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Увод
Светът на нашето настояще е съществено различен от този на предходните
поколения. Живеем във времето на четвъртата индустриална революции. Първата
индустриална революция впрегна водата и парната енергия, за да механизира
производството. Втората използва електрическата енергия, за да създаде масовото
производство. Третата използва електрониката и информационните технологии, за да
автоматизира производството. Сега Четвъртата революция стъпва върху Третата,
дигитална революция, която тече от средата на миналия век. „Новата се отличава със
сливане на технологиите, което замъглява линиите между физическата, дигиталната и
биологическата сфери". Това пише в статия за Foreign Affairs Клаус Шваб, създател и
председател на швейцарската организация World Economic Forum – организираща
ежегодния световен икономически форум в Давос.
Според Шваб има поне три причини да се говори, че промените в днешния свят са
нова революция, а не продължение на Третата. Това са бързината, с която се променят
начинът на производство и потребление, обхватът на промените и системното им
въздействие.
В резултат на това възможностите пред милиарди хора, притежаващи електронни
устройства с невиждани досега способности за обработка, съхранение и достъп до
познание, са безгранични. Всички тези възможности ще бъдат умножени от пробивите в
развиващи технологични сектори като изкуствения интелект, роботиката, интернет на
нещата, автономните превозни средства, триизмерното принтиране, нанотехнологията,
биотехнологията, материалознанието, съхраняването на енергия и квантовото изчисление.
Така например, изкуственият интелект вече ни заобикаля отвсякъде, от
самоуправляващи се автомобили и безпилотни самолети до виртуални асистенти или
софтуер, който превежда текст или инвестира парите ни. В последните години вече
виждаме впечатляващ напредък в областта на изкуствения интелект, като все по-голямата
изчислителна мощ или събирането на огромни масиви от данни, от софтуера, използван за
създаването на нови лекарство до алгоритми за предвиждане на културните ни интереси.
Подобно на предходните индустриални революции, и Четвъртата има потенциала
да умножи глобалните доходи и да подобри качеството на живот за хората по света. До
момента онези, които са се възползвали най-много от нея, са хората с достъп до
дигиталния свят. Технологията и докарала до тях нови продукти и услуги, които
увеличават ефикасността и качеството в личния ни живот. Днес можем от разстояние да
поръчаме такси, да резервираме самолетен билет, да купим даден продукт, да преведем
пари, да слушаме музика, да гледаме филм или да платим за игра.
В бъдеще технологичните нововъведения ще направят чудо в икономиката на
потреблението. Цената на транспорта и комуникациите ще падне, логистиката и
глобалните вериги на доставка ще станат по-ефективни, а цената при търгуване ще падне.
Това ще открие нови пазари и ще поведе нагоре икономическия растеж.
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В същото време революцията може да засили неравенството, най-вече заради
способността си да разруши традиционния пазар на труда. Изместването на работници от
машини може да увеличи пропастта между възвръщаемостта в капитала и в труда. От
друга страна, има вероятност също изместването на работници от технологии да доведе до
увеличаване на безопасните и високоплатени професии.
Към настоящия момент не можем да предвидим кой сценарий ще се случи, посочва
Шваб. Историята обаче учи, че развоят на тази революция ще бъде съчетание от двата
сценария. Въпреки всичко съм убеден в едно, продължава авторът. В бъдеще талантът в
много по-голяма степен от капитала ще бъде критичен фактор за производството. Това ще
доведе до все по-голямо разделение на пазара на "ниско образован и следователно - ниско
платен" дял, и "високо образован, затова високо платен" дял. Занапред това разделение ще
причинява социално напрежение.
Четвъртата индустриална революция се характеризира с конвергенция на отделните
сфери на живот, което усложнява и всички процеси, с които тя е свързана. Този нов етап
на икономическо развитие се опира на роботиката и изкуствения интелект, 3D принтерите,
интернет на нещата, самоуправляващите се коли, дроновете, мобилен интернет от ново
поколение с нарастващо количество приложения, синтетичната биология, генното
инженерство,
автономните
технологични
системи,
кръговата
икономика,
възобновяемата енергия, новите материали и екологизацията на социалните и
политикономически системи. В масово обръщение влизат термини като „електронно
общество“, „виртуална икономика“, „дигитална икономика“, „когнитивен капитализъм“,
„микроелектронна революция“, „дигитална политика“,
„символни
аналитици“,
„когнитариат“, „прекариат“, „креативна класа“, „дигитални номади“ и т.н.
Променя се ролята на предходното сравнително предимство, свързано с цената на
труда, но рязко нараства ролята на такова сравнително предимство като човешкият
капитал със съответната квалификация, интелектуални и иновативни характеристики. Ако
по време на третата индустриална революция огромни богатства се натрупват чрез
финансови спекулации, сега все по-голямо значение имат човешкият капитал, новото
знание и иновациите.
Високата стойност на човешкото знание, сила и креативност е ясно осъзната
ценност от всички световни политически и икономически лидери. Образованието и
инвестициите в образование се определят основателно не като обществен разход, а като
високо рентабилни вложения в бъдещето, чиято възвръщаемост има множество измерения
и многократно надхвърля първоначално внесения ресурс.
Основна и активна страна в реализирането на образователната политика в България
има Министерството на образованието и науката с всички негови поделения – училища,
центрове, агенции, инспекторат. Отбелязвайки националния ден на Народните будители,
министър Красимир Вълчев в своето поздравително слово, специално изтъкна ролята на
преподавателите в образователния процес като заяви, че „днес повече от всичко очакваме
преподавателите в клас да са креативни, да вдъхновяват и подготвят хора, които ще бъдат
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създатели. На тях сме поверили най-ценния си ресурс – децата, и очакваме да провокират
въображението им и любопитството им към света. Те трябва да ги подготвят за
предизвикателствата на технологичния век.“
Стратегическите документи на българското Министерство на образованието и
науката, определящи рамката на националната политика в сферата на образованието и
науката са следните:
 Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република
България 2017 - 2030 година
 Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите
малцинства (2015 – 2020)
 Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите
(2012 - 2020)
 Стратегия за развитие на висшето образование в Република България 20142020 г. и план за действие
 Стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни
технологии в образованието и науката на Република България (2014-2020 г.)
 Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 –
2020)
 Стратегията за развитие на професионалното образование и обучение в
Република България за периода 2015-2020 г.
 Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри
 Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014–2020
година
 Стратегия за намаляване дела на
образователната система (2013 – 2020)

преждевременно

напусналите

Специфичен акцент на образователната политика в България е образователната
интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. Причините за извеждането на
тази тема като приоритетна за националната образователна система са следствие на
обективен и задълбочен анализ на демографската характеристика на населението в
страната, на нивото на реалната образователна и професионална квалификация на
работоспособната възрастова група, на общоевропейските политики за уважение,
недискриминация и толерантност по отношение на етническите малцинства, за премахване
на сегрегацията, за утвърждаването на хуманистичния модел на развитие.
Политиката за интеграция на ромите в България, ангажира усилията на няколко
министерства, държавни агенции, на цялата местна власт в страната, на всички системи от
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публичния сектор, на редица НПО, медии, на гражданското обществото като цяло.
Националният план за действие за периода 2015-2020 в изпълнение на Националната
стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), съдържа 112
дейности по приоритетите : Образование – 31 дейности; Здравеопазване – 33 дейности;
Жилищни условия – 17дейности; Заетост – 10 дейности; Върховенство на закона и
недискриминация –13 дейности; Култура и медии – 8 дейности.
Последните данни на НСИ за населението на страната показват, че българите в
трудоспособна възраст са едва 60%. До няколко години се очаква, че 1/4 от
трудоспособното население на България ще е съставено от роми, при които най-често
завършената образователна степен е основно или средно образование. При тези тенденции
е напълно вероятно до няколко години една солидна част от работната сила в страната да
се окаже непригодна за квалифициран труд. Стопанските и социалните проблеми и
предизвикателства, които тези тенденции поставят пред нацията и държавата са огромни.
Те засягат ромската интеграция и особено образователната интеграция на децата и
учениците от ромския етнос. Интеграцията на всички основни етнически групи в
страната
се превръща в основен национален проблем и съответно в един от
системоопределящите политически приоритети, от които до голяма степен зависят
идентичността на нацията, бъдещият й икономически капацитет, конкурентоспособността
на българската икономика, интегрирането на България в рамките на ЕС и нейната роля и
място н ЕС.

А. Цели, задачи, базови условия и методология на проучването

1. Образователната интеграция – социална политика и необходимост
Образователната интеграция е сложен, дългосрочен и многопластов процес. Това е
една от видовете политики за социално включване, които се реализират в рамките на
Европейския съюз. Практическата реализация на този тип интеграция в българските
детски градини и училища се осъществява в следните направления:
а) осигуряване на равен достъп до качествено образование за всички деца и ученици;
б) утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от процеса на
модернизация на българската образователна система;
в) създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и учениците от
етническите малцинства;
г) съхраняване и развиване на тяхната културна идентичност чрез изучаване на
майчин език, история и култура;
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д) поощряване на взаимното уважение, разбирателството и сътрудничеството между
всички деца и ученици, независимо от етническата им принадлежност.
„Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите
малцинства (2015 – 2020)“ надгражда одобрената от министъра на образованието и науката
през 2004 г. и актуализирана през 2010 г. стратегия със същото название, която е първият
секторен документ с принос за развитието на българското образование в контекста на
образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. Стратегията се
ръководи от международните документи в областта на правата на децата и правата на
лицата, принадлежащи към етническите малцинства, към които Република България се е
присъединила, както и от ключови национални нормативни актове, стратегически
документи и национални програми, свързани с образователната интеграция.
Международните нормативни актове и документи, които са залегнали в
изграждането на националната Стратегия са многобройни, но ключовите от тях са
Всеобщата декларация за правата на човека, Международен пакт за граждански и
политически права; Международен пакт за икономически, социални и културни права;
Международна конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация;
Международна конвенция за борба срещу дискриминацията в областта на образованието;
Международна конвенция за правата на детето; Декларация на ООН за правата на лица,
принадлежащи към национални или етнически, религиозни и езикови малцинства;
Рамковата конвенция за защита на националните малцинства; Световна програма на
ЮНЕСКО „Образование за всички” и други.
Националните нормативни актове, стратегически документи и национални програми,
свързани с образователната интеграция са Закон за защита от дискриминация; всички
съотносими закони и подзаконови нормативни актове на МОН; Национална стратегия на
Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г.; Рамкова програма за
интегриране на ромите в българското общество 2010-2020 г.; Стратегия за намаляване дела
на преждевременно напусналите образователната система 2013-2020 г.; Национална
стратегия за детето 2008-2018 г.; Национална стратегия за учене през целия живот 20142020 г.; Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите
малцинства, МОН, 2004 г., 2010 г.; Национална стратегия за интеграцията на лицата,
получили международна закрила в Република България 2014 г. – 2020 г.; Националните
програми „Оптимизация на училищната мрежа”, „Училището – територия на учениците”,
„С грижа за всеки ученик” и др.; Програмна декларация „Ключови приоритети за
формиране на стабилно парламентарно мнозинство в 43-то Народно събрание и съставяне
на проевропейско реформаторско правителство за стабилно развитие на България“.
Стратегията е фундаментален документ, в който ясно се дефинират основни понятия,
свързани с провежданата политика. Така понятието „деца и ученици от етническите
малцинства“ се тълкува като деца и ученици, чиито родители определят своята
принадлежност към етнически общности, които са различни от българската и са носители
на определен тип етнокултурни различия. Понятието „образователна интеграция“ се
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възприема като институционален процес, при който образователни субекти, носители на
етнокултурни специфики, си взаимодействат в единна образователна среда, като в процеса
на обучение и възпитание формират интеркултурни компетентности и споделени
граждански ценности, запазвайки своята етнокултурна идентичност и получавайки равни
възможности за социална реализация. Образователната интеграция изисква защита правата
на децата, недопускане на дискриминация и осигуряване на адекватни предпоставки за
социална реализация. Тя не допуска сегрегация и автосегрегация на децата и учениците от
етническите малцинства, както и асимилация против тяхната воля и против волята на
техните родители. Насърчава и подпомага междукултурния обмен и съхраняването и
развитието на различните културни идентичности. Образователната интеграция е процес,
при който децата и учениците от етническите малцинства се обучават в съответствие с
българското законодателство и релевантните международни договори, които са
ратифицирани, обнародвани и влезли в сила за Република България.
Образователната интеграцията е процес, в който участват, както децата от
етническите малцинства, така и от мнозинството и за чието осъществяване е ангажирана
цялата училищна общност. Тя е насочена към премахване на сегрегацията, както и на
вторичната сегрегация, към защита правата на децата, недопускане на дискриминация и
осигуряване на адекватни предпоставки за бъдещата им социална реализация.

