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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 

Усилията на обществото и на професионалната преподавателска общност за повишаване 

образователното ниво и квалификация на младите са с акцент, насочен напред във времето, за 

което е необходимо наличие 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.  

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.  
 

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.“  

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. 

 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. 

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.  
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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 

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 (2013-

2020). 

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. 
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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. 

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 осигурен 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. 



 6 

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 33.15-

2016 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 

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 

осъществават 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. 
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СПЕЦИФИКА И ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА 33.16-

2017 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 

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 33.16-

2017, ПРИОРИТЕТ 1 

Приложената методика 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, съответства на 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 
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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.”. Направен е преглед на проектната документация на всички финансирани 

проекти по конкурсна процедура 33.15-2016, Приоритет 2 и конкурсна процедура 33.16-2017, 

Приоритет 1. Направени са оценка на съответствието на проектите със стратегическите цели, 

подробно отразени в Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите 

малцинства 2015-2020, оценка на съответствието на проектите с принципите, заложени в 

конкурсна процедура 33.15-2016, Приоритет 2 и конкурсна процедура 33.16-2017, Приоритет 1 и 

оценка на съответствието на проектите с целите, залегнали в основните национални стратегически 

документи, отнасящи се до интеграцията на деца и ученици от етническите малцинства. Проведено 

е целево ориентирано към всяка от фокус групите анкетно проучване – 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. 

ПО КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА 33.15-2016, ПРИОРИТЕТ 2 са одобрени общо 24 проекта, на 

обща сума в размер на 770 186 лева. 

ПО КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА 33.16-2017, ПРИОРИТЕТ 1 са одобрени  и изпълнени общо 16 

проекта на обща стойност 248 440 лева. 

 

 

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 Други етноси 

Обучаеми 9188 4976 3203 598 411 

Обхванати 5650 2313 2471 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 процедра 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 дeйностите по проектите. 
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Фиг. 33 

 

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 разработнането 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. При проведеното изследване бе констатирано, че родители са присъствали в много от  

мероприятията без да участват пряко в изпълнението на дейностите. 
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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% - от ромски,  

13% - от 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 резултати са с по-голям публичен резонанс и по-голяма съпричастност от 

страна на обществеността и местните власти. Показателни в това отношение са проектите на Втора 

английска гимназия – София с партньор с. Абланица, община Хаджидимово, ДГ „Пролетна дъга“ – 

гр. Монтана, ДГ „Пролет“  - гр. Койнаре и ПГ „Иван Хаджиев“ – гр. 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. 

 
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕМАТИЧНИЯ ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

 

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.   

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 финонсов 

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?“. 50% от анкетираните 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. 
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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 

въпроса за методологията на oбразователна 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, свързани с културата и трацициите на малцинствената 

група, отколкото с тези на другия или другите етноси, т.е. етническият състав влияе върху 

съдържанието и насочеността на самите мероприятия.  

Методологически е правилен подходът идеята за общност да се пречупва и експонира 

през идеята за особенност 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, норми и 

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; 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 се 

стимулира 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 харакер за изграждане на  

знания, умения и навици за междуетническо общуване на основата на толарантност 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.  
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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 изводът 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 толеранта 

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 

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 реализирането им 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 
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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 възможност да се разшири размаха и да се гарантира устойчивост на редица 

дейности. 

Оценката на резултатите дава основание да се направи извод 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 собствените образователни 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 

образонвателната 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).  

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Съществена положителна промяна в мотивацията на 
децата/учениците от етническите малцинства по 

отношение на образователния процес в резултат на 
изпълнението на проекта

Съществена положителна промяна в мотивацията на 
родителите на деца/ученици от етническите 

малцинства по отношение на образователния процес в 
резултат на изпълнението на проекта

Съществена положителна промяна в мотивацията на 
учителите при работа за интеграция на 

децата/учениците от етническите малцинства в 
резултат на изпълнението на проекта

100,00%

100%

100%

Промяна в мотивацията на деца/ученици, родители и учители 

 
Фиг 35 

Като най-голямо постижение на проектите се определя широк кръг от резултати сред 

които най-застъпени са:   

- Повишаване  на доверието на родителите в учителите и училището;  
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- Постигнат висок обществен отзвук и създадени условия да се популяризират не само 

дейностите по проекта, но и училищния живот като цяло;  

- Подобрени комуникативни възможности на децата на български език; 

- Подобрени умения за работа в екип, взаимопомощ и толерантност;  

- Осъзнаване на необходимостта от образование за пълноценна резлизация на пазара 

на труда; 

- Удовлетворение и повишено самочувствие на децата, учителите и родителите; 

- Повишена успеваемост на учениците от етническите малцинства;  

- Липса 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; 

- Придобиване 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 мнението на другите; 

- Съвместна работа на деца от различни етноса; 

- Разкрепоставяне на учебния процес вследствие използването на нови допълнителни 

средства и методи. 

