Етъра“ и пещерата „Бачо Киро“, крепостта „Царевец“ и Самоводската чаршия в гр. Велико
Търново, фестивала „ Наследниците на Орфей” ( с рецитал за Орфей и Евридика, песни и танци). В
дейностите на създадения клуб са включени и родители на учениците, както и доброволциученици, завършили ОУ ”П. К. Яворов”. В занятията са включени часове за запознаване с кухнята
на различните етноси и съвместно готвене на ястия характерни за етносите. Кулминацията на
кулинарните умения на учениците и техните родители е изложбата за празника на жената „Мога
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като мама”, на която са представени кексове, сладкиши, торта и питки. Проведено е и кулинарно
състезание.
ПРОЕКТ „МОГА ДА БЪДА, ТРЯБВА ДА СЪМ“- ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО
БОТЕВ“ С. ОСТРОВ

Добра практика, показала резултат при провеждането на дейностите по проекта е
обучението на родители по актуални теми, свързани с ежедневието в училище и качеството и
ефективността на образователния процес. При обучението от външен лектор проведено в гр.
Вършец, което е тип “Тeambuilding”, е постигнато видимо „сближаване“ на двете ключови страни,
имащи отношение към образованието на учениците – училищен екип и родители.
Интеркултурното измерение на тази дейност е включването на родители от мнозинството и
малцинството в обученията, което е създало условия за споделяне на общи или индивидуални
проблеми, търсене на подходи за тяхното разрешаване.
Друга, констатирана положителна практика е включването на родителите в състезателни
игри и мероприятия, в които учениците са били в реално партньорство с тях и са получили
подкрепата им. Общата оценка на дейността е висока, предвид всички ползи от нея и предвид
постигането на по-висок от очаквания резултат.
ПРОЕКТ „ШАНС ЗА ВСИЧКИ” - ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ,
ОБСЛУЖВАНЕ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ – ГР. ДОБРИЧ

Добра иновативна практика е използването на дистанционна платформа за обучение на
ученици с различен етнически произход. Учители са усвоили умения за разработване и използване
на продукти за онлайн обучение с платформата за дистанционно обучение Moodle. Обучителният
пакет се състои от „Уроци по толерантност“ , наръчници за учители за това как да го ползват в
училище, каталог за правата на човека, речник на понятията, каталог с интерактивни упражнения и
ред други полезни приложения. В обучението за работа с платформата за дистанционно обучение
Moodle учителите са се запознали с процеса по създаване на онлайн обучение, методология и
функционалностите на системата – как се създават уроци, упражнения, тестове, финални
изпитвания. Усвоили са умения как се работи с Мудъл (Moodle) от гледна точка на потребител
(ученик), преподавател и администратор. Въвеждането на онлайн обучение създава възможности
за равен достъп до образование и разширява значително информационното съдържание на процеса
на обучение. То е особено полезно за учениците, които не владеят добре български език и усещат
затруднения в овладяването на другите учебни предмети, което ги поставя в неравностойно
положение спрямо останалите ученици. Чрез потребителската регистрация може да се проследи
работата на всеки ученик (дали е решавал тест, чел задание и т.н.), колко време е бил в системата и
т.н. Резултатите от тестовете се оценяват автоматично и могат да бъдат оценявани многократно,
ако по някаква причина въпросите са променени. Модулът “Блог” предлага на учениците да
осъществят синхронна дискусия в реално време.
С обученията са усвоени базовите познания по темата, умения за създаване на
съдържание, провеждане на онлайн тестове, консултации по време на обучението и пр. Обучението
е било насочено по създаването на продукти за работа в мултикултурна среда и за обучение по
темите за толерантността и дискриминацията от учебната програма.