2. ЦОИДУЕМ – структура, подпомагаща националните политиките за
интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
Дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от
етническите малцинства е основана на принципите и целите, определени от Стратегията за
образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015-2020) и
насочена към постигане на основни стратегически цели залегнали в Тригодишната му
програма за периода 2016 – 2018 г., приета с Решение на Министерски съвет № 368 от
14.05.2016 г., разработена в съответствие с чл. 8 на Постановление № 4 на Министерския
съвет от 2005 г. за създаване на Център за образователна интеграция на децата и учениците
от етническите малцинства (обн., ДВ, бр. 7 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2006 г., бр. 79
от 2009 г. и бр. 16 от 26.02.2010 г.) и чл. 4 от Правилника за устройството, дейността и
организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от
етническите малцинства (приет с Постановление № 108 на Министерския съвет от 2006 г.
обн., ДВ, бр. 40 от 2006 г.). Дейността на Центъра подпомага реализирането на
правителствената политика по отношение образователните потребности на деца и ученици
от етническите малцинства. Целите ежегодно се актуализират и конкретизират в
Едногодишните планове на Центъра, приемани от УС на ЦОИДУЕМ.
Дейността на Центъра през периода, в който са изпълнявани проектите по двете
разглеждани в настоящия доклад Конкурсни процедури 33.16-2017, приоритет 2 и 33.172018, приоритет 1 и 3, включва:1. Привличане на средства извън държавния бюджет за
реализиране и подкрепа на проекти, свързани с образователната интеграция на деца и
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ученици от етническите малцинства.2. Финансиране на проекти от Центъра. Успоредно с
това, Центърът участва активно в различни инициативи, организирани от други
институции и от неправителствения сектор, свързани с образователната интеграция на
децата и учениците от етническите малцинства.
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).
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.
Планирано е този приоритет да обхване 30% от средствата на Центъра в следните
насоки:
1.
Проекти, насочени към разработване и въвеждане в детските градини и в
училищата на програми за образователна дейност, съобразени с културите на различните
етнически малцинства (съгласно чл. 10 (1), т. 4).
2.
Проекти, включващи изследователска дейност, свързана с междуетническата
интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (съгласно чл. 10 (1), т. 6).
3.
Проекти, свързани с подготовката на родителите за осъществяване на
образователната интеграция на децата и учениците (съгласно чл. 10 (1), т. 7).
4.
Проекти с включени дейности за работа със семейството за разясняване на
ползите от образованието на децата и учениците от етническите малцинства.
5.
Проекти за работа с родители, учители и други педагогически специалисти
за преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различните
етнически групи.
6.
Проекти, включващи провеждане на информационни кампании, целящи
привличане на млади хора като доброволци за работа с деца в риск от отпадане или
отпаднали от образователната система.
7.
Проекти за формиране на родителски клубове и училищни настоятелства с
участието на родители от етническите малцинства.
8.
Проекти, в които са заложени дейности за реализиране на планове на
общинско равнище за поетапна десегрегация, основани върху анализ на образователните
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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 ще бъдат 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.
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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 ще бъде 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.
3.
Средства за осъществяване на наблюдение и оценка, както и за оценка на
риска за изпълнението на приоритета.
През разглеждания период, ЦОИДУЕМ е продължил изпълнението на двугодишния
проект „Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование“,
финансиран от Ромския образователен фонд, Будапеща и Министерство на образованието
и науката. През 2017 г. са изпълнени и двата компонента: Компонент 1: Предоставяне на
стипендии на ромски ученици (по самоопределяне), записани в гимназиалната степен на
образование (9-10-11-12 клас) и Компонент 2: Осигуряване на менторство/тюторство на
избраните ученици, които да подпомагат учениците-стипендианти от ромски произход,
чрез наставничество и допълнителни занимания по учебни предмети, по които имат
образователни пропуски и/или срещат затруднения, съдействат за личностното им
израстване, професионалното ориентиране и подобряване на образователните резултати.
За учебната 2017/2018 г. по проект „Подкрепа на ромски ученици за успешно
завършване на средно образование“ (BU 222), са били отпуснати 122 стипендии на ромски
ученици от цялата страна, които са записани в 9 клас, дневна форма на обучение и имат
годишен успех минимум „Добър“ 4.00 от предходната учебна година и нямат наложени
наказания от Педагогически съвет.
ЦОИДУЕМ изпълнява и проект „Подкрепа за изграждане на капацитет за
подобряване качеството на ранното детско развитие и образованието в началното
училище“, финансиран по Програма «Здраве и образование за всички (ЗОВ)» по тематичен
фонд за ромите на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Цел на проекта е:
Повишаване капацитета на педагогическия персонал в училищата и детските градини и на
образователните медиатори по Програмата ЗОВ (детски градини и начални училища с
преобладаващ брой деца от малцинствата) за осигуряване на качествено образование
за деца и ученици и ефективно взаимодействие с родителите и местните институции и
общности от гледна точка на подобряване социалното включване на роми и други уязвими
групи.
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В изпълнение на чл. 17, ал. 1, т. 1 от Правилника за устройството, дейността и
организацията на работа (ПУДОР) на ЦОИДУЕМ през 2018 г. е приключило
разработването и внедряването на софтуер за електронно подаване и оценяване на
проектни предложения по конкурсните процедури на ЦОИДУЕМ.
3. Специфика и основни характеристики на Конкурсна процедура 33.16-2017 г.
Обявената Конкурсна процедура 33.16-2017 включва два приоритета: Приоритет 1.
„Реализиране на различни форми на работа, водещи до пълноценна социализация на
децата и учениците от етническите малцинства“ и Приоритет 2. „Развиване на дейности,
гарантиращи равния достъп до качествено образование за децата и учениците от
етническите малцинства, включително и за преодоляване на сегрегацията и вторичната
сегрегация на децата и учениците от етническите малцинства“. Конкурсна процедура
33.16-2017 е ориентирана към държавни и общински детски градини; училища;
обслужващи звена; РУО на МОН; държавни висши училища и общини, изпълняващи
самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи
общественополезна дейност. Обявена е на 21 юни 2017 г. За разясняване изискванията и
спецификите на КП 33.16-2017 г., екипът на ЦОИДУЕМ е организирал осем
информационни срещи със заинтересовани бенефициенти – в градовете Асеновград,
Бургас, Варна, Добрич, Силистра, Сливен, Стара Загора и Хасково. Конкурсна процедура
33.16-2017 е част от изпълнението на Тригодишната програма за дейността на ЦОИДУЕМ.
Допустими дейности по приоритет 2 на разглежданата конкурсна процедура, който е
обект на настоящия доклад, са:
•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;
•насочени към връщане на отпадналите ученици в училище и подобряване на
образователните им резултати;
•за подобряване на образователните резултати на децата и учениците от етническите
малцинства;
•за овладяване на българския книжовен език от децата и учениците от етническите
малцинства;
•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;
•за осъществяване на извънкласни и извънучилищни дейности със съдържателни
елементи на интеркултурното образование;
•чрез които се осигурява допълнителна работа с ученици от етническите
малцинства, застрашени от отпадане и/или преждевременно напускане на училище;
13

•за подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на
образованието в гимназиален етап;
•включващи специализирана работа за информиране, мотивиране и подготовка на
ученици от етническите малцинства в гимназиална степен за продължаване на образование
във висшите училища.
Концепцията при изпълнение на проектите е насочена към постигане на
Стратегическа цел 2 –„Гарантиране на равен достъп до качествено образование за децата и
учениците от етническите малцинства“. За проектите по Приоритет 2, освен двете
задължителни за изпълнение дейности /за цялата конкурсна процедура/: „Организация и
управление“ и „Информиране и публичност“, със задължителен характер (с право на избор
на минимум 2 от тях) са и дейностите: насочени към връщане на отпадналите ученици в
училище и подобряване на образователните им резултати; за подобряване на
образователните резултати на децата и учениците от етническите малцинства; за
овладяване на българския книжовен език от децата и учениците от етническите
малцинства; за осъществяване на извънкласни и извънучилищни дейности със
съдържателни елементи на интеркултурното образование, чрез които се осигурява
допълнителна работа с ученици от етническите малцинства, застрашени от отпадане и/или
преждевременно напускане на училище.
Общият бюджет на приоритета е 778 000 лева. Максимална стойност на един проект
– 40 000 лева. Срок на изпълнение на проектите: до 24 месеца.
Постъпилите проектни предложения по приоритет 2 на конкурсната процедура са
били 73 като 18 от тях са отпаднали след административна проверка от екипа на
ЦОИДУЕМ; оценените проектни предложения са били 55; с предложение за финансиране
са били 37, а реално подписани договори за финансиране на проектните дейности са 25.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Бенефициент
ДГ № 68 "РАН БОСИЛЕК", гр. София
РУО-БЛАГОЕВГРАД
СГХСТ, гр. СОФИЯ
ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", гр. ДУНАВЦИ
ОБЩИНА ПЕЩЕРА
СУ "ИВАН ВАЗОВ", гр. ВЪРШЕЦ
ОБЩИНА СИЛИСТРА
НУ "ИВАН ВАЗОВ", гр. ДЪЛГОПОЛ
ОУ "БАЧО КИРО", гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ДГ "ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО", С. ЛОЗАРЕВО
ДГ "БЪРБОРИНО", гр. СРЕДЕЦ
ОБЩИНА ХАСКОВО
СУ "Св. Св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", с. СИНДЕЛ
СУ "АРГИРА ЖЕЧКОВА", гр. СЛИВЕН
ОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ", с. РАВНА ГОРА

договор №
БС 33.16-2-001/03.10.2017
БС 33.16-2-002/03.10.2017
БС 33.16-2-003/03.10.2017
БС 33.16-2-004/03.10.2017
БС 33.16-2-005/03.10.2017
БС 33.16-2-006/03.10.2017
БС 33.16-2-007/03.10.2017
БС 33.16-2-008/03.10.2017
БС 33.16-2-009/03.10.2017
БС 33.16-2-010/03.10.2017
БС 33.16-2-011/03.10.2017
БС 33.16-2-012/03.10.2017
БС 33.16-2-013/03.10.2017
БС 33.16-2-014/03.10.2017
БС 33.16-2-015/03.10.2017

сума /лв./
37 420,00
30 230,00
15 670,00
24 016,40
26 404,20
26 952,00
36 903,00
30 946,78
39 510,00
21 038,10
31 912,30
37 096,00
35 844,66
28 867,00
26 989,40
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ОУ "ДОБРИ ВОЙНИКОВ", с. ПОБЕДА
ОУ "Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", с. ТИШЕВИЦА
ОУ "П. Р. СЛАВЕЙКОВ", с. ЦЕРОВА КОРИЯ
ОУ "Н. Й. ВАПЦАРОВ", с. СЕЛАНОВЦИ
ОБЩИНА ДОБРИЧ
ОБЩИНА БОРОВАН
ОБЩИНА ОРЯХОВО
ПГСС, с. СИТОВО
СУ "ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ", гр. ТРЪСТЕНИК
СУ "ВИЧО ГРЪНЧАРОВ", гр. ГОРНА ОРЯХОВИЦА

БС 33.16-2-016/03.10.2017
БС 33.16-2-017/03.10.2017
БС 33.16-2-018/03.10.2017
БС 33.16-2-019/03.10.2017
БС 33.16-2-020/03.10.2017
БС 33.16-2-021/03.10.2017
БС 33.16-2-022/03.10.2017
БС 33.16-2-023/03.10.2017
БС 33.16-2-024/03.10.2017
БС 33.16-2-025/03.10.2017
ОБЩО:

39 998,20
20 103,80
18 477,40
21 223,00
38 150,00
32 583,60
35 075,99
39 594,00
30 112,00
39 917,02
765 034,85

4. Специфика и основни характеристики на Конкурсна процедура 33.17-2018 г.
Конкурсната процедура по приоритет 1 и приоритет 3 е обявена на интернет
страницата на ЦОИДУЕМ на 22.06.2018 г.
Приоритет 1: Реализиране на различни форми на работа, водещи до пълноценна
социализация на децата и учениците от етническите малцинства.
Общ бюджет на приоритета – 537 500 лева
Максимална стойност на един проект – 20 000 лева
Приоритет 3: Прилагане на ефективни форми на интеркултурното образование и за
съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите
малцинства.
Общ бюджет на приоритета – 125 000 лева
Максимална стойност на един проект – 10 000 лева
Допустимите кандидатстващи институции, съгласно разписаните предварителни
условия 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 с юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна
дейност.
По приоритет 1 „Реализиране на различни форми на работа, водещи до пълноценна
социализация на децата и учениците от етническите малцинства“ са постъпили общо
111 проекта. След проверка на документацията за административно съответствие, са
отпаднали 6 проекта. Оценени са 105 проекта, като с предложение за финансиране са 67, а
с 29 от тях се сключват договори за изпълнение.
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Бенефициент
договор №
СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", гр. ВЪЛЧИ ДОЛ
БС-33.17-1-001/26.09.2018
СУ "НАЙДЕН ГЕРОВ", гр. ПЛОВДИВ
БС-33.17-1-002/26.09.2018
ДГ "ПЪРВИ ЮНИ", с. БУТАН
БС-33.17-1-003/26.09.2018
ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ, гр. КЪРДЖАЛИ
БС-33.17-1-004/26.09.2018
НИОН "АЗ-БУКИ"
БС-33.17-1-005/26.09.2018
ОУ "Св. Св .КИРИЛ И МЕТОДИЙ", с. ДРАЖЕВО
БС-33.17-1-006/26.09.2018
РЦПППО-ТЪРГОВИЩЕ
БС-33.17-1-007/26.09.2018
ОБЩИНА ТУНДЖА
БС-33.17-1-008/26.09.2018
ДГ "БУРАТИНО", гр. КАЗАНЛЪК
БС-33.17-1-009/26.09.2018
СУ "ИВАН ВАЗОВ", гр. МЕЗДРА
БС-33.17-1-010/26.09.2018
РЦПППО-СЛИВЕН
БС-33.17-1-011/26.09.2018
СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", гр. ВЕТОВО
БС-33.17-1-012/26.09.2018
2-РО ОУ "ИВАН ВАЗОВ", гр. ВЪЛЧЕДРЪМ
БС-33.17-1-013/26.09.2018
ДГ № 129 "ФЕНИКС", гр. СОФИЯ
БС-33.17-1-014/26.09.2018
4-ТО ОУ "ПРОФ. ДЖОН АТАНАСОВ", гр. СОФИЯ
БС-33.17-1-015/26.09.2018
СУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ", гр. ВАРНА
БС-33.17-1-016/26.09.2018
ОУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ", с. СОТИРЯ
БС-33.17-1-017/26.09.2018
ДГ "БЪЛГАРЧЕ", гр. ВРАЦА
БС-33.17-1-018/26.09.2018
ДГ "ДЕТЕЛИНА", с. ВРАЧЕШ
БС-33.17-1-019/26.09.2018
ВТУ "Св. Св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"-ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОЛЕЖ, гр. Плевен БС-33.17-1-020/26.09.2018
ДГ № 62 "ЗОРНИЦА", гр. СОФИЯ
БС-33.17-1-021/26.09.2018
ПГТАТ "Н .Й. ВАПЦАРОВ", гр. ХАСКОВО
БС-33.17-1-022/26.09.2018
ПГ "ТОДОР РАЧИНСКИ", гр. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
БС-33.17-1-023/26.09.2018
ДГ "ГЬОНЧО БЕЛЕВ", гр. ИХТИМАН
БС-33.17-1-024/26.09.2018
ОБЩИНА ГАБРОВО
БС-33.17-1-025/26.09.2018
СУ 27 АКАД.ГЕОРГИ КАРАСЛАВОВ - СОФИ
БС-33.17-1-026/26.09.2018
ДГ АЛЕН МАК - ТРЪН
БС-33.17-1-027/26.09.2018
ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ
БС-33.17-1-028/27.09.2018
ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
БС-33.17-1-029/02.10.2018
ОБЩО:

сума /лв./
19 983,29
20 000,00
16 906,40
19 392,00
17 549,50
18 885,40
19 813,80
15 803,00
19 559,00
19 824,90
19 995,00
19 045,00
16 149,00
17 055,50
18 090,00
17 697,50
19 996,10
19 529,67
19 454,00
20 000,00
16 659,00
17 139,87
19 810,95
13 277,19
19 995,00
18 300,00
14 456,00
19 856,42
18 325,00
532 548,49