Положителна оценка заслужава фактът, 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 да липсва. 

Покриването на резултати и предварителните очаквания свидетелства за обективна рационалност, 

за проявен реализъм като важни емементи 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 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, процесът на 

интеграция е продължителен, то за  последното  ниво времето е ограничено в рамките на кратък 

период от време – детския и ученическия, т.е. тук изискванията са за постигане на непосредствени 

конкретни резултати.  
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Училището е първата външна социална среда, в която се социализира индивидът. 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  предрасъдъците 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 за другия като основа за толерантност, 

уважение и общуване. Изградени са умения 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 

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 

общо-методологични цели и подходи се осигуряват и трайни промени в методологията на учебно-

възпитателния 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 бенефициентити – 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 особено 

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 от училищните бюджети на доказали ефективността 

си образователни форми;  

- Да се обменя по-интензивно опит и добри практики със сродни учебни заведения; 

- Да се засили вниманието и финансовото съдейстие на местните власти и местния 

бизнес за финансиране на дейности по образователната интеграция; 
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- Да се използват създадените допълнителни дидактични средства и закупени 

пособия и техника; 

- Да продължи работата на клубовете, създадените в рамките на проектите; 

- 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 

информаци - 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 целенасочено мероприятия по образователната интеграция във 

всички публични мероприятия в общността – празненства, спортни прояви и др.  

Заслужава да се отбележи, 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 сратегии. 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). 

 

 
Фиг. 36 

 

От всички бенефициети 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: кмпютърна 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 на създадените основи за надграждане 

професионалната подготовка на учителите. Според 57% от бенефициентите, е създадена основа за 
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надграждане при преобладаващата част от учителите, а 38% считат, че при тях такава основа има 

за около две трети от учителите (Фиг. 37). 

 

 
Фиг. 37 

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).  

 

 

 



 18 

 
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 основата 

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.   

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 най-

добрите се осигури задължително финансиране;  

2. В бюджетите на учебните заведения да се включи 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.  
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МЕТОДИЧЕСКА ПОМОЩ НА ЦОИДУЕМ ПРИ ПЛАНИРАНЕ, ИЗПЪЛННИЕ И 

ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ 

 

Според преобладаващата част от бенефициетите, 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, 

иг. 41 и Фиг. 42. 

 

 
Фиг. 40 

 

 

 
Фиг. 41 
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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 бенефициетите 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, ангажираният 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 финансовият принос на 

ЦОИДУЕМ. 

Проучванията дават основание да се констатира, че е 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). 
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Фиг. 43 

Проучването показва, че бенефициентите 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 И МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ И 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С ТЯХ 

 

Образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства е важна 

съставна част на държавната политика. Държавните стратегии я поставят като задача и на 

училищата и детските градини със съдействие на държавните регионални структури, както и със 

съдействие и партньрство с местните власти, обществеността и неправителствените органицаци. 

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  

индивидът. 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. 
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Обхващането на всички деца и ученици, на голяма част 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 интграция се 

превръща в обществен. У отделните ученици, деца и родители се създава публична огговорност 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 поститат 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 нивота 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 работата 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 отзук (Фиг. 44) 

 

 
Фиг. 44 

 

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). 
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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 

управлние 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 присъсвали в голяма част от по-мащабните и 

публични мероприятия по проектите – изложби, тържесва, концерти и др. 

На редица места се констатира включване на целите на проектите в целите и задачите на 

общинските администрациии 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 

публикациите 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 

инфорцационните 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 почти целите местни общности, особено на по-малките населени 

места. Близки  на децата и учениците от чужбина са следели по интернет изявите им и също са 

станали съпричастни към дейностите по 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 случайте, когато проекните 

дейности са били влючвани в публични мероприятия на населеното място – празници, тържеста и 

др. 

Според бенефициентите по Конкурсна процедура 33.16-2017, Приоритет 1 по-силен 

отзвук и внимание  са имали дейностите:  

o Творчески кръжоци и изложби;  

o Провеждане на състезания с отразяване в местни медии; 

o Зелено училище;   
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o Заключителна конфренция за представяне на резултатите от проекта и обмен на 

добри практики за междукултурно образование; 

o Кръгли маси за образователна интеграция с участие на педагози, родители, 

представители на общината и на кметствата 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 Обучения на родители;  

o Допълнителни обучения на децата в центровете по интереси; 

o Екскурзии;  

o Карнавали  и празници с етно-културно съдържание; 

o Театрални ателиета ;  

o Спортни клубове;  

o Състезния по знание на  български език; 

o Издаване на  училищен вестник; 

o Организиране на между-училищни събития. 