ПРОЕКТ „ЗАЕДНО МОЖЕМ ВСИЧКО“ - ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО
ОБЛЕКЛО „ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА“, БЯЛА СЛАТИНА С ПАРТНЬОР СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
„ХРИСТО БОТЕВ“, С. ГАЛИЧЕ

Като добра практика се откроява извършената работа с родителите и семействата особено
проведените 144 посещения по домовете. Тези посещения имат основен принос за включване на
родителите на учениците от малцинството в дейности по проекта, за повишената посещаемост и
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активно участие в учебния процес на учениците, както и за обхващането на ученици застрашени от
отпадане.
Интересен подход е и включването на деца застрашени от отпадане и трайно непосещаващи
училище в проведената екскурзия, което ги връща към училищния живот, подновява контактите и
връзките им с останалите ученици и учители.

ПРОЕКТ „ЦВЕТОВЕТЕ НА ДЪГАТА” - СУ „СВ. СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” С.НОВО СЕЛО

Като добра практика в проекта, наред с изпълнените други дейности може да се посочи
дейността за психологическо консултиране и подкрепа, в рамките на която са организирани и
проведени индивидуални консултации и групова работа, включваща различни тематики и
проблемни области, с които се сблъскват учениците в живота си. Проведени са различни по тип
занимания: игри с креативна насоченост, тренинги развиващи специфични умения за реч и
мислене, комуникация, приятелство, преодоляване на агресията; беседи и дискусии свързани с
тяхното благополучие в кариерно развитие, взаимоотношения с връстници, поддържане на
приятелство и най-вече психично благополучие или как да се чувстват добре приемайки себе си и
опитвайки се да израстват като личности. Закупени са книги с методики, упражнения за развиване
на мислене, интелект, реч, памет, книги и материали с арт терапевтични приказки и занимания,
темперни бои, моливи и пластилин.
Дейността Психологично консултиране е добра практика за лично отношение, внимание
към децата и уважение към тяхната личност, без значение възрастта им, с което се подпомага
тяхното вписване в средата и в социалната група.
ПРОЕКТ „ЕДНАКВИ МЕЧТИ, ЕДНАКВИ УСПЕХИ” - ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”, БЕРКОВИЦА

Добра практика от проекта е обособяването на методичен кабинет, където може да се
работи индивидуално с децата и учениците. Благодарение на проведените консултации в кабинета
са мотивирани няколко ромски ученици от 7-ми клас да продължат обучението си в гимназиален
етап, както и няколко ромски ученици, застрашени от отпадане, са успели да завършат учебната
година. Също така в методичния кабинет се дава възможност за работа с малки смесени групи,
където деца и ученици с различен етнически произход могат да рисуват заедно, да правят
мартенички, да изработват картички и да общуват по между си.
ПРОЕКТ „НЕ СЪМ РАЗЛИЧЕН“ - СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „МИТО ОРОЗОВ“, ВРАЦА

Добра практика е създаването на Христоматия „Нека ти разкажа“ – сборник с подбрани
текстове - приказки, пословици, поговорки и други текстове на различните етноси, живеещи в
Северозападна България, а именно – роми, турци, каракачани, торлаци и българи, под формата на
скрапбук. Материалите са събирани от участниците в клуба, с помощта на техни близки и познати
и с помощта на изследователската дейност на ръководителя на клуба в градовете и селата в
Северозападна България –Лом, Монтана, Берковица, Видин, Белоградчик, Чипровци и други. Тази
педагогическа практика подпомага преодоляването на комуникационната бариера като проблем в
усвояването на знания поради невладеене или недостатъчно владеене на български език, както и на
различията на етносите, създава се действащи и ефективни модели на междукултурен диалог и
успешна социализация на учениците от училището, като се възпитава дух на толерантност и
приемане на различията чрез средствата на изкуството. Максимално извлечените ползи са били
споделени като добър опит в практиката на колеги, работещи в пенитенциарните заведения.