Допустимите дейности по приоритет 1 са:
 насочени към разработване и въвеждане в детските градини и в училищата на
програми за образователна дейност, съобразени с културите на различните етнически
малцинства;
 включващи изследователска дейност, свързана с междуетническата интеграция
на децата и учениците от етническите малцинства;
 свързани с подготовката на родителите за осъществяване на образователната
интеграция на децата и учениците;
 за работа със семейството за разясняване на ползите от образованието на децата и
учениците от етническите малцинства;
 за работа с родители, учители и други педагогически специалисти за преодоляване
на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различните етнически
групи;
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 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;
 за формиране на родителски клубове и училищни настоятелства с участието на
родители от етническите малцинства;
 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;
 за включване в общинските планове за интеграция на етническите малцинства на
мерки, насочени към предотвратяване на вторичната сегрегация, според спецификата на
населеното място.
Проектите са ориентирани към постигане на Стратегическа цел 1 –„Пълноценна
социализация на деца и ученици от етническите малцинства“.
По приоритет 3 „Прилагане на ефективни форми на интеркултурното образование и
за съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от
етническите малцинства“ са постъпили 40 проектни предложения. Поради
административно несъответствие са отпаднали 2; разгледани са 38 проекта като договори
за изпълнение са сключени с 13 от кандидатите.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Бенефициент
договор №
ОДК-Средец
БС-33.17-3-001/26.09.2018
ОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", гр. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО БС-33.17-3-002/27.09.2018
ПГ "ПЕТЪР ПАРЧЕВИЧ", гр. РАКОВСКИ
БС-33.17-3-003/27.09.2018
ОУ "Н. Й. ВАПЦАРОВ", с. РАНИ ЛИСТ
БС-33.17-3-004/27.09.2018
СУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ", гр. ВЪРБИЦА
БС-33.17-3-005/27.09.2018
ОУ "ХРИСТО ГРУЕВ ДАНОВ", гр. КЛИСУРА
БС-33.17-3-006/27.09.2018
СУ "ДИМИТЪР ГАЧЕВ", гр. ПАЗАРДЖИК
БС-33.17-3-007/27.09.2018
ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", гр. ЦЕНОВО
БС-33.17-3-008/27.09.2018
ОУ "НЕОФИТ РИЛСКИ", гр. КИЛИФАРЕВО
БС-33.17-3-009/27.09.2018
ПГЛПЕХТ, гр. ЯМБОЛ
БС-33.17-3-010/27.09.2018
СУ "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", гр. Симеоновград
БС-33.17-3-011/27.09.2018
ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", с. КАРАДЖОВО
БС-33.17-3-012/27.09.2018
ОУ "МИТРОПОЛИТ АВКСЕНТИЙ ВЕЛЕШКИ", гр. САМОКОВ
БС-33.17-3-013/27.09.2018
ОБЩО:

сума /лв./
9 940,60
9 835,00
10 000,00
9 743,00
9 973,00
9 788,40
10 000,00
7 757,13
9 981,58
9 982,39
9 938,50
10 000,00
9 999,80
126 939,40

Допустимите дейности по приоритет 3 са:
 за подкрепа на опознаване, съхраняване и развиване на традиции по места;
 за съхраняване и развиване на културната идентичност;
 за разработване на празничен календар с изяви на деца и ученици от различен
етнически произход;
17

 за осъществяване на извънкласна работа, занимания по интереси, организиран
отдих и спорт в мултикултурна образователна среда, съчетани с традициите на
различните етнически групи.
Проектите са ориентирани към постигане Стратегическа цел 3 –„Утвърждаване
на интеркултурното образование като неотменна част от процеса на модернизация на
българската образователна система“ и Стратегическа цел 4 -„Съхраняване и развиване
на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства“.

5. Методика за осъществяване на оценка на ефекта и степента на постигане на
стратегическите цели на ЦОИДУЕМ от проекти, финансирани по Конкурсна
Процедура 33.16-2017, Приоритет 2 и Конкурсна Процедура 33.17-2018, Приоритет 1 и
Приоритет 3
При разработването на методиката, необходима за изготвяне на доклада за
последваща оценка на ефективността и ефикасността на реализираните по Конкурсна
Процедура 33.16-2017, Приоритет 2 и Конкурсна Процедура 33.17-2018, Приоритет 1 и
Приоритет 3, финансирани от ЦОИДУЕМ, и степента, в която те са съдействали за
постигане стратегическите цели на Центъра, са спазени изцяло изискванията на
Възложителя. На базата на направените задълбочени проучвания на програмните
документи, определящи дейността на Центъра, на реализираните теренни проучвания,
интервюта, проведените анкети, специално ориентираните към всички целеви групи по
проектите – деца, ученици, учители, родители, бенефициенти, - докладът притежава
обективен, аналитичен и комплексен характер.
Направените в рамките на изпълнението проучвания и оценки са ориентирани към
следните основни цели :
Първо - Да се проучи и оцени доколко изпълнението на проектите и неговите
резултати съответстват на стратегическите цели на съответните Приоритети и са
допринесли за тяхната реализация. Има ли и какъв е напредъка по тези цели за целевите
групи обхванати от проектите.
Второ – Да се проучи и оцени доколко изпълнението на проектите е в съответствие с
одобрените проектни задания – като поставени цели, постигнат обхват на целевите групи,
съответствие на изпълнените дейности и мероприятия с предвиденото в проектите,
изпълнението на основните индикатори.
Трето - Да се оцени конкретния принос на проектите за постигане на целите за
основните целеви групи – деца, ученици, родители, учители. Да се оцени напредъка по
основни показатели и критерии за образователната интеграция на децата и учениците от
етническите малцинства. На тази основа да се оценят обективно създадените условия за
надграждане на постигнатото и за устойчивост на резултатите.
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Четвърто – Да се проучи и оцени методологичния напредък по отношение на
дейностите, свързани с образователната интеграция на децата и учениците от етническите
малцинства – усвояването на нови методи и форми, на нови педагогически похвати и
добри практики с по-висока ефективност и ефикасност.
Пето - Да се оцени степента на ефикасност на проектите като цяло и степента на
ефикасност на отделните дейности и мероприятия, изпълнени в рамките на проектите. Да
се направят оценки, изводи и препоръки с оглед постигане на по-висока ефикасност при
следващи проекти, които да послужат както на самите бенефициенти, така и на
ЦОИДУЕМ и на други потенциални финансиращи институции и организации.
Шесто - Да се проучат и оценят организационно техническите аспекти на
изпълнението, силните и слабите му страни, проблемите които са възникнали и мнението
на изпълнителите за необходимите им нови знания, умения, организационни похвати,
материално-технически и др. фактори и условия за ефективна и ефикасна работа в бъдеще.
Седмо – Да се проучи и оцени ролята и значението на проектния подход в процесите
на образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства,
уменията и капацитета за неговото прилагане в бъдеще и насоките за надграждане .
Осмо - Да се проучи и оцени степента, в която проектите са намерили отзвук и
подкрепа от местната общественост и местните власти
Посоченият тематичен обхват на проучването и сложната му целева структура
намериха пряк израз в разнообразието и спецификата на използвания методически
арсенал.
Приложената методиката за оценка е съобразена, както с изискванията на
Възложителя, така и със специфичните характеристики на разглежданите конкурсни
процедури. Осъществени са следните технологични стъпки:

Осъществено е задълбочено проучване на стратегическите документи на
ЦОИДУЕМ - Програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и
учениците от етническите малцинства за периода 2016-2018 г., приета с Решение на
Министерски съвет № 368 от 14.05.2016 г.; План за действие по изпълнение на
националната стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите
малцинства (2015 -2020 г.); Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от
етническите малцинства /2015-2020/; Правилник за устройството, дейността и
организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от
етническите малцинства Приет с ПМС № 108 от 8.05.2006 г.; Постановление № 4 на МС от
11.01.2005 г. за създаване на Център за образователна интеграция на децата и учениците от
етническите малцинства; Национална стратегия на Република България за интегриране на
ромите (2012 – 2020); План за действие за изпълнение на Националната стратегия на
Република България за интегриране на ромите (2012- 2020) и „Десетилетие на ромското
включване 2005-2015 г.”.
19


Преглед на проектната документация на всички 67 финансирани проекти по
конкурсна процедура 33.16-2017, Приоритет 2 и конкурсна процедура 33.17-2018,
Приоритет 1 и Приоритет 3. В рамките на прегледа и осъщественото проучване на самите
проекти са включени проектните предложение на бенефициентите, планираните дейности,
индикаторите за изпълнение, постигнатите резултати, краен съдържателен отчет.
За целта е разработена система от показатели за напредъка по всяка една от
целите на всеки отделен Приоритет, по които е оценявано изпълнението на проектите.
Сред тях основни място имат такива показатели като:
По отношение на децата и учениците :
Владеене на български език
Засилване на чувството за българска национална принадлежност и любов към Родината.
Интерес към образованието
Желание за образование
Образователно-учебни навици
Образователна дисциплина
Социо-културни навици и поведенчески стереотипи
Среден общ успех на учениците/децата за учебната година по време на изпълнението на
проекта
Промяна по отношение на толерантността и търпимостта към другия етнос
Промяна по отношение степен на общуване между децата от различни етноси
Промяна по отношение познаването и разбирането на бита и традициите на другите
етноси
Промяна по отношение уважението към бита и традициите на другите етноси
Сближаване между децата от различните етноси
Общуване извън училище
Създаване на умения за взаимна комуникация
Намаляване на етническото разграничаване, обособяване и затваряне
Създаване на трайни отношения на свързаност, които се пренасят и извън училището
Противопоставяне и конфликти между деца/ученици на етническа основа или с елементи
на етническо разграничаване
Повишена мотивация за продължаване на образованието
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Създадени условия за бъдещо надграждане по посочените показатели

По отношение на родителите
Родителски интерес към образованието и ученето на децата
Родителска помощ за детето /ученика
Родителско участие в живота на училището/ детската градина
Родителска грижа за децата
Контакти и общуване между родители от различните етноси
Промяна по отношение на толерантността и търпимостта към другия етнос
Промяна по отношение познаването и разбирането на бита и традициите на другите
етноси
Промяна по отношение уважението към бита и традициите на другите етноси
Сближаване между родителите от различните етноси
Създаване на умения за взаимна комуникация между родителите от различните етноси
Намаляване на етническото разграничаване, обособяване и затваряне
Създаване на трайни отношения на свързаност между родителите от различните етноси
Противопоставяне и конфликти между родителите от различните етноси
Повишена мотивация за съдействие за образованието на децата
Създадени условия за бъдещо надграждане по посочените показатели

По отношение на учителите
Създадени и усвоени нови учебни програми
Повишена квалификация на учители
Повишени обучителни умения
Усвояване на нови методики за преподаване на предмета в мултиетническа среда
Повишено познание на учителите за бита и културата на етносите
Повишени умения за комуникация в мултиетническа среда
Създадени полезни връзки с колеги от други училища
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Създадени отношения на сътрудничество между учители и родители
Изготвени и придобити нови методически помагала и средства
Усвоени нови образователни подходи, методики , средства
Усвоени умения за организиране на мероприятия и дейности
Повишени умения за справяне с мултиетнически конфликти между децата и учениците
Повишени умения за справяне с мултиетнически конфликти между родители на децата и
учениците
Повишени умения за справяне с конфликти с родители на децата и учениците от
етническите малцинства
Повишени умения за справяне с конфликти с родители на децата и учениците от
български етнически произход по повод на междуетнически въпроси
Повишена мотивация за работа по образователната интеграция
Създадени условия за бъдещо надграждане по посочените показатели, проведени от
ЦОИДУЕМ
При разработването на тези показатели са използвани предишни доклади за
напредъка, постигнат по процедури на ЦОИДУЕМ, аналитични материали и публикации
по въпросите на образователната интеграция, както мнения и предложения, получени при
проведени интервюта на учители от учебните заведения-бенефициенти .
 Разработване и провеждане на целево ориентирани към фокус групите анкетни
проучвания – учители, бенефициенти. Анкетните проучвания имат анонимен и
представителен характер като обхващат субектите от всички реализирани проекти и по
двете анализирани конкурсни процедури. Във всички анкети са включени въпроси от
отворен и затворен тип като по този начин се цели получаването на обективна информация
за действителния социален резонанс от изпълнението на финансираните от ЦОИДУЕМ
проекти.
 Обработка, обобщение и анализ на материалите от анкетните проучвания;
 Теренни проучвания, носещи представителен характер за изследване и оценка на
ефекта и ползите за целевите групи – деца, ученици, учители и родители от реализираните
дейности;
По отношение на отделните фокус групи посочените по-горе методи са приложени
съобразно спецификата на всяка отделна група. При това е отчетен опитът от предишни
проучвания с аналогични целеви групи. Така за проучване на участието на родителите и
мнението на учениците, екипът предпочете да не провежда анкетни проучвания с тях
основно поради практическата липса от достатъчно релевантно отношение към целите на
проучването. С тях се проведоха предимно интервюта и беседи, при които възможността
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за разясняване, правилно тълкуване на въпросите е значително по-голяма и съответно
резултатите са по-точни.
С оглед постигане на по-висока степен на независимост при отговорите на анкетите,
анкетирането на учители и ръководители бе проведено в различен времеви период.
Анкетното проучване бе проведено в четири отделни части, в които с оглед постигането
на по-висока степен на точност и достоверност, бяха поставени въпроси позволяващи
логически контрол на база на свързаността на въпросите
В рамките на проучването е извършена оценка по посочените показатели на всички
изпълнени проекти като за целта са използвани отчетни данни за изпълнението , анкетни
проучвания от участниците в изпълнението, ръководители и учители от учебните
заведения-бенефициенти, проведени интервюта с тях; проведени беседи с родители,
участвали в мероприятията по проектите. На тази основа е извършена експертна оценка от
експертите от екипа, извършил проучването. Такава експертна оценка е направена за всеки
отделен проект.
На основа на експертните оценки за отделните проекти, обобщените статистически
данни за обхвата на проектите, за извършената работа и постигнатите резултати, както и
на основата на обобщените данни от проведените анкетни проучвания с ръководителите и
учители от учебните заведения-бенефициенти, е изготвена обобщена оценка за ефекта и
напредъка постигнат в рамките на цялата процедура за всеки един от трите приоритета. Тя
е изложена в следната съдържателна структура:

Оценка на целевата насоченост на изпълнението и неговото
съответствие със стратегическите цели, подробно отразени в Стратегията за
образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства 2015-2020.
Стратегическите цели са:
1. Пълноценна социализация на деца и ученици от етническите малцинства;
2. Гарантиране на равен достъп до качествено образование за децата и учениците от
етническите малцинства;
3. Утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от процеса на
модернизация на българската образователна система;
4. Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от
етническите малцинства.
 Оценка на съответствието на проектите с принципите, заложени в конкурсна
процедура 33.16-2017, Приоритет 2 и конкурсна процедура 33.17-2018, Приоритет 1 и
Приоритет 3:
Оценка на съответствието на проектите с целите, залегнали в основните национални
стратегически документи, отнасящи се до интеграцията на деца и ученици от етническите
малцинства - Закона за предучилищното и училищното образование, Държавните
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образователни стандарти, приети с наредби на Министерски съвет и на министъра на
образованието и науката, съгласувани със съответните министри и ръководители на
ведомства, Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите
(2012-2020), Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия на Република
България за интегриране на ромите (2012- 2020), Стратегията за образователна интеграция
на деца и ученици от етническите малцинства (2015-2020), Плана за действие към
Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства
(2015-2020), Тригодишната програма за дейността на ЦОИДУЕМ 2016-2018, Плана за
дейността на ЦОИДУЕМ за 2017 година, Общинска Стратегия/План . програма, свързана с
интеграционните политики.
 Оценка на обхвата на целевите групи при изпълнението на проектите
 Оценка на резултатите от изпълнението (Структура на изпълнените дейности,
количествени показатели, мнение на бенефициентите за извършеното и
постигнатото. Изследване на ефективността и ефикасността на дейностите, свързани с
утвърждаване на интеркултурната перспектива като неотменна част от образователната
интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в процеса на модернизация
на българската образователна система; Изследване на ефективността и ефикасността на
дейностите свързани с осигуряване правото на равен достъп до качествено образование, за
децата и учениците от етническите малцинства; Направени са оценки на постигнатите
резултати по отношение на всяка отделна целева група – деца/ученици, родители,
учители; Изследване на ефективността и ефикасността на дейностите, свързани с
повишаване квалификацията на учителите за работа в мултикултурна среда; Изследване на
ефективността и ефикасността на дейностите, свързани с подобряването на мотивацията на
родителите на децата от етническите малцинства да съдействат за подобряване на
отношението към училищното обучение, намаляване броя на необхванатите и превенция
на ранното отпадане.
 Анализ и оценка на управлението на проектите, на проектните дейности, неговият
принос в изпълнението на проектите;
 Анализ и оценка на дейността на ЦОИДУЕМ и на методическата подкрепа от екипа
на Центъра на бенефициентите за изпълнение на проектните дейности.
 Анализ и оценка на публичността и отзвука от проектите сред обществеността,
управлението на проектите, отношението и получената подкрепа от обществеността и
местните власти при изпълнението на проектите; получената съпричастност при
изпълнение на проектните дейности;
 Идентифициране, анализ и оценка на добри практики в хода на изпълнението на
проектите по места.
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Конкурсна процедура 33.17-2018, Приоритет 3: Прилагане на ефективни форми на
интеркултурното образование и за съхраняване и развиване на културната идентичност на
децата и учениците от етническите малцинства.

Б. Оценка на ефекта и напредъка от изпълнението на проектите по конкурсна
процедура 33.16-2017, 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.

1. Описание на проекти по Конкурсна процедура 33.16-2017, Приоритет 2

Проект: „Ръка за ръка към интеграцията“
Бенефициент: ДГ „Щастливо детство“ с. Лозарево
Период: 22 месеца /2 учебни години – 09.2017-06.2019/
Бюджет: 21 038,10 лева
Участници: деца – 50, от които 6 от български етнически произход, 15 - от ромски
етнически произход и 29 - от турски етнически произход; учители – 2 от български
етнически произход
Основни дейности:
Разработване на адаптивни работни програми и сформиране на групи – създадени
са 4 работни групи, съобразно възрастта на децата и нивото им на познаване на българския
език; Програмите се изготвят според равнището им на знания по български език и нивото
на умения за общуване с цел плавното въвеждане и лесно усвояване на материала.
Допълнителни занимания по български език – занятията са под формата на
занимателни игри, където педагозите осигуряват допълнителни часове по български език
за децата от 3 – 6/7 годишна възраст; така се увеличава времето за общуване на български
език, изпълняват се езикови упражнения и се развиват книжовните и говорните умения.
Създаване на условия за работа в интеркултурна среда, чрез въвеждане на
интерактивни методи за обучение – проведени са различни мероприятия на открито, като
спортни и занимателни игри, разходки и посещения на библиотека, училище и зоокът в
село Лозарево; организирано е посещение на две представления в киносалон в село
Лозарево, на куклен театър в гр. Шумен; организиран е карнавал на тема „Опознай
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етническата културата на своето другарче“, в който са включени и всички родители при
изработката и подготовката на карнавалните костюми; организирана е състезателна игра
на тема „Единни и в игрите с родители“ с участието на родителите.
Постигнати цели:
Повишено ниво на познаване на българския език от децата от всички възрастови
групи; формиран интерес към образователния процес; мотивиране на родителите за работа
с учебното заведение и преподавателите.
Постигнати количествени индикатори:
Обхванати деца в детски градини, в които се изпълняват мерки за по-пълно
обхващане и задържане на деца между 3 и 6/7-годишна възраст от етническите малцинства
в образователната система – 44
Педагогически специалисти, които за първи път са включени в обучения за
формиране на умения за работа в мултикултурна среда -2
Популяризиране на проекта:
Разработени са информационни и презентационни материали, публикации в местния
печат - 1 постоянна табела, 100 броя информационни брошури и 10 броя плакати за
информиране на обществото; провеждани са родителски срещи за представяне на целите,
дейностите и постигнатите резултати от изпълнението на проекта; изработени са 70 бр.
наръчници за родителите, които да спомогнат за интеграцията както на децата, така и за
работа с родители от ромска общност, включително и мотивирането на родители да
пращат децата си на детска градина и да ги насърчават да продължават в по-горна
образователна степен.
Устойчивост на постигнатите резултати:
Реализираните дейности допринасят за засилване на социалната адаптация и
мотивация за посещение на детското заведение и овладяване на българския език, за
разширяване достъпа до качествено образование и намалява броя на отпадналите деца от
образователната система в ранна детска възраст. Участието на родителите, като непреки
участници в дейности, насочени към образователната интеграция на децата от етническите
малцинства е един от механизмите за превенция на сегрегацията и вторичната сегрегация.
Добра практика:
Чрез серия от интерактивни и традиционни методи, с използването на съвременни
технологии, специални помагала, занимателни игри, както и с непрякото участие на
родителите се допринася за разясняването на ползите от образователната интеграция и
осъзнаване на необходимостта децата да получат качествено образование за по-добра
реализация и социализация. С въведените дейности и методи за иновативно обучение се
разчупва стереотипа на изолираност на ромите.
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Проект: ”Ще успеем заедно”
Бенефициент: ДГ № 68 „Ран Босилек”, гр. София
Период: 22 месеца /2 учебни години – 09.2017-06.2019/
Бюджет: 37 420 лева
Участници: деца – 165, от които 115 от български етнически произход, 16 - от ромски
етнически произход , 12 - от турски етнически произход, други - 22 ; учители – 22 - от
български етнически произход, 1 - от турски етнически произход, други – 3; доброволци –
9.
Основни дейности:
Конференции, обучения, семинари, кръгли маси - организиране на
квалификационен семинар и обучение на учителите за преподаване на децата на знания и
умения да възприемат етнокултурните различия, преодолявайки негативни стереотипи и
културни дистанции.
Клуб „Знам” - Извънкласни образователни дейности за овладяване на българския
книжовен език. Провеждат се по 1 учебен час седмично в игрова, неформална среда в
групи с оптимален брой -15 деца.
Открити уроци по български език - В присъствие на родители, учители, доброволци
и представители на общността са изнесени общо 6 открити урока - 3 през 2017/2018 година
и 3 през 2018/2019 г. по одобрени план - конспекти. На откритите уроци децата показват
постиженията си от извънкласните дейности по овладяване на български книжовен език в
Клуб „Знам”.
Клуб „Мога” - Извънкласни занимания по време на ваканциите с елементи на
интеркултурно образование и уроци по етническа толерантност. Организирани са
извънкласни дейности със съдържателни елементи на интеркултурно образование –
разговори, беседи, тренинги, етюди на тема “Постави се на мое място”, „Уроци по
толерантност”, „Приказки на народите”, ”Празници и обичаи”, и др. Дейностите се
провеждат всеки ден по 30 минути от 11 учители, подпомагани от педагогически
съветник, както и от 9-10 доброволци – помощник възпитатели и родители.
Празници и концерти – проведени 6 съвместни празници и концерти, изнесени
пред родители, учители и представители на общността и обществеността.
„Учим сред природата” - Проведени по 2 бр. еднодневни екскурзии и 2 бр. зелени
училища. По този начин са създадени условия за съвместни образователни и възпитателни
дейности на деца с различен етнически произход в алтернативна образователна среда сред
природата.
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Постигнати цели: Проектът се вписва и допълва основната цел на ДГ №68 „Ран
Босилек“, изрично вписана и в Програмата – осигуряване на равен достъп до качествено
образование и изравняване стартовите позиции на децата от етническите малцинства.
Постигнато е повишаване на образователните резултати на децата, чийто майчин език е
различен от българския.
Постигнати количествени индикатори:
Дейности за подобряване на образователните резултати на децата – 6 бр.
Педагогически специалисти, които за първи път са включени в обучения за
формиране на умения за работа в мултикултурна среда – 24 бр.
Деца, за които българският език не е майчин, включени в допълнително обучение
по български език – 50 бр.
Извънкласни и извънучилищни дейности със съдържателни елементи на
интеркултурното образование – 4 бр.
Популяризиране на проекта:
Изготвяне и разпространение на информационни брошури, рекламни материали за
информиране на родителите, колегите, общността и различни образователни институции
за финансирания от ЦОИДУЕМ проект, реализиран от ДГ № 68 „Ран Босилек”.
Публикуване на информация за целите, резултатите, дейностите на проекта в Софийски
вестник, сайта на ДГ 68 „Ран Босилек”, сайта на р-н Люлин.
Устойчивост на постигнатите резултати:
Постигнатите положителни и устойчиви резултати от работата по проекта се
развиват по посока продължаване на дейностите и мултиплициране на постигнатия
ефект; налице е нагласа за повторно прилагане и разширяване на ефекта от настоящия
проект с децата от новия прием. В бъдещата си работа, екипът на ДГ „Ран Босилек“ се
насочва към създаване на устойчиви партньорства с училища, детски градини и НПО; към
търсене на подкрепа от Столична община, Дирекция „Образование” на СО, Дирекция
ПИСТ на СО, РУО София - град, районната администрация и други заинтересовани
страни за ефективно участие в процеса на образователната интеграция и десегрегация.
Добра практика:
Постигнато повишаване квалификация на педагогическата колегия за работа в
мултикултурна среда, както и включването на помощник-възпитатели в
квалификационните дейности за работа в мултиетническа среда.

Проект: ,,Заедно в ученето и игрите”
Бенефициент: ДГ,,Бърборино” гр. Средец
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Период: 22 месеца /2 учебни години – 09.2017-06.2019/
Бюджет: 31 912 лева /тридесет и една хиляди деветстотин и дванадесет лева/
Участници: деца – 120, от които 37 от български етнически произход, 80 - от
ромски етнически произход и 3 - от турски етнически произход; учители – 10 от български
етнически произход; 30 родители - от които 10 от български етнически произход, 23 - от
ромски етнически произход и 2 - от турски етнически произход
Основни дейности:
Конференции, обучения, семинари, кръгли маси – организиране на квалификационен
курс за преподавателите в ДГ за работа в мултикултурна среда на тема ,,Социокултурни
компетентности на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда."
Курсът се провежда в два модула от външен изпълнител. Изграждане на интеркултурна
компетентност у детските учители, както и формиране на специфични умения за работа в
билингвална образователна среда и формиране на механизми за приемственост между ДГ
и начално училище .
,,Шепа приказки в детската градина” - дейността е насочена към деца, които не
посещават редовно подготвителните групи в ДГ, имат незадоволителна подготовка по
български език, в резултат на което няма да имат равен старт при постъпване в първи клас,
което би довело до риск от отпадане от системата в по-горен етап на образование.
Специално за тях се организира включването им в група за допълнителна подготовка по
български език и литература като се използват интерактивни и игрови методи, дидактични
игри - познавателни и интелектуални, флаш карти за интеркултурно образование;
Компютърни и мултимедийни програми ,,Буквенка” и ,,Цифренка”; ролеви игри.
,,Библиотека на игрите” – в специално организирана предметно-пространствена
среда за библиотека, оборудвана със закупени и изработени от учителите дидактични и
авто-дидактични игри, игри за развитие на вниманието, на паметта, игри за преодоляване
на трудностите и др., деца и родители под ръководството на педагогически специалисти и
доброволци, се работи за затвърждаване на получените знания по време на възпитателно
образователния процес.
,,Заедно с куклите” - изработени специални кукли с индивидуални характеристики,
които се ползват не като играчки, а като партньори на децата в целево разигравани от
преподавателите ситуации за приемане на различията, справяне с трудности, с определени
чувства като страх, гняв, срам и др. Програмата е разделена на 6 модула в рамките на
учебна година. Във всяка сесия се засягат теми свързани с приемането на различието, с
чувствата, общуването, взаимоотношенията и разрешаване на конфликти. Всички разкази
и детски становища са събрани в ,,Книга на куклата.”
,,Къщичка на здравето” – с оглед запознаването на децата с основните принципи за
водене на здравословен начин на живот, за формиране на тяхната здравословна и
екологична култура, е организирано посещение на кравеферма и хлебозавод; те сами
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създадат в ДГ еко-работилница и био-градинка; събират рецепти с любими здравословни
ястия и създават книжка с тях; получат знания и за устройството и функциите на
човешкото тяло, болестите и предпазването от тях, дневен режим, закаляване спорт и
туризъм. Родителите също са взели активно участие в процеса на обучение на децата.
,,Приключенско лято” - организирани са детски дневни лагери, където децата имат
възможност да почиват, да се забавляват и обучават едновременно като през всеки ден от
седмицата се разработват различни мисии - тематични мини-проекти, където децата
работят заедно докато намерят решение на поставеното предизвикателство.
Постигнати цели:
Постигната промяна в подхода на учителите към ромските деца, подобни умения
за работа в мулти-културна среда; Повишена езикова компетентност за общуване на
български език за децата от етнически малцинства; Подобрена мотивация и интереса на
децата от етническите малцинства към участие в образователния процес и подобряване на
образователните им резултати; формирани у всички възпитаници на ДГ умения за работа
в екип, взаимопомощ и толерантност; създадени условия за положителни резултати и
практики на между-културен диалог и междуетническа толерантност; родители роми
придобили социални умения и повишили обществената си активност, утвърдени практики
на сътрудничество между родители и учители; повишаване на родителския им капацитет
създаден интерес у родителите на децата-роми за участие в образователния процес.
Постигнати количествени индикатори:
Включени 10 учители в семинари за формиране на специфични умения за работа в
билингвална образователна среда, както и за изграждане на интеркултурна компетентност;
12 деца от етническите малцинства в ДГ „Бърборино”, усвоили български език
според стандарта за постъпване в първи клас/ измерен със Стандартизиран тест за
училищна готовност/; 12 деца повишили социалните си и емоционални умения;
Подобрени образователни резултати и езикова компетентност по български език –
20 деца от ромски произход и 10 деца извън целевата група;
Подобрени комуникативни умения и себеизразяване, предотвратени бъдещи
предразсъдъци и проблеми. 23 деца с повишена самооценка и самоконтрол;
Получено образование за устойчив и приросъобразен начин на живот. Променени
хранителни навици и повишена култура на хранене на 15 деца.
Повишен интерес и мотивация на 50 деца-роми да посещават детската градина.
Формирани умения за работа в екип, взаимопомощ и толерантност на 50 деца от
етническите малцинства и 30 деца извън целевата група.
Популяризиране на проекта:
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Изготвена информационна табела за проекта, брошури, стикери и информационен
бюлетин, афиши. Проведени две конференции - една начална на която е представен
проекта, предвидените дейности и очакваните резултати и една заключителна с
представяне на постигнатите резултати. На различните етапи от изпълнението на проекта
са изготвени и публикувани съобщения за местни медии.
Устойчивост на постигнатите резултати:
Екипите от специалистите, натрупали опит при изпълнението на проекта. ще се
запазят и ще продължат да работят заедно и в бъдеще, вкл. чрез генериране на нови
проекти и/или форми за сътрудничество с външно финансиране и в партньорство с други
организации. Резултатите от проекта на ДГ,,Бърборино” са така замислени, че да бъдат
развивани и надграждани с наличните ресурси, с които разполага детската градина в
интерес на децата които я посещават. Вследствие от реализирането на проекта детската
градина ще предостави качествена образователна услуга и ще предостави своя проектен
модел на други образователни институции.
Добра практика:
Въведените иновативни методи и подходи на работа категорично могат да се
определят като „добра практика“. Много добри резултати се постигат с въвеждането на
куклата-партньор в „Заедно с куклите“, на дидактичните игри съвместно с родителите в
„Библиотека на игрите“, на еко-работилницата и био-градинка в „Къщичка за здраве“.