 

Според бенефициентите по Конкурсна процедура 33.15-2016, Приоритет 2 такива са:  

o Екскурзиите;  

o Зелено училище; 

o Карнавали и празници с етно-културно съдържание; 

o Творчески клубове; 

o Театрални ателиета ;  

o Спортни клубове;  

o Клубове, свързани със здравословното хранене;  

o Състезния 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 участие 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 организираните по проектите мероприятия. 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, оценявайки проектите като 

част от културния живот. При други е получено съдействие от културни институции в населеното 

място – театри, библиотеки. 

Общата оценка е, че и отношението и съдейстието 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 

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 
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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, 

отпечатване на информационни дипляни, начално съобщение в местна медия и съобщение след 

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 от 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, ангажираният 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 

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 
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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 конкурсни процедури са 

участвали над 18 000 души. Установено е, че за проектите са били информирани още десетки 

хиляди граждани на населените места (по приблизителни оценки най-малко 150 000 души по 

проектите от двата приоритета от двете конкурсни процедури).  

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 33.16-

2017, 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 фактът, че основният партньор е училище, в което няма 

висок относителен дял ученици от етническите малцинства с училище, в което учениците от 

българския етнос 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 транс-национален 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 интер-културното 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. 

 
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 
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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 информацинно-разяснителна кампания „Ние сме толератни”.  

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 мотивация 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 широкия спектър от застъпени дейности в рамките  на няколко 

организационни форми - 3 клуба. Съчетани са творчески дейности с дейности по изучаане на 

български език. Реализарана 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 

послучай 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 на текстове и 

популяризиране в училищни, общински и други медии, изготвяне на тематични табла, викторина 

по български език . 

Заслужава внимание, както по форма, така 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 Евредика, песни и 

танци). В дейностите на създадения клуб са включени и родители на учениците, както и 

доброволци-ученици, 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 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, 
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имащи отоношение 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 уловия 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, упражения, 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 владееят 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 

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 

проведеин 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 
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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 пластелин. 

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”, гр. 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 етничски 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“, гр. 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, създават 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.  

 
ПРОЕКТ „ЗАЕДНО УЧИМ И СЕ ЗАБАВЛЯВАМЕ” - СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ 

КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – гр. 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 

 
 Направеният анализ показва висока степен на полезност на извършеното и по двете  

конкурсни 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 общественият 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 процедурите, кръгът на учебните 

заведения, изпълнили проекти по процедури на ЦОИДУЕМ, се разширявава 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 поддържа 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 заведеня, които са 

кандидатствали, но не са успяли 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 - 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 

изискванията за дългогодишни цели и дейности, които оказват влияние върху мисленето и избора 

на бенефициентите какви дейности да включат в проектите си. 
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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 предрасъдъци, 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.     

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 част 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. 

8. Проучването установи желание и нагласа за прилагане на повече иновативни методи в 

т.ч. и на 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 тематичния 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 трацициите на малцинствената група, 

отколкото тези на другия или другите етноси, т.е. етническият състав влияе върху съдържанието и 

насочеността на самите мероприятия. Методологически е правилен подходът идеята за общност да 

се пречупва и експонира през идеята за особенност и идентичност. Това е принципно правило за 

успешното прилагане, което изисква умело дозирание и намиране на точното съчетаване на двете 

начала и на основните компоненти – културата и идентичност на единия етнос, културата и 
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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 

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 
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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.  

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. 

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 предрасъдъците 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 съдейстие 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 междуучилищните връзки и съвместни дейности и проекти; Да се 

осъществяват носочено 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 

сратегии. 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 бенефициети считат, че следва да се 

запознават и усвояват добри практики като се засили обмяната им в регионален и национален 

мащаб. 
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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 обеспечи 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 съдейстието са зависели предимно от уменията, настойчивостта и връзките 

на представителит на бенефициентите, а инициативностите от страна на местните власти са по-

малки. 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, 

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 включащ  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 

бщуване, за взаимно уважение, зачитане на различията и толерантност. В детската и юношеска 

възраст могат да се преодолеят най-лесно предрасъдъците, 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. 
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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 общта 

интеграционна политика на държавата, в стратегиите плановете на 

национално, областно и общинско ниво в т.ч. и чрез насочването на едниа по-

значителна част от използвания за тези цели финансов ресурс. 

 

 

 

 
 

 

 