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ПРОЕКТ „ЗАЕДНО УЧИМ И СЕ ЗАБАВЛЯВАМЕ” - СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ
КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – ГРАД ДЪЛГОПОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

Добра практика е разработения Механизъм за взаимодействие - между училището, община
Дългопол, дирекция „Социално подпомагане”, ОЗД – град Провадия, и инспектор ДПС. Проведени
са две кръгли маси по инициатива на училището, с всички заинтересовани страни – представители
на институциите, родители и ученици, които трайно не посещават училището. При организиране и
провеждане на срещите с родители и други представители от ромски и турски произход са
използвани медиатори от ромски и турски етнически произход.
Друга добра практика е възстановяването на дейността на Ученическия съвет и по негова
инициатива е проведен Ден на самоуправлението, в който са се включили всички ученици от 1 до
12 клас.
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ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ
В този раздел са систематично отделени и основните изводи и препоръки от анализа
направени в изложението
Направеният анализ показва висока степен на полезност на извършеното и по двете
Процедури. Постигнати са поставените проектни цели. Резултатите допринасят за напредък по
отношение на стратегическите цели на ЦОИДУЕМ. Натрупан е богат опит. Създадени са трайни
устойчиви форми на работа. Разработени са нови програми и иновативни методики. Подобрена е
материалната база на учебния процес. Повишен е обществения интерес към образователната
интеграция. Налице са основи за надграждане при всички целеви групи. На основата на
резултатите могат да се направят следните изводи и препоръки:
1. Резултатите от проучването показват, че в резултат на процедурата, кръгът на учебните
заведения изпълнили проекти по процедури на ЦОИДУЕМ се разширява с нови бенефициенти
учебни заведения, които активно се подпомагат за работа по посока на политиките,
стратегическите цели и конкретните приоритети на ЦОИДУЕМ. Следва да се отбележи като
положителен установения баланс между нови бенефициенти и надграждащото начало при тези,
които вече са били бенефициенти по процедури на ЦОИДУЕМ - факт, който подържа интереса на
учебните заведения и им влияе мотивиращо за последователна съвместна работа със ЦОИДУЕМ.
Съотношението между нови и стари бенефициенти е от принципно значение за цялостната
дейност и е въпрос на целенасочена политика. Като се има предвид ограничеността на ресурса, с
който разполага ЦОИДУЕМ и в същото време желанието на много учебни заведения да работят с
ЦОИДУЕМ, намирането на оптимално съотношение по този въпрос е от огромно значение за
крайната ефективност. В това отношение може да се препоръча да се експериментира с
предварително определяне на квота за нови бенефициенти. Един подобен подход би засилил
интереса и би направил още по-насочена както работата на самите училища и детски градини, така
и методическата помощ на ЦОИДУЕМ. Би следвало да се обсъди и въпросът за диференциран
подход и по-активно подпомагане на онези учебни заведения, които са кандидатствали, но не са
успели да се класират. От една страна с форми за подпомагане, които не изискват голям финансов
ресурс (консултации, посещения на място, беседи, организиране на мероприятия за обмяна на
опит, и най-вече текущо подпомагане на кандидатите за подготовка на по-добри и успешни
проектни предложения).
2. Отчитайки доказаната полезност и ефективност на проектите изпълнявани в
партньорство може да се препоръча увеличаване на техния относителен дял в общия брой проекти
при следващи процедури. Следва да се има предвид, че такъв подход ще среща затруднения преди
всичко от организационен характер, както и от гледна точка на финансовото управление в процеса
на изпълнение. Липсата на опит от една страна и сложността на процедурите определено пораждат
нежелание да се търси партньорство. За преодоляване на тези пречки би следвало да се разработи
инструментариум, който да облекчава организацията, управлението и финансовата отчетност при
изпълнението на проекти в партньорство.