Проект: „Аз и ти – палитра от чистота, единство и красота“
Бенефициент: Начално училище „Иван Вазов“ – гр. Дългопол, общ. Дългопол, обл.
Варна
Период: 22 месеца /2 учебни години – 09.2017-06.2019/
Бюджет: 30 946 лева /тридесет хиляди деветстотин четиридесет и шест лева/
Участници: деца – 20, от които 6 от български етнически произход, 13 - от ромски
етнически произход и 1 - от турски етнически произход; ученици – 61, от които 8 от
български етнически произход, 49 - от ромски етнически произход и 4 - от турски
етнически произход; учители – 16, от които 15 от български етнически произход и 1 от
турски етнически произход; 80 родители - от които 15 от български етнически произход,
55 - от ромски етнически произход и 10 - от турски етнически произход; доброволци – 25.
Основни дейности:
„Да се срещнем с теб в 7,50 ч. в училище“ - извеждане на деца и ученици от
обособената етническа махала с осигурен транспорт и придружавани от лице, отговарящо
за реда и дисциплината.
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„Подай си ръката, аз ще ти помогна…“- сформиране на групи за овладяване на
българския език посредством подготвени достъпни упражнения, които да помогнат при
усвояване на учебния материал. Ученици-доброволци споделят своите знания при
различни упражнения и заедно се справят с трудностите.
Клуб „Аз съм българче“ - С помощта на стихотворения, приказки и драматизации се
усвоява българският език от деца и ученици, чийто майчин език не е български; включва
се и проучване на биографични данни за автори за активизиране на интереса на
участниците; посещения на театрални постановки, които ще допринесат за възприемане на
сценично поведение, изговор и дикция.
„Да постъпим в първи клас като приятели“- организиране на лятно училище,
където деца от различни етнически групи да се сприятелят преди постъпването им в първи
клас; за преодоляване на различията помежду им се организират развлекателни игри и
занимания, като рисуване, апликиране, моделиране, слушане на приказки, разказване и
драматизиране; задружно приготвяне на обяда в кухнята; посещение на зеленчукова
градина, посещение на забележителност от родния край; занимания в компютърния
кабинет; провеждане на излет сред природата с родители – доброволци.
Постигнати цели:
Подобрени образователни резултати на учениците от етническите малцинства;
Намален брой слаби оценки; Мотивация за редовно посещение в училище;
Намален брой отсъствия; Връщане на отпадналите ученици в училище и
подобряване на образователните им резултати.
Постигнати количествени индикатори:
Деца/ученици, за които българският език не е майчин, включени в допълнително
обучение по български език -14
Деца и ученици, включени в извънкласни и извънучилищни дейности със
съдържателни елементи на интеркултурното образование – 50
Ученици, обхванати в образователната система, които са били застрашени от
отпадане и/или преждевременно напускане на училище и с които е проведена
допълнителна работа -12
Ученици от етническите малцинства с подобрени образователни резултати – 40
Деца и ученици от етническите малцинства, пристигащи навреме в училище и
присъстващи редовно в учебните занятия – 33
Популяризиране на проекта:
Осъществено е посредством изготвяне на информационно табло за проекта в
училището, на което се оповестяват всички събития пред учениците и обществеността;
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изготвяне и разпространение на информационни дипляни по проекта; информиране на
местните общности чрез публикации в сайта на училището, фейсбук страницата на
училището и в местната преса – вестник „Дългопол-вчера, днес и утре“ и чрез
организиране на информационни срещи;
Устойчивост на постигнатите резултати:
Устойчиво въздействие може да се разглежда в следните насоки:
- Положителен личен пример на деца от малцинствен произход от целевата група и
трайното им социализирано поведение в обществото ще бъде пример за деца, необхванати
от прякото реализиране на проекта;
- Създаването на условия за придобиване на трайни знания и умения в областта на
преподаваното учебно съдържание;
- Премахване на културните, религиозни и етнически различия и разногласия между
децата и социалната им интеграция;:
- Лятното училище ще продължи да функционира и извън училищния период - през
месец юни;
- Извозването на учениците от обособената махала ще се финансира от училището
или чрез други проекти;
-Групите за усвояване на български език ще функционират, включени в други
проекти или в часовете за самоподготовка.
Добра практика:
Осигуряването на транспорт за извозване на децата и учениците от обособената
махала до училището със смесени класове и обратно; включването на ученици-доброволци
в изпълнението на проекта;

Проект: „Приказно пътешествие“
Бенефициент: Обединено училище „Добри Войников”, с. Победа, обл. Добрич
Период: 23 месеца /2 учебни години – 09.2017-07.2019/
Бюджет: 39 998лева /тридесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и осем лева/
Участници: ученици – 72, от които 6 от български етнически произход, 66 - от ромски
етнически произход; учители – 16, от които всички от български етнически произход;
Основни дейности:
Конференции, обучения, семинари, кръгли маси - Обучение на учители; Проведени
са 2 изнесени обучения с практическа насоченост на теми: 1. „Иновативни форми, методи
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и подходи за работа в мултикултурна образователна среда“ за 16 учители от училището; 2.
„Учителят и интеркултурното образование – лингвистични проблеми на работата с деца от
малцинствата” за 16 учители от училището.
Приказка – За преодоляване на комуникативно-речевият
подрастващите, са сформирани 3 групи по 12 ученици:
•

Клуб „Педя човек - лакът брада“ – начален етап І – ІІ кл.

•

Клуб „Приказно царство“ – начален етап ІІІ – ІV кл.

•

Клуб „Разкажи ми приказка“ – прогимназиален етап.

проблем

на

Всяка група подготвя по 6 приказни проекта, които по най-забавен и нетрадиционен
начин представя пред всички ученици от училището и желаещите родители. Осъществени
са две посещения на куклен театър, 5 дневен летен лагер в ПБ „Атия” до гр. Бургас и
екскурзия до увеселителен тематичен парк „ХепиЛенд”, до гр. Варна. В дейността е
включено водене на читателски дневници и организиране на 1 приказен библиотечен кът,
в който да се представят от и пред учениците приказки на народите, автори и
произведения. Заключителната част е публично занятие „Магически пъзел“, заедно с
групите по дейност „Интеркултурна съкровищница”.
Интеркултурна съкровищница – На базата възрастовите различия на учениците са
сформирани 3 групи по 12 ученици : в начален етап - Клуб „Интеркултурен празничен
календар“ и Клуб „Пътешественик“; в прогимназиален етап - Клуб „Етнобагри“. В рамките
на панираните занятия се полагат усилия за преодоляване на слабите образователни
резултати на учениците, произтичащи от билингвизма
Постигнати цели:
Задържане в образователната система на застрашени от преждевременно напускане
ученици чрез подобряване на образователните им резултати по български език и по други
учебни предмети, подкрепа за продължаване на образованието в гимназиален етап и
надграждане на интеркултурното образование на ученици и учители.
Постигнати количествени индикатори:
По дейност № 4 „Приказка“ са сформирани 3 клуба с участието на 36 ученици.
Осъществени 18 презентации на малки проекти. Организирани 1 библиотечен кът, летен
лагер и екскурзия. Повишени обучителните резултати на 12 ученици по български език и
намален броя на безпричинните отсъствия. По дейност №5 „Интеркултурна
съкровищница“ също са сформирани 3 клуба с участието на 36 ученици. Осъществени 18
презентации на малки проекти. Организирани 1 библиотечен кът и двудневна екскурзия.
Повишени обучителните резултати на 12 ученици, намален броя на безпричинните
отсъствия, продължили образованието си в гимназиален етап – 13 ученици.
Популяризиране на проекта:
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Изработено е лого на проекта с информация за ЦОИДУЕМ, конкурсната процедура,
училището и името на проекта; публикации в областния печат – в началото на проекта за
информация за предстоящите дейности, срокове, средства и в края на всяка проектна
година за постигнатите резултати и ползи. Организирана е страница на проекта в сайта на
Обединено училище „Добри Войников”, с. Победа http://ouvoynikov-pobeda.com/; системно
са отразявани събитията по проекта във Fаcebook страницата на училището; поставени са
обяснителни табели в работните помещения и кътове на училището; информационни
банери – статичен, за входа на училището и преносим при проектни публични изяви и
дейности извън сградата; дипляни, рекламни календари за награди на участниците за
втората проектна година; презентиране на добри практики пред представители на
образователни институции. Отпечатани 3 бр. публикации в областния печат; 150 бр.
дипляни; 80 бр. рекламни календари. Поставени 10 бр. информационни табели; 2 бр.
информационни банери.
Устойчивост на постигнатите резултати:
Заложената в проекта амбиция е преобразуване на училището в иновативно, с
обучение чрез проектно учене; Създаването на работещ модел за интеркултурно
образование, който да доведе до промяна на стереотипа на ромските ученици, относно
училището като институция. След приключване на проекта дейностите ще продължат като
форми на факултативни и избираеми учебни часове и в Заниманията по интереси в групите
за целодневна организация.
Добра практика:
Използването на обучение чрез проектно учене и ежемесечно представяне на малки
проекти от дейности, което стимулира интереса и желанието за учене от страна на
учениците. Практически насочените изнесени обучения подпомагат допълнителна
квалификация на учителите за работа в мултикултурна образователна среда.