3. Анализите показват, че основен подход при определянето на дейностите по проектите
следва логиката: Цели поставени от ЦОИДУЕМ - Интереси на целевите групи – Възможности и
капацитет на персонала и Финансов ресурс, като приоритет при избора се дава на ограничения
финансов ресурс. Сам по себе си правилен и прагматичен този подход лимитира мисленето на
бенефициентите и го поставя в стандартни рамки. Определено този подход не съдейства за
генериране на оригинални идеи, решения и иновации. Може да се препоръча в рамките на всяка
процедура да има отделено място за един или два проекта с иновативен характер при които
лимитът да се определя не за проект, а като процент от общия финансов ресурс по процедурата
(например до 20%, като тези средства да могат да се предоставят по преценка на комисията по
оценката на предложенията на един проект или да бъдат поделени съобразно идеите в
предложените проекти между двама бенефициенти. Подобен подход би допринесъл за засилване
на иновативното мислене при разработването на проектите. Добра практика при определянето на
тематичния обхват на проектите е влиянието на насоките дадени от ЦОИДУЕМ и особено
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изискванията за дългогодишни цели и дейности, които оказват влияние върху мисленето и избора
на бенефициентите какви дейности да включат в проектите си.
4. При проучването бе установено, че основните трудности по изпълнението са свързани с
привличането и мотивацията за сериозно участие на родителите. Някои родители от българския
етнос не виждат смисъл в интеграционния процес и отказват да се включат в дейности по проекта.
Сред не малка част от родителите от ромски произход няма достатъчен образователен капацитет за
включване. Върху родителите влияят предразсъдъци, които пречат на активната мултикултурна
комуникация. Пречка за участието на една не малка част от родителите е липсата на време поради
ангажираност на няколко работни места, гледане на малки деца, грижи за възрастни родители и пр.
По тези причини би следвало да се помисли за неприсъствени форми на участие. Негативно е и
влиянието на общите социални напрежения, които по принцип засилват противопоставянето на
етносите.
Като се изхожда от принципната постановка за двупосочността на интеграционния процес
и за голямото значение на междуетническата комуникация в него може да се препоръча да се
привличат като преки участници в проектите повече родители от българския етнос, като този
показател се препоръча при разработването на проектите и дейностите в тях.
Относително високият обхват на родителското тяло е едно от важните условия за
постигане на крайните цели на проектите. При проучването са изказани мнения и оценки за това,
че присъствието и ангажирането на родители е оказвало високо мотивиращо въздействие върху
собствените им деца, които са проявявали по-голяма заинтересованост, амбиция и старание при
участието си в проектните дейности.
Проучването показва, че родителите все още не осъзнават напълно ролята си като
пълноправни участници в образователния процес. Има какво още да се желае и да се направи
относно възможностите за включване на родителите в алтернативни форми на взаимодействие
между образователната институция и семейството.
4. При проучването се очертава оценка, че слабост е неумението на не малко
бенефициенти да разчитат правилно индикаторите за изпълнение като основен ориентир за
конкретните цели и мащаби на изпълняваните дейности. Това налага засилване на методическата
помощ на ЦОИДУЕМ по разбирането и оценката на индикаторите.
6. Друг методологичен проблем е по-слабото внимание, което се отделя на ценностните и
поведенчески различия между етносите и на това как те да се толерират, съвместяват и уважават и
как да се преодоляват противоречията и конфликтите на тази основа. Знанието за различията е не
по-малко важно за ефективната междуетническа комуникация от общностните елементи и
еднаквостта.
7. Проучването показва, че обхващането на всички деца и ученици, на голяма чат от
техните родители и на преобладаващата част от учителите придава на процеса на интеграция поголяма институционална значимост, по-силен обществен характер и измерения. От индивидуален
процесът на интеграция се превръща в обществен. У отделните ученици, деца и родители се
създава публична отговорност не само към целите на интеграционния процес, но и към всички
негови компоненти – толерантност, заедност, взаимно уважение, общуване. От проекти не само на
самото учебно заведение те се превръщат в проекти и на цялата общност. Има основание да се
препоръча в бъдещите процедури на ЦОИДУЕМ да се стимулира прилагането на подобен подход.
8. Проучването установи желание и нагласа за прилагане на повече иновативни методи в
т.ч. и такива основаващи се на съвременни информационни технологии като възможностите на
социалните мрежи, частната кабелна телевизия, тематични състезания в мрежата и пр. методи,
които могат да променят радикално образователната интеграция.