Проект: Приобщаване на различните – интеркултурни подходи
Бенефициент: Основно училище „Отец Паисий”– с. Равна гора, общ. Созопол
Период: 22 месеца /2 учебни години – 09.2017-07.2019/
Бюджет: 26 989 лева /двадесет и шест хиляди деветстотин осемдесет и девет лева/
Участници: ученици – 72, от които 4 от български етнически произход, 60 - от ромски
етнически произход и 8 - от турски етнически произход; учители – 9, от които 8 от
български етнически произход и 1 от турски етнически произход.
Основни дейности:
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„Конференции, обучения, семинари, кръгли маси” – обучение на педагогическите
специалисти за работа в мултикултурна образователна среда, включително за преподаване
на български език на деца, за които той не е майчин.
Овладяване на българския книжовен език от децата и учениците от етническите
малцинства - дейността обхваща 43 броя ученици от първи, втори, шести и седми клас.
Двугодишният курс на обучение, заложен в срока на проекта, е подходящ, защото
предполага и израстване на съответната група, наслагване на знания и умения по езика,
както и тяхното прилагане; натрупване на социален опит и разбиране на процесите, които
се случват. За всички ученици от четирите групи е изработен профил на ученика,
отразяващ развитието му. Работи се за равностойно овладяване на четирите езикови
умения: разбиране при четене и слушане, умения за изразяване в писмена и устна форма.
Осигуряване на допълнителна работа с ученици от етническите малцинства,
застрашени от отпадане и/или преждевременно напускане на училище, чрез обучение по
роден край – човек и природа и математика – Обхванати са ученици от 3 и 4 клас.
Провеждане на занимания по роден край – човек и общество за изграждане на национално
самочувствие и принадлежност към род и родина, повишаване на понятийния запас и
самооценката на учениците от етническите малцинства; Преодоляване на образователните
дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си.
Дейност за подобряване на образователните резултати на децата и учениците,
чрез психологическа подкрепа - индивидуална психологическа помощ за ученици, чиито
образователни резултати са повлияни от личностни и емоционални проблеми, проблеми на
взаимоотношенията в семейството и с връстниците, проблеми на самооценката,
увереността, самопознанието, мотивацията за учене. Тези фактори могат да бъдат
изследвани и коригирани чрез индивидуално консултиране и оказване на психологическа
подкрепа. Психологическото консултиране се извършва по заявка на родителите,
учителите, ръководството на училището или на самите ученици. Продължителността на
психологическата подкрепа зависи от индивидуалния случай.
„Обучение в толерантност” – обхващат се 7 ученици от пети клас в двугодишна
работа по промяна на нагласите, повишаване на самочувствието, уважение към другите,
изграждане на толерантност, разбиване на стереотипите.
Подкрепа на ученици от етническите малцинства от ОУ „Отец Паисий” с. Равна
гора за продължаване на образованието в гимназиален етап - Дейността включва 9
ученици от седми клас през първата година от проекта и единадесет ученика през втората
година. Обучителните сесии включват теми като: Какъв искам да стана, какво ми харесва,
представа за бъдещето ми, професии, нормативна уредба и срокове за прием след основно
образование, стъпки и документи по кандидатстване, посещения на професионални
училища.
„Образователна екскурзия” - Дейността приобщава 60 ученици от различни
възрасти с различен етнически произход. Целевата група се извежда организирано от
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населеното място за три дни преодоляваме социалната им изолация и капсулиране; Дава
възможност за междувъзрастово и междукултурно общуване; изграждане на отношение на
доверие, взаимопомощ, подкрепа и екипност.
Постигнати цели:
В училище се налагат формите на интеркултурното образование – приобщаване на
различните; подобрена езикова култура и повишени знания по български език и
литература, роден край, математика на учениците от целевата група; намален брой на
изоставащите с материала ученици, на отпадналите от образователната система; повишена
мотивация за продължаване образованието в следваща степен; формиране на
професионална ориентация и представа за професионално развитие. Подобрен
емоционален климат в класовете с ученици с проблеми в обучението и поведението.
Постигнати количествени индикатори:
Проведена допълнителна работа с 16 ученици от етническите малцинства,
застрашени от отпадане и/или преждевременно напускане за подобряване на
образователните резултати; Повишена интер-културната компетентност и познания на 9
преподаватели; намален риск от отпадане от образователния процес и подобрени
образователни резултати на учениците от целевата група.
Популяризиране на проекта:
В началото и в края на проекта са организирани официални информационни срещи.
Регулярно е публикувана информация в интернет: фейсбук–страницата на училището, в
сайта на училището, в регионалния и областния печат; изготвени са информационни
материали – брошури, фолирани плакати – размер А4 и А3. На всяка стая, в която се е
провеждала дейност по проекта е поставена информационна табела.. Направен е фотоархив от всички етапи на изпълнението. Направени са 3 публикации в местен и
регионалния печат.
Устойчивост на постигнатите резултати:
Положителният широк отзвук от изпълнение на дейностите по проекта, е
предпоставка за неговата устойчивост във времето; натрупаният опит ще се възпроизведе в
нови образователни инициативи и форми.
Добра практика:
Подготвени учебни програми по български език и литература, чрез Система
„Летриландия“, чиято основна характеристика е идеята да се превърнат буквите в герои в
един въображаем свят и да се използват приказките като мотивиращ елемент; ползване на
аудиовизуален метод за обучение по български език; ползването на безплатна платформа
LearningApps.org, Web 2.0 приложение за съвместна работа в група. Въвеждане на
професионална психологическа подкрепа за всички нуждаещи се ученици.
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Проект: „Винаги различни, но винаги заедно“
Бенефициент: ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново
Партньор: ОУ „П. Р. Славейков“, с. Джулюница
Период: 23 месеца /2 учебни години – 09.2017-08.2019/
Бюджет: 39 510 лева /тридесет и девет хиляди петстотин и десет лева/
Участници: ученици – 105, от които 73 от български етнически произход, 25 - от ромски
етнически произход и 5 - от турски етнически произход, 2 – от друг; учители – 14, от които
всички от български етнически произход.
Основни дейности:
Конференции, Обучения, семинари, кръгли маси - Обмяна на добър опит между ОУ
„П. Р. Славейков“, с. Джулюница и ОУ „Бачо Киро“, гр. В. Търново с акцент върху
интеркултурната компетентност; провеждане на кръгла маса за обсъждане на добри
практики, на 4 бр. открити уроци с елементи на интеркултурно образование.
Създаване на условия за организиране и провеждане на извънкласни дейности по
гражданско образование - В ОУ „Бачо Киро“ са сформирани Клуб „Аз и светът“ с 20
ученици от І – ІV клас; Клуб „Участвам и променям“ с 15 ученици от V до VІІ клас с
различно ниво на грамотност – напреднали и такива, които са застрашени от отпадане.
Учениците са насочване към разбиране на общото и различното между деца от различни
етноси; същността и значението на доброволчеството; проведени са серия от тренинг-игри,
свързани с превенция дискриминацията, агресията и насилието; Обучение на принципа
„ученици обучават ученици“; Насърчаване на учениците за участие в училищното
управление.
Създаване на условия за организиране и провеждане на извънкласни дейности по
изкуства – Осигурени са условия за провеждане на заниманията и мероприятията в 3
клуба (2 в ОУ „Бачо Киро“, Велико Търново и 1 в ОУ „П. Р. Славейков“, Джулюница).
Тяхното предназначение е насочено към развиване на инициативността и креативността,
както и на индивидуалните творчески заложби у учениците чрез проектиране, рисуване,
апликиране, аранжиране, декупаж, презентиране, работа в екип и др.
Създаване на условия за организиране и провеждане на извънкласни дейности –
област спорт – Осигурени са условия за физическа активност чрез различни спортове,
подвижни игри, раздвижване и др. занимания на открито. Формира се нагласа за живот в
по-здравословна училищна среда, стимулиране към здравословен начин на живот, както и
развитие на умения за работа в екип.
Съвместни междуучилищни дейности - Зелено училище „Академия за
приятелство“ , Спортни състезания – 2 бр., Кулинарен уъркшоп „Никой не е по-голям от
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хляба“, Артпленер „Сръчковци“, Екскурзия с образователна цел до гр. Габрово „Торба
лъжи“ .
Постигнати цели:
Създадени условия за съвместни образователни дейности на ученици с различен
етнически произход, провокиращи положителна нагласа към различната културна
специфика и стимулиращи междукултурното разбиране и общуване в благоприятна и
толерантна среда, посредством съвместни извънкласни дейности.
Постигнати количествени индикатори:
Обхванати ученици в училища, в които се изпълняват мерки за по-пълно обхващане
и задържане на деца между 7- и 16-годишна възраст от етническите малцинства в
образователната система – 30
Педагогически специалисти, които за първи път са включени в обучения за
формиране на умения за работа в мултикултурна среда – 9
Ученици, обхванати в образователната система, които са били застрашени от
отпадане и/или преждевременно напускане на училище и с които е проведена
допълнителна работа - 25
Ученици от етническите малцинства, които са продължили образованието си в
гимназиален етап - 5
Ученици от етническите малцинства с подобрени образователни резултати - 25
Популяризиране на проекта:
Проведени са две пресконференции (в началото и в края на проекта), публикации в
регионални издания, ежемесечна информация за хода на проектните дейности на сайта и
фейсбук профилите на училищата. За визуализация на проекта и източника на
финансиране са изработени 2 бр. информационни табели за училищата, където се
реализират дейностите по проекта. Популяризирането на проекта ще се осъществи чрез
изготвяне на филм като краен продукт.
Устойчивост на постигнатите резултати:
Дейностите по проекта целят осмисляне на свободното време на учениците и се
очаква да постигнат устойчиво въздействие чрез повишаване гражданската активност,
придобиване умения за живота, развиване на интересите и талантите на участниците,
ангажиране на учениците с физически и художествено-литературни дейности. Проектът
предполага да окаже не само краткотраен ефект, но и да доведе до установяване на модели
за работа с дългосрочна полза. Целта е превръщането на дейностите по проекта в
традиция, която да позволи използваните методи и възможности да се съхранят, но и да
продължат да се развиват. Устойчивостта на проекта се гарантира и чрез обогатяване на
педагогическия репертоар на учителите за работа в мултикултурна среда.
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Добра практика:
Проведените междуучилищни дейности; Обучение на принципа „ученици обучават
ученици“; участие на учениците в училищното управление, съвместна работа с
Училищния парламент.

Проект: „Различното училище”
Бенефициент: ОУ „Н.Й.Вапцаров” с. Селановци
Период: 23 месеца /2 учебни години – 09.2017-08.2019/
Бюджет: 21 223 лева /двадесет и една хиляди двеста двадесет и три лева/
Участници: ученици – 160, от които 73 от български етнически произход, 87 - от ромски
етнически произход; учители – 15, от които 15 от български етнически произход; 280
родители - от които 130 от български етнически произход, 180 - от ромски етнически
произход; доброволци – 20.
Основни дейности:
„Моят ден по-хубав” – създадени са четири групи с по 8 ученици от пети до седми
клас от двата етноса групирани с подобно ниво на интелектуален и социален потенциал.
Разработват се теми в следните направления: хигиена – лична и на дома, готварство,
семеен бюджет и рекреация и градинарство. Темите надграждат и практически прилагат
знания по математика, Човекът и природата, химия и опазване на околната среда,
Биология и здравно образование, Технологии и др.
„Избирам бъдеще” - Организирано е пътуване до Център за кариерно ориентиране
Враца; Проведени са две кръгли маси с учениците от пети до осми клас с успели
представители на различни професии – бивши ученици на училището, включително и
такива от ромски произход.
„Пътуване към корена” - Организирани са четири тематични клуба : „Ритми на
народите”, „Извървени пътища”, „Празнични пътеки”, участие във фестивала „Отворено
сърце”.
„Обучение на учители” – проведени са две изнесени обучения с лектор от
сертифицирана организация на 20 педагогически специалисти на теми: „Интерактивни
методи за работа в мултикултурна среда”, „Практически форми на приобщаващото
образование”.
Постигнати цели:
Постигнато кариерно ориентиране и професионално насочване за всички ученици
от прогимназиалния курс; надградени педагогически умения за работа в мултикултурна
среда за целенасочено приобщаващо образование за всички преподаватели.
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Постигнати количествени индикатори:
Ученици, обхванати в образователната система, които са били застрашени от
отпадане и/или преждевременно напускане на училище и с които е проведена
допълнителна работа - по 32 за всяка година
Ученици от етническите малцинства, които са продължили образованието си в
гимназиален етап - общо за двете години 16
Ученици от етническите малцинства с подобрени образователни резултати. - по 31
за всяка година
Популяризиране на проекта:
Осъществени са 3 радиопредавания по местния радиовъзел за информиране на
общността; Публикувани са шест статии във регионалната преса; Изработени
информационни табели с логото на проекта; публикации на сайта на община Оряхово и на
сайта на училището; Изработени 200 диплянки, информиращи за дейностите по проекта и
източника на финансиране.
Устойчивост на постигнатите резултати:
Двугодишния период на изпълнение на проекта е своеобразен начин за гарантиране
устойчивостта на дейностите. Планираните дейности за кариерно ориентиране
продължават традицията, създадена в училището за правилно професионално
ориентиране. Планира се този тип дейности да продължи и след двете години на проекта.
Добра практика:
Дейностите по професионалната ориентация на учениците; организираните
разнообразни срещи с представители на различни професии.

Проект: ЕТНОдъга над Тишевица
Бенефициент: Обединено училище „Св. Кл. Охридски”, с.Тишевица
Период: 22 месеца /2 учебни години – 09.2017-07.2019/
Бюджет: 20 103 лева /двадесет хиляди сто и три лева/
Участници: ученици – 121, от които 16 от български етнически произход, 105 - от ромски
етнически произход; учители – 16, от които 15 от български етнически произход и 1 от
ромски етнически произход; 57 родители - от които 5 от български етнически произход, 52
- от ромски етнически произход; доброволци – 20.
Основни дейности:
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Конференции, обучения, семинари, кръгли маси - Модулно-обучителни обмяна на
опит и практики на учителите за работа в мултикултурна среда; Приобщаване на
родителите-роми към образователния процес и засилване на участието им в училищния
живот.
Овладяване на българския книжовен език и допълнителна работа с ученици
застрашени от отпадане – организиране работата на 1 група в училището, която обхваща
12 деца от 1 и 2 клас, които изпитват затруднения в обучението си по български език и
литература.
Подобряване на образователните резултати на учениците от III и IV клас на НВО
и допълнителна работа с ученици застрашени от отпадане - работата на 1 група от 16
деца от 3 и 4 клас, които изпитват затруднения в обучението си по български език и
литература.
„Живот като сватба” - Опознаване и атрактивно представяне на сватбените и
годежни традиции на етническите и религиозни общности в България чрез драма, куклен
театър и изобразително изкуство.
„Да” на традициите” - Създаване на клуб от 10 ученика от прогимназиален етап
за запознаване със собствената културна идентичност и с културата на етническите и
религиозни общности в региона чрез проучване и събиране на традиции и обичаи при
годежите и сватбите на различните етнически общности.
Ромски вкусотии - Изучаване и представяне на традиционни ястия на различните
етнически групи от региона и по-специално традиционната кухня за Банго Васил
/Васильовден/ и Едерлези /Гергьовден/.
„Който пее – зло не мисли!“ - Създаване на клуб от 12 ученика от начален и
прогимназиален етап, за запознаване с фолклорни песни на различните етноси.
„От старите ракли” - Учениците проучват характерните декоративни елементи,
свързани с традициите на различните общности, които са украса на утилитарните
предмети; учат се да представят атрактивно практическата им полза и декоративното им
украсяване чрез приложните методи на изкуството.
Участие в детски ромски фестивал „Отворено сърце“ гр. Велико Търново –
участвали са 25 представители на целевата група (10 ученици, 5 родители и 10 учители)
Панаир на различията - Представяне на традиции и обичаи на различните
етнически и религиозни общности в региона чрез изложби, музика, танци, презентации с
включване на ученици и родители.
Постигнати цели:
Овладяване на българския книжовен език и преодоляване опасността от отпадане от
образователната система на ученици от 1-4 клас; приобщаване на родителите към
образователния процес; развитие на партньорство по линията училище- неправителствен
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сектор, както и по линията образователна институция - местна общност с цел съхраняване
и развитие на културната идентичност, опознаване, приемане и утвърждаване на
различията като обща ценност в образованието и възпитанието.
Постигнати количествени индикатори:
Родители от мнозинството и от етническите малцинства, които са се включили в
дейности по преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи - 57
Деца и ученици и от мнозинството, и от етническите малцинства, които са се
включили в дейности по преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни
нагласи - 100
Учители, директори и други педагогически специалисти, които са се включили в
дейности по преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи -16
Привлечени младежи като доброволци за работа с деца в риск от отпадане или
отпаднали от училище – 20
Педагогически специалисти, които за първи път са включени в обучения за
формиране на умения за работа в мултикултурна среда - 3
Деца/ученици, за които българският език не е майчин, включени в допълнително
обучение по български език - 28
Деца и ученици, включени в извънкласни и извънучилищни дейности със
съдържателни елементи на интеркултурното образование – 80
Ученици от етническите малцинства, които са продължили образованието си в
гимназиален етап - 15
Ученици от етническите малцинства, които са продължили образованието си във
висшите училища - 3
Ученици от етническите малцинства с подобрени образователни резултати - 32
Популяризиране на проекта:
Екипът за управление е организирал 2 пресконференции: при стартирането на
проекта, за запознаване на потенциалните ползватели и обществеността с предстоящите
дейности, цели и очаквани резултати на проекта и пресконференция при завършване на
проекта. Визуализацията е осигурена чрез: публикации в регионалния печат – 2 бр.;
репортажи в – Кейбъл ком Враца -1 бр. табла за мероприятия по проекта – 2 бр.;
информационен банер – 1 бр., дипляни -160 бр.
Устойчивост на постигнатите резултати:
Проектът доразвива предишни успешни проекти и дейности и развива нови и
атрактивни идеи. Проектът „ЕТНОдъга над Тишевица” може да се мултиплицира и да се
приложи на други места - в общината, в региона и в страната. Биха могли да се използват
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някои от продуктите на проекта - презентации, брошури, заснети филми за празнични
събития.
Дейностите с целевите групи могат да разширят своя обхват и в друга посока
- да се създадат специализирани извънкласни форми напр. групи в Програмата „Твоят
час”, които да подобряват училищната среда: за решаване на конфликти и проблеми в
училище, за училищно посредничество при конфликти и използване методите на
изкуството при справяне с различни проблеми, използване методите на изкуството за
образователна интеграция.
Добра практика:
Използване методите на изкуството при справяне с различни проблеми, използване
методите на изкуството за образователна интеграция.