9. При проучването на тематичният обхват и използваните форми бе обърнато внимание и
на въпроса за методологията на образователна интеграция при различните нива на етническа
смесеност на класовете, групите и на училищата и детските градини като цяло. Установено е, че в
групите с изключително или преобладаващо малцинствен етнически състав са застъпени в по–
голяма степен мероприятия и дейности на културата и традициите на малцинствената група
отколкото на тези на другия или другите етноси т.е. етническия състав влияе върху съдържанието
и насочеността на самите мероприятия. Методологически е правилен подходът идеята за общност
125

да се пречупва и експонира през идеята за особеност и идентичност. Това е принципно правило за
успешното прилагане, което изисква умело дозиране и намиране на точното съчетаване на двете
начала и на основните компоненти – културата и идентичност на единия етнос, културата и
идентичността на другия етнос и културните елементи, отразяващи общностното начало – като
общи ценности и норми и като пречупени през тях специфични културни ценности и норми на
отделните етноси.
Оценката от тези позиции показва, че екипите са търсили и са намирали свои конкретни
решения. При групите със силно смесен етнически състав акцентът е бил поставян върху дейности
и мероприятия, които имат по-малък специфично етнически и повече общностен характер спортни прояви и празници, изнесени училища, с които се създава атмосфера на толерантност и
чувство на заедност, както и образователният процес става по-пълноценен за учениците, когато се
провеждат интерактивни занимания – беседи, посещения на интересни културно-исторически
обекти, игри и др. подобни, което допълнително повишава чувството на национална гордост и
стимулират съхраняването на националната ни история и идентичност. В случаите на изцяло или
преобладаващ малцинствен състав ударението се поставя повече върху етническата идентичност и
нейната връзка с националната история и култура. Следва да се отбележи, че в това отношение има
значително поле за търсене и намиране на ефективни форми за въздействие. Необходимо е да се
обърне специално внимание на открояването и разпространяването на добрите практики при
различни структури на целевите групи.
10. Заслужава внимание широкият тематичен спектър и иновационния характер на
програмите разработени по проект „Заедно в алтернатива за етнически диалог и необходимост от
обединение – ЗАЕДНО“ с бенефициент Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“, гр.
София и партньор Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Абланица, общ. Хаджидимово,
обл. Благоевград: електронни 3D модели на традиционното облекло на етническите групи в
България; радио и телевизионни ученически предавания за отразяване на дейностите по проекта,
както и на информационен бюлетин; интерактивни мултимедийни продукти, отразяващи
историческите и културни забележителности по маршрута София – с. Абланица; изложба на тема:
„Мултикултурен свят“; Клуб „Виртуален турист” (проучване историята на етносите, живеещи в
България; запознаване с техните традиции и обичаи; запознаване с културно-историческите
паметници в Родопите; изработване на електронна карта с отбелязани територии, населявани от
етнически групи; изработване на видео клип, отразяващ културно–историческите
забележителности в Пирин и Родопите); Клуб „Народни танци“; Ателие „Етнографска мозайка”
(проучване на религията и митологията на основните етноси, живеещи в България – роми, турци,
евреи, арменци, араби, китайци и виетнамци; проучване на етнографските райони и характерните
обичаи, ритуали и облекло; проучване на празници и изготвяне на електронен празничен календар
на основните етноси в България; изработване на електронни 3D модели на традиционното облекло
на етническите групи в България); Арт клуб (изработване на картини, представяне на изложба на
тема: „Мултикултурен свят”);.Творческа работилница (стимулиране на умения за творческо
писане, изследователска дейност и сценични изяви; представяне на лично творчество с
мултикултурна тематика); Журналистически център (Радио „VOX“ TV „Джеферсън“ (отразяване
на дейностите с цел постигане на информираност и публичност); Клуб „Спортист“; Клуб „Млад
репортер” (анкетиране и интервюиране на ученици, родители, учители, общественици по
проблемите на интеграцията; информиране и осъществяване на публични дискусии; събиране на
информация за проектните дейности, издаване на информационен бюлетин). Инструментална
група за автентични песни и танци; Клуб „Заедно за здраве“; Клуб „Еколог“ (изследователска
дейност, свързана с чистотата на въздуха, водата и почвата в населеното място); Клуб „Виртуално
пътешествие“ (създаване на интерактивни мултимедийни продукти чрез общоприложни програми,
отразяващи историческите и културни забележителности; създаване на анимации, демо дискове,
презентации и интерактивни приложения; създаване на обобщен интерактивен продукт, отразяващ
дейностите на всички клубове). Клуб „Млад краевед“ (екскурзии до музеи с цел запознаване с
историята и съвремието на родния си край, с неговата архитектура и природни паметници,
изработване на родословни дървета); Клуб „Млад картограф“ (изследователска дейност, свързана с
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природните забележителности; изработване на топографска карта на с. Абланица и на маршрута с.