Проект: Знанието – ключ за всяка врата!
Бенефициент: Основно училище „Христо Ботев“, гр. Дунавци, обл. Видин
Период: 22 месеца /2 учебни години – 09.2017-07.2019/
Бюджет: 24 016 лева /двадесет и четири хиляди и шестнадесет лева/
Участници: ученици – 30, от които 9 от български етнически произход, 21 - от ромски
етнически произход; учители – 2, от български етнически произход; 30 родители - от които
9 от български етнически произход, 21 - от ромски етнически произход.
Основни дейности:
Сформиране на клубовете по проекта - Клуб „Пътешественици 1“ - сборна група
II-IV клас - 15 ученици; Клуб „Пътешественици 2“ - сборна група V-VII клас - 15 ученици.
Дейността е насочена към допълнително интеркултурно обучение на ученици от ромския
етнос по българска литература и история в мултикултурна среда.
Подготовка на работните помещения на клубовете - Създаване на условия за
интерактивно обучение на учениците в неформална обстановка, различна от
традиционната в училище.
„Любопитни факти за автора!“ - Учениците търсят, намират и извличат
любопитна информация за изучаваните автори под ръководството на ръководителя на
клуба.
Прочети и разбери творбата! - Проверка на знанията и уменията на учениците за
„четене с разбиране“ на творбите от изучените по проекта автори и за нивото на
овладяване на българския книжовен език.
Познай героя! - Всеки от учениците в клубовете: избира любим герой от изучена по
проекта творба; изработва сам костюма на героя; представя героя пред публика чрез
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характерна за него реплика, поведение и костюм; останалите ученици от клубовете
разпознават героя, заглавието на творбата и името на автора;
Докосни, обикни и се поклони! - Провеждане на 4 екскурзиите по планирани
маршрути; посещение родните места на изучавани автори, на исторически
забележителности и личности от родния край на авторите.
Разкажи на всички! - Конференции, обучения, семинари, кръгли маси. Презентация
за отчитане на резултатите от всички дейности по проекта.
Постигнати цели:
Овладяване на българския книжовен език от учениците от етническите малцинства;
Подобряване на образователните резултати на учениците от етническите малцинства;
Пълноценна социализация на учениците от етническите малцинства; Утвърждаване на
интеркултурното образование като неотменна част от процеса на модернизация на
българската образователна система; Осигуряване на условия за съвместна образователна
дейност в училището на ученици с различен етнически произход; Осъществяване на
извънкласни и извънучилищни дейности със съдържателни елементи на интеркултурното
образование.
Постигнати количествени индикатори:
Клуб „Пътешественици 1“ - сборна група II-IV клас - включени 15 ученици;
Клуб „Пътешественици 2“ - сборна група V-VII клас – включени 15 ученици
Популяризиране на проекта:
Отразяване изпълнението на проекта в 3 бр. съобщение в медиите; 2 бр. постери с
логото на ЦОИДУЕМ, името и целите на проекта; 35 бр. тениски с логото на проекта
Устойчивост на постигнатите резултати:
Проектът може да се определи, че притежава устойчиви характеристики, тъй като
осигурява ползи на целевата група за дълъг период от време. След приключване на
проекта групите по СИП ще продължат своята работа като дейността им ще се финансира
от нови проекти, от бюджета на училището, от собствени приходи или от дарения,
осигурени от Училищното настоятелство, от Обществения съвет към училището – активни
участници във всички училищни мероприятия и инициативи. Закупените материали по
проекта ще се ползват дългосрочно в работата с учениците и също са реална предпоставка
за ежегодно повторение на дейностите по проекта с други ученици от етническите
малцинства.
Добра практика:
Използваният метод на „интегриращото обучение” е основа за разработване на нова
училищна стратегия за пълноценна социализация и за намаляване на риска от “социална
изолация”.
45

Проект: „С усмивка към миналото - с мечти за бъдещето”
Бенефициент: Основно училище „Петко Рачев Славейков”, село Церова кория
Период: 22 месеца /2 учебни години – 09.2017-07.2019/
Бюджет: 18 477 лева /осемнадесет хиляди четиристотин седемдесет и седем лева/
Участници: ученици – 30, от които 7 от български етнически произход, 15 - от ромски
етнически произход и 8 - от друг етнически произход; учители – 8, от които 8 от български
етнически произход; 20 родители - от които 5 от български етнически произход, 10 - от
ромски етнически произход и 5 - от друг етнически произход; доброволци – 10.
Основни дейности:
Конференции, обучения, семинари и кръгли маси - Усвояване на нови техники за
работа на учителите в мултикултурна образователна среда. Овладяване на знания за
спецификата на взаимодействието със семействата на деца с различен етнически произход.
Сформиране на клубове по интереси – Клуб „Пътешественик“, учениците
изработват презентации и така извършват виртуално пътешествие из българските градове
и села; Клуб „Арт - Студио „Пъстър цвят” - Развиване на творческите умения и сръчности
съобразно ученическите интереси, повишаване на самочувствието им като можещи и
отговорни; Клуб „Фолклор на етносите“- съхраняване и развиване на културната
идентичност на деца и ученици от етническите малцинства;
Постигнати цели:
Обогатяване на духовната култура на децата, изпълване с ново съдържание на
понятията „етнос”, „народ”, „нация”, „родина”, „родолюбец”; Повишено равнището на
професионалната компетентност на преподавателите от училището и създадена мотивация
на развитие и самоусъвършенстване, за прилагане на съвременни методи за работа в
мултикултурна среда; Активиране на обществеността в подкрепа на процеса на интеграция
на децата от етническите малцинства в образователния процес.
Постигнати количествени индикатори:
Ученици, обхванати в образователната система, които са били застрашени от
отпадане и/или преждевременно напускане на училище и с които е проведена
допълнителна работа - 15
Ученици от етническите малцинства, които са продължили образованието си в
гимназиален етап - 9
Ученици от етническите малцинства с подобрени образователни резултати - 9
Популяризиране на проекта:
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•
пресконференции за откриване и закриване на дейностите по проекта и осигуряване
на широка публичност, информираност и откритост – 2 бр.;
•
отразяване хода на дейностите чрез местните медии – 2 бр. публикации във
вестник;
•
изработване и разпространение на рекламни и информационни материали (папки,
дипляни, табела, календари и др.), отразяващи дейностите и резултатите от проекта;
-направа на уебсайт, в който се отразява, всичко свързано с проекта.
Устойчивост на постигнатите резултати:
Устойчивостта на проекта се гарантира от дейностите, насочени към
образователната интеграция на децата от етническите малцинства и прякото активно
участие на родителите в училищния живот. Преодоляването на културните бариери в
общуването и промяна на общественото мнение в подкрепа на качествено образование е
гаранция за успешна образователна интеграция.
Добра практика:
Дейностите, свързани със съхраняване и развитие на културната идентичност на
учениците от етническите малцинства и техните връстници чрез участие в разнообразни
извънурочни форми по интереси и повишаване квалификацията и интеркултурната
компетентност на началните учители за работа в мултикултурна среда.

Проект: Заедно можем повече - за качествено обучение в детските градини в община
Борован
Бенефициент: Община Борован, обл. Враца
Партньори: Детска градина „Юрий Гагарин“ с. Малорад с филиал „Иван Нивянин“ с.
Добролево, общ. Борован
Детска градина „Тошка Петрова“ с. Борован с филиал „Митко Палаузов“ с. Нивянино,
общ. Борован
Период: 24 месеца
Бюджет: 32 583 лева /тридесет и две хиляди петстотин осемдесет и три лева/
Участници: деца – 124, от които 12 от български етнически произход, 112 - от ромски
етнически произход; учители – 18, от които 15 от български етнически произход и 3 от
ромски етнически произход; 60 родители - от които 12 от български етнически произход,
48 - от ромски етнически произход; доброволци – 20.
Основни дейности:
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Обучение на педагогически специалисти за работа в мултикултурна
образователна среда – преподавателите от двете ДГ до момента на изпълнение на проекта
не са участвали в квалификационни дейности за работа в мултикултурна среда.
Организират се специализирани обучения за придобиване на допълнителна квалификация
с цел повишаване на компетенциите им за използване на подход базиран на обучение в
човешки права и използване на интеркултурни методи в работата им с децата.
Осигуряване на образователни медиатори за подпомагане обхвата, задържането
и образователните резултати на децата в детските градини - Основни задачи на
образователните медиаторите са работа с децата и родителите, посредничество между
родители - учители – деца; сформиране на „Клуб на родителя“ към всяка ДГ с цел
приобщаване на родителите към учебно възпитателния процес.
Работа с деца през лятната ваканция – дейността е насочена към подпомагане
процеса на обхващане, връщане и задържане на децата в ДГ, към повишаване
образователните резултати на децата от малцинствата в ДГ. Провеждане на занимания по
БЕЛ и социални умения с 40 деца на възраст 5-6/7 години от ромски произход, застрашени
от отпадане; Провеждане на мотивационни и опознавателни екскурзии за деца и родители.
Сформиране на групи за допълнителни занимания по БЕЛ с деца, чийто майчин
език не е български - организиране и провеждане на допълнителни занимания по книжовен
български език и литература; допълнителните занимания допринасят за преодоляване на
езиковата бариера, но и са важен фактор за ранната превенция на последващо отпадане на
децата от образователната система.
Създаване на Клуб „В света на приказките” - Насърчаване общуването на 22 деца
от различна културна идентичност в двете детски градини чрез запознаването им с
приказния фолклор на различни народи и модели на поведение. Клуб „ В света на
приказките” обединява деца с интереси в областта на българския език и литературата и
желание за участие в литературни изяви.
Създаване на клуб „Бит и фолклор” за деца от ДГ “Юрий Гагарин“ с. Малорад Дейността е насочена към запознаване на децата с характерните особености на празничния
календар и бит на различните етноси.
Създаване на клуб „Спортни занимания футбол и волейбол” за деца от ДГ “Тошка
Петрова“ с. Борован - чрез дейността, в която участват деца и родители, се създават
предпоставки за предизвикване интереса на децата към здравословна двигателна
активност, увеличаване и разнообразяване на възможностите за участие в спортни
занимания по различни видове спорт
Постигнати цели:
Осъществено обхващане и задържане на 40 деца от етнически произход на възраст
3-6/7 години в детските градини в общината и подобряването на образователните им
резултати; Подобрени познания по български книжовен език на 40 деца в детските градини
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в общината; повишени знания и умения за различните етнокултури и допринасяне за
възпитанието в толерантност на 60 деца от детските градини в общината; обогатени
умения за работа в мултикултурна среда на 18 педагогическите специалисти в двете детски
градини в общината.
Постигнати количествени индикатори:
Повишена компетенция и обогатени умения на 20 души - 18 педагози в двете ДГ и
2-ма образователни медиатори за работа в мултикултурна среда;
20 деца задържани/върнати в двете ДГ (деца, които са в риск от отпадане или
временно непосещаващи ДГ), 20 деца обхванати в ДГ (деца, които досега не са обхванати
в ДГ), 40 деца подобрили образователните си резултати и посещаемостта в ДГ.
Проведени занимания по БЕЛ и социални умения с 40 деца на възраст 5-6/7 години
от ромски произход;
Проведени 3 мотивационни и опознавателни екскурзии с участието на 75 деца, 11
родители и 10 учители (общо 96 души).
Изградени и функциониращи 2 клуба „В света на приказките”, включващи 22 деца
от двете ДГ, драматизирани 6 приказки на различни етноси, подредени 2 къта на
приказките.
Запознаване на 15 деца с фолклора и бита на различните етноси
Създадени 2 клуба за спортни занимания, волейбол и футбол; 24 деца обхванати в 2
спортни клуба; Проведени 4 състезания за периода на проекта – 2 по волейбол, 2 по
футбол, с участието на родители.
Популяризиране на проекта:
Провеждане на 3 пресконференции - встъпителна в началото на проекта, на която се
представят целите и дейностите; междинна - след първата година от работата по проекта;
заключителна - в края на проектните дейности, на която се представят постигнатите
резултати и се обсъждат с целевата група и заинтересованите страни конкретни подходи за
реализиране на бъдещи съвместни дейности и инициативи.
Осъществени 10 публикации в местни електронни/печатни медии, 30 публикации в
уебсайтовете на общината и детските градини; Отпечатани и разпространени 300 броя
брошури; Изработени 3 броя информационни табели за сградите на общината и основните
сгради на двете ДГ.
Устойчивост на постигнатите резултати:
Изпълняваните по проекта дейности оказват трайно въздействие върху целевите
групи, като спомагат да се засили мотивацията на децата и на техните родители от ромски
произход за активно участие в образователния процес; създават предпоставки за успешна
образователна интеграция чрез по-доброто владеене на български език и чрез провеждане
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на съвместни дейности с деца от други етноси извън ДГ, през учебно време и в летните
месеци през ваканцията; съдействат за професионалното усъвършенстване на учителите,
които работят в мултикултурна среда, както и за усвояване на техники за преподаване на
български език на деца, за които той не е майчин; подобряват се взаимодействията между
родители и учители, между деца и учители.
Проектът поставя началото на координирано взаимодействие между общинската
институция, детски градини, учители, родители, деца за осъществяване на диалог, относно
разрешаване на специфични проблеми на общностите. Заложените в проекта дейности,
свързани с провеждане на допълнителни занимания по интереси с деца от етническите
малцинства се очаква да продължат като тяхното бъдещо финансиране ще се осигурява от
бюджетите на детските градини. Проектът създава модел, който е подходящ да бъде
мултиплициран. Институционалната устойчивост на дейностите и резултатите от проекта
произтичат отново от обстоятелството, че техен „собственик” след неговото приключване
остават ДГ. Учителите ще използват в бъдеще резултатите от проекта и ще са автори на
предложения за местни политики. Придобитите знания и опит ще спомогнат екипите на
двете ДГ и на общината да работят по-смело по други проекти в бъдеще.
Добра практика:
Въвеждане на позицията образователен медиатор като посредник в отношенията
деца-учители-родители след края на проекта общината ще търси възможности да задържи
назначените по проекта медиатори.