Абланица – София); Творческо ателие „Абланче“ (занимания по изящни и приложни изкуства);
11. При отделни проекти се констатират известни затруднения предизвикани от
технически и организационни проблеми: някои от фирмите, към които е направено запитване за
извършване на различни външни услуги са забавили отговорите си или не са върнали официални
писмени предложения, забавяйки планираните дейности. Някои фирми, които са предложили
услуга са поискали много висока цена, което е принудило бенефициентите да търсят начини сами
да изпълнят дейностите. Други фирми са отказали плащане по банков път, което е ограничило
възможностите за избор.
12. Като слабо място може да се посочи малкият относителен дял на учители от турски и
ромски етнос - около 4% от общия брой участвали, което се дължи на относително по-малкият им
дял в учителското съсловие.
13. При оценката на устойчивостта на резултатите от проектите екипът е изхождал от
разбирането за сложността на процесите свързани с образователната интеграция на децата и
учениците от етническите малцинства като те се разглеждат като единство и синергия на четири
основни нива – общество, междуетнически отношения, етническа група и отделен индивид –
ученик или дете. На ниво общество на преден план се поставят образованието като ценност,
интересът на обществото към по-високо образование, осигуряването на условия за образование и
равен достъп до него. На ниво междуетнически отношения са процесите на етническо
взаимодействие и отношения - фактическите отношения, нагласи, трайни форми на отношения и
тяхното влияние върху интеграцията и ролята на образованието за тяхното изграждане. На ниво
етническа група – етноцентризма, етногрупова затвореност и неприемане на други етнически
групи, етнически страхове, етническа сепарация и сегрегация и ролята на образованието за тяхното
преодоляване. На ниво индивид (дете, ученик, родител) акцентът се поставя върху
самоидентификацията, индивидуалните нагласи и умения за общуване, отношение към различията
и другия.
Всяко ниво на процесите има своя темпорална характеристика. Ако за първите три нива
процесът на интеграция е продължителен, то за последното ниво времето е ограничено в рамките
та кратък период от време – детския и ученическия, т.е. тук изискванията са постигане на
непосредствени конкретни резултати.
Училището е първата външна социална среда, в която се социализира индивида. Тук се
поставят основите на социалните взаимодействия, в т.ч. и междуетническите. Утвърждават се
правилата на общуване, изгражда се съдържателното разбиране за базови категории като етнос и
етническа принадлежност, различия, общност, създават се трайни ценности, оценки и отношение
към останалите етноси и към различния до тебе.
От тези позиции изпълнението на проектите може да се оцени като стъпка, малка но
забележима в стратегическата посока за сближаване на етническите групи и етническа интеграция,
за промяна на нагласите и предразсъдъците в обществото. В същото време проектите са с голям и
траен принос за промяна нагласите и уменията на индивидуално ниво - на представителите на
целевите групи участвали в проектите – деца, ученици, родители и учители.
Като насоки за постигане на устойчивост бенефициентите препоръчват: В учебните
планове и програми да се включат формите, методите и особено иновативните методики, чрез
които са постигнати положителни резултати; Да се реализират следващи проекти финансирани от
ЦОИДУЕМ; Да се търсят други форми на допълнително финансиране по национални, европейски
и донорски програми; Да се увеличи финансирането на отделни ефективни форми от училищните
бюджети; Да се обменя по интензивно опит и добри практики; Да се засили вниманието и
финансовото съдействие на местните власти и местния бизнес за финансиране на дейности по
образователната интеграция; Да се използват създадените допълнителни дидактични средства и
закупени пособия и техника; Да продължат работата си създадените клубове; Да се реализира
национална програма за разпространение и прилагане на иновативни практики в образователната
интеграция на етническите малцинства; Да се използват по-активно всички местни канали и
средства за комуникация и информация - местно радио и ТВ канали, кабелна телевизия,
информационни табла, преса и пр. за популяризиране идеята и целите на образователната
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интеграция; Да се засилят между-училищните връзки и съвместни дейности и проекти; Да се
осъществяват насочено мероприятия по образователната интеграция във всички публични
мероприятия в общността – празненства, спортни прояви и др.; Образователната интеграция да
стане задължителен елемент на областните стратегии и на общинските планове за развитие. За
отбелязване е, че част от препоръките са насочени към превръщане на образователната интеграция
в кауза на местните власти и местната общественост.
Отделни бенефициенти считат, че са необходими нови допълнителни програми на МОН.
Повечето бенефициенти подчертават значението на провежданите от държавата политики и
стратегии. В това отношение 21% от тях считат, че са необходими промени в нормативната рамка,
касаеща предучилищното и/или училищно образование а 79% - предприемане на трайни мерки от
страна на държавата за постигане на по-голяма ангажираност и отговорност на родителите за
осигуряване на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите
малцинства.
14. Проучването показва, че бенефициенти имат нужда от повече съдействие при
разработването на проектните бюджети, изготвянето на финансовите отчети, изготвянето на
окончателните отчети за изпълнението на проектите. Всички бенефициенти считат, че следва да се
запознават и усвояват добри практики, като се засили обмяната им в регионален и национален
мащаб.
15. При проучването бе установено, че известни затруднения в методическата помощ
създават големите разстояния между София и населените места на бенефициентите, които
ограничават възможността за непрекъснат и активен пряк мониторинг и оказване на помощ на
място. Констатира се, че от страна на експертите на ЦОИДУЕМ са положени значими усилия и
старание да се обезпечи необходимата помощ и мониторинг. Отчитайки ефективността на прякото
взаимодействие и присъствието на място може да се препоръча да се изгради мрежа от регионални
наблюдатели с делегирани правомощия от страна на ЦОИДУЕМ. Тя може да включва учители от
регионите на доброволни начала или наети по граждански договор, които да са подходящо обучени
и работейки във връзка и под ръководството на експертите на ЦОИДУЕМ да оказват методическо
съдействие и контрол на място. Би следвало да се прецени и възможността за включване в тази
дейност и на образователните медиатори. В тази насока би следвало да се търси и по-активно
съдействие от РИО и да се развият и средствата и формите за дистанционна комуникация – скайп
разговори, теле конференции и пр.
16. Вниманието, съпричастието и ангажираността на местните власти, на обществеността
и на компетентните неправителствени организации е не само въпрос на информираност, но и
задължително условие за постигане на крайните цели на обществото и държавата. Общата оценка
е, че и отношението и съдействието са зависели предимно от уменията, настойчивостта и връзките
на представителите на бенефициентите, а инициативността от страна на местните власти са помалки. Заедно с това следва да се отбележи, че има още големи неусвоени резерви за засилване на
взаимодействието. Образователната политика и действия следва да се обвързват със социалната
политика и най-вече със социалното подпомагане като програмите и проектите на образователните
институции и другите институции се синхронизират, взаимно се допълват и се търси повече
синергия и мултиплициращ ефект. По наша оценка това трябва да става на всички етапи на
работата по проектите, като се обърне внимание и се постави особено ударение при подготовката
на проектите. Проектите все повече трябва да са проекти на общността – града, селото, квартала.
За целта се препоръчва съвместна работа с институциите още при разработването на проектите и
обвързването им с цялостната дейност по интеграция. Това би дало както нови идеи и
допълнителни възможности (на базата на съчетаването на дейности и ресурси), така и би
осигурило цялостна нова среда за изпълнението на проектите като ги превръща в една осъзната
колективна цел на общността. Работа по проектите показва, че те могат да станат звеното, което да
издърпа цялата верига на интеграцията в желаната посока. По тези причини се препоръчва при
следващия цикъл да се даде методическа насоченост в тази посока и да се изисква задължително
съгласуване на проектните предложения с общинските власти. Има основание да се препоръча в
бъдещите процедури на ЦОИДУЕМ да се стимулира участието на местните власти в
разработването и изпълнението на проектите като се изградят съответни механизми и
инструментариум – включване на проектите в общинските планове, кръстосано финансиране,
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съфинансиране, повече съвместно организирани дейности и мероприятия, обединяване на
проектните дейности с публични мероприятия и пр.
17. Отчитайки обществената роля и значимост на образователната интеграция може да се
препоръча да се разработи актуализиран общ модел за информация и публичност включващ
всички успешни практики и инициативи за информация и публичност.
18. Анализите дават основания за извода, че образователната интеграция се утвърждава
като първостепенен елемент на междуетническите отношения в обществото, която изгражда
основа на интеграционните процеси, формира базови нагласи и умения за междуетническо
общуване, за взаимно уважение, зачитане на различията и толерантност. В детската и юношеска
възраст могат да се преодолеят най-лесно предразсъдъците, взаимното отхвърляне, недоверието и
страховете в етническото взаимодействие и да се изгражда разбиране за общността и общностните
ценности като условие за съществуването и развитието на обществото.
От тези позиции цялостното изпълнение на проектите показва не само ползата от тях но и
необходимостта да се работи за укрепване и развитие на постигнатото, както и възможностите за
това. Отчитайки усилията на държавата и държавните стратегии в областта на етническата
интеграция може да се препоръча да се засили акцента върху образователната интеграция като се
увеличи относителния дял на средствата за нея в общия обем на ресурса за етническа интеграция.
Това обстоятелство извежда работа по проектите финансирани от ЦОИДУЕМ извън собствено
проектните цели, извън рамките на учебното заведение и ги превръща в обществена кауза и задача.
За постигане на устойчивост може да се направят следните препоръки:
o Да се осигури продължаващо финансиране на отделни доказали ефективност
практики. Да се организира провеждане на Конкурс за добри практики като за
най-добрите се осигури задължително финансиране.
o В бюджетите на учебните заведения да се включат като задължително перо
средства за устойчиво прилагане на изградените при проектите форми и
методи на работа.
o За постигане на устойчивост и мултиплициращ ефект да се създаде банка от
разработени учебни програми, публикации, учебни помагала, методики, видео
материали, учебни филми, продукти на клубовете, иновационни техники,
добри практики и пр.
o Установените ефективни форми на образователна интеграция да се включат в
националните учебни планове и програми утвърдени от МОН, както и в новите
Национални програми на МОН за работа с деца от етническите малцинства,
като по този начин се осигури тяхното бюджетно финансиране;
o Да се разгледат и анализират направените от бенефициентите препоръки и се
набележат конкретни мерки за тяхното отчитане и прилагане.
o Намирането на едно по-значимо място на образователната интеграция в
общата интеграционна политика на държавата, в стратегиите плановете на
национално, областно и общинско ниво в т.ч. и чрез насочването на една позначителна част от използвания за тези цели финансов ресурс.
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