Проект: Междукултурни умения за лична ефективност, толерантност и
инициативност
Бенефициент: Регионално управление на образованието – Благоевград
Период: 22 месеца
Бюджет: 30 230 лева /тридесет хиляди двеста и тридесет лева/
Участници: ученици – 120, от които 40 от български етнически произход, 80 - от ромски
етнически произход; учители – 20, от които 20 от български етнически произход;
доброволци – 1.
Основни дейности:
Кариерно ориентиране на ученици с различен етнически произход - Темите по
кариерно ориентиране включват: осъзнаване на възможностите; самопознание; вземане на
решение; информиране за осъществяване на преход; ролята на стереотипите и
стереотипното мислене.
Конференции, обучения, семинари, кръгли маси – организиране на обучителни
мероприятия за повишаване капацитета на педагозите за работа с ученици от различни
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етноси; представяне на богат набор от добри практики, информационни материали,
техники и методи на работа в условията на мултикултурна среда.
Осигуряване на допълнителна работа за овладяване на българския книжовен език
от учениците от етническите малцинства – провеждане на допълнителни занятия по
български език за ученици, при които се наблюдават трудности при усвояването на
български език.
Интеркултурното образование в клубове по интереси - Развитие на културната
идентичност на учениците от етническите малцинства, чрез включването им в
извънкласни и допълнителни форми за педагогическо взаимодействие в мултикултурна
среда. Дейността включва: Подбор на учители-методисти, разработване на програми за
извънкласни и допълнителни форми за педагогическо взаимодействие в мултикултурна
среда, апробиране на програмите с децата и учениците.
Организиране и провеждане на съвместна познавателна дейност с ученици от
различен етнос – организиране на посещение на Рилския манастир.
Създаване на мрежа от партньори - Създаване на мрежа от партньори в лицето на
държавни институции, неправителствени организации, заинтересовани лица, доброволци и
др.
Постигнати цели:
Предоставяне на възможност за кариерно ориентиране на ученици с различен
етнически произход; повишаване на капацитета на педагозите за работа с ученици от
различни етноси; подпомагане процеса на овладяване на българския книжовен език от
учениците от етническите малцинства; развитие на културната идентичност на учениците
от етническите малцинства, чрез включването им в извънкласни и допълнителни форми за
педагогическо взаимодействие в мултикултурна среда.
Постигнати количествени индикатори:
Проведено кариерно ориентиране на ученици и подобрена мотивация и постижения
в училище – по 20 ученика от трите училища IV ОУ "Христо Смирненски" – гр. Петрич,
СУ "Св. Паисий Хилендарски" – с. Микрево, СУ "Св. св. Кирил и Методий" – с. Крупник,
общо 60 ученика;
Повишено ниво на професионални компетентности на 20
специалисти за работа в мултикултурна среда;

педагогически

Популяризиране на проекта:
Реализирани публикации в местния печат и сайта на РУО – Благоевград, изготвяне
на банери на проекта; изготвяне на брошури, информационни пирамиди и стикери,
провеждане на информационни дни относно реализирания проект
Устойчивост на постигнатите резултати:
51

Проведените обучения на педагогическите специалисти в рамките на проекта е една
от предпоставките за осигуряване на неговата устойчивост във времето. Придобивайки и
развивайки знания за работа в интеркултурна среда, педагогическите специалисти поуспешно съумяват да прилагат нови подходи, методи и техники за работа с ученици от
различни етнически общности.
Добра практика:
Проведените извънкласни дейности в клубове по интереси и съвместни тренинги по
кариерно ориентиране.

Проект: Стъпка по стъпка към единно бъдеще
Бенефициент: Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии (СГХСТ), гр.
София
Период: 22 месеца /2 учебни години – 09.2017-07.2019/
Бюджет: 15 670 лева /петнадесет хиляди шестстотин и седемдесет лева/
Участници: деца –ученици – 40, от които 25 от български етнически произход, 14 - от
ромски етнически произход и 1 - от турски етнически произход; учители – 7, от които 7 от
български етнически произход; доброволци – 2.
Основни дейности:
Дейности, насочени към осигуряване на условия за съвместна образователна
дейност на ученици с различен етнически произход в гимназията - Осигуряване на
кабинети за работа на групите, на технически средства и специалисти за провеждане на
обучението по проектните дейности.
Подобряване на образователните резултати на учениците от етническите
малцинства - Обучение на ученици с обучителни трудности по природни науки (химия,
физика и математика);
Овладяване на българския книжовен език от учениците от етническите
малцинства – работа за преодоляване затрудненията при използване на българския
книжовен език от учениците от етническите малцинства; Обучение по БЕЛ за ученици, за
които той не е майчин.
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 – организиране на целеви занимания за
преподавателите от училището за работа в мултикултурна среда; Обучение на специалисти
за преподаване на български език на деца, за които той не е майчин.
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Осъществяване на извънкласни и извън-училищни дейности със съдържателни
елементи на интеркултурното образование – провеждане на извънкласна дейност по
запознаване и пресъздаване на обреди и обичаи на различните етноси в България, на
традиционни старинни занаяти на различни етноси и реставриране на костюми с
характерни елементи на различни етноси, носени по българските земи.
Допълнителна работа с ученици от етническите малцинства, застрашени от
отпадане и/или преждевременно напускане на училище – осъществено е идентифициране
на учениците в риск и причините поставящи ги в състояние на риск; провеждане на
обучителни дейности за повишаване на знанията, уменията и мотивацията на учениците за
постигане на напредък в обучението, чрез разглеждане на нормативната уредба на
средното професионално образование, на възможностите за подкрепа на обучението в
училище и извън училище, на кариерното и професионално ориентиране.
Постигнати цели:
Значително намален брой на отпадащите / ранно напускащите ученици от
образователната система; обогатени знания на учениците по природни науки, БЕЛ;
разширени възможности и утвърдена мотивация за бъдеща професионална реализация.
Постигнати количествени индикатори:
Брой ученици от етническите малцинства с подобрени образователни резултати - 16
Брой ученици, за които българският език не е майчин, включени в допълнително
обучение по български език -16
Брой педагогически специалисти, които за първи път са включени в обучения за
формиране на умения за работа в мултикултурна среда – 6
Брой ученици, включени в извънкласни и извънучилищни дейности със
съдържателни елементи на интеркултурното образование - 8
Брой ученици, обхванати в образователната система, които са били застрашени от
отпадане и/или преждевременно напускане на училище и с които е проведена
допълнителна работа -32
Популяризиране на проекта:
Информация за целите и съдържанието на проектните дейности е отразявана на
сайта на училището; изготвени са рекламни материали – брошури, флаери,
информационни табели.
Устойчивост на постигнатите резултати:
Дейностите по проекта са разработени с идеята да се превърнат в добри практики и
да могат да се прилагат и при обучението по ЗП, в часа на класа или при организиране на
други бъдещи извънкласни занимания. Постигнатите добри резултати са предпоставка за
53

утвърждаване на успешните партньорски отношения на гимназията с работодателите в
сферата на хлебопроизводството и сладкарството,
Добра практика:
Проведени допълнителни занимания по химия, физика, математика, БЕЛ за
ученици, застрашени от отпадане от образователната система; кариерно ориентиране на
учениците от гимназията; обучение на учители за работа в мултикултурна среда.

Проект: Заедно учим, творим и играем
Бенефициент: Община град Добрич
Партньори: Основно училище „Христо Смирненски“, Детска градина „Зорница“ №32,
Основно училище „Йордан Йовков“
Период: 23 месеца
Бюджет: 38 150 лева /тридесет и осем хиляди сто и петдесет лева/
Участници: деца – 60, от които 60 - от ромски етнически произход; ученици – 124, от
които всички от ромски етнически произход; учители – 21, от които всички от български
етнически произход.
Основни дейности:
Конференции, обучения, семинари, кръгли маси - обучение на 21 преподаватели по
16 академични часа в началото на двете учебни години 2017/2018 и 2018/2019 - теми „Интеркултурни модели на педагогическо взаимодействие в детската градина и в
системата на училищното образование“ и „Интеркултурно образование“.
Овладяване на българския книжовен език от деца и ученици от етническите
малцинства - Учебният процес включва 50 учебни часа годишно в рамките на две учебни
години допълнителна работа по български език в трите учебни заведения.
Извънкласни и извънучилищни дейности със съдържателни елементи на
интеркултурно образование - извънучилищните дейности в трите образователни
заведения, включват: Изобразително изкуство – по 1 група в образователна институция
/общо 3 групи/; Мултикултурен фолклор - по 1 група в образователна институция /общо 3
групи/; Занаяти - по 1 група в образователна институция /общо 3 групи/;
Осигуряване на допълнителна работа с ученици и деца от етническите
малцинства - тематично лятно училище - В двете училища-партньори са обособени 2
групи – по 1 във всяко училище по 20 деца. Тематичното лятно училище се провежда в
рамките на една седмица през месец юни и включва пет тематични области, разпределени
по дни:
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•
Посещение на Центъра за защита на природата и животните град Добрич – „Познай
и назови животното. Прочети още за него.“;
•
Посещение на Градски парк „Свети Георги“ град Добрич – обучение и състезание
по ориентиране. Посещение в Музея по Нова и Най- нова История, експозиция „Природата
на Добруджа“ град Добрич;
•

„Игри на всички времена“ – представяне на игрите и състезание;

•

Посещение в Етнографска къща Добрич;

•
Еднодневна екскурзия в Двора на Кирилицата в град Плиска – състезание с игри по
Български език.
Постигнати цели:
Повишена квалификация на преподавателите, работещи в мултикултурна среда по
теми актуални за българското образование и съвременното общество.
Подобрено езиковото ниво на деца и ученици, за които българският език не е
майчин.
Създадени условия за развитие на творческия и интелектуалния потенциал на
децата и тяхната социална интеграция.
Постигнати количествени индикатори:
Обхванати ученици в училища, в които се изпълняват мерки за по-пълно обхващане
и задържане на деца между 7 и 16-годишна възраст от етническите малцинства в
образователната система - 124
Педагогически специалисти, които за първи път са включени в обучения за
формиране на умения за работа в мултикултурна среда - 21
Деца/ученици, за които българският език не е майчин, включени в допълнително
обучение по български език – 184
Реализирани по 9 групи за извънкласни дейности в рамките на две учебни години.
Реализирани съвместни инициативи за демонстриране на постигнатото – изложби,
надигравания;
Брой деца включени в извънкласните форми - 184 броя.
Популяризиране на проекта:
Организирана е встъпителна пресконференция със заинтересовани срани и медии за
представяне дейностите по проекта, целевите групи, целите и очакваните резултати. В
края на всяка учебна година екипът по проекта е организирал съвместно с партньорите по
едно културно събитие – изложба и концерт.
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Изработен един рол-банер, който се използва по време на публичните събития; 50
броя промоционални плакати, поставени в класните стаи където ще се провеждат
заниманията, фоайетата на училищата и детската градина, в Община Добрич и по време на
различни изяви по проекта.
Периодични публикации, свързана с напредъка по проекта на официалния сайт на
Общината - www.dobrich.bg.
Устойчивост на постигнатите резултати:
Получените реални знания и умения от учениците в хода на изпълнение на проекта,
водят до повишаване не само на езиковото им ниво, но и на образователното като цяло.
По-лесното и качествено усвояване на учебния материал, следствие от отпадане на
езиковата бариера е полза, която остава трайно във времето. Проектните дейности имат
устойчиво влияние и върху семействата в посока положително отношение към училището
и детската градина и повишаване на образователното равнище. Обучените учители за
работа в мултикултурна среда ще ползват своите познания и опит и ще ги предават като
обмен на знания, полезни практики и иновации. Община Добрич поема ангажимент да
осигури финансиране на дейностите за 1 година след приключване на проекта.
Добра практика:
Организирано и проведено тематичното лятно училище за учениците от училищатапартньори по проекта.

Проект: „ Корените нямат цвят. Животните един език говорят" - Интегрирано
обучение по „Човек и природа", като възпитателна и превъзпитателна мярка в
екологичното образование
Бенефициент: Община Оряхово
Период: 24 месеца
Бюджет: 35 075 лева /тридесет и пет хиляди седемдесет и пет лева/
Участници: ученици – 56, от които 15 от български етнически произход, 40 - от ромски
етнически произход и 1 - от турски етнически произход;
Основни дейности:
„Клубове „Ние и природата”- обхванати са 40 деца разделени в четири клуба Клуб „Цветно, по-цветно, най-цветно” - 10 деца под ръководството на ръководител се учат
да проследят, реализират и опишат целият цикъл от засяване на семена и луковици,
поникване, пикиране във временна саксия и засаждане на постоянно място в парк
„Щурците”;
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Клуб „Аптеката на баба” - 10 деца се учат да проследят, реализират и опишат целия
вегетационен цикъл от засяване в саксия /зимно отглеждане/ и изграждане на билков
алпинеум /външно отглеждане/ в двора на ДГ „Пролет”;
Клуб „На животните с любов” 10 деца се учат да проследят, реализират и опишат целия
жизнен цикъл при птиците и бозайниците, има посещение на частно животновъдно
стопанство и децата са включени в храненето и почистването на клетките на домашен заек
и домашни птици. Поставят се хранилки и къщички за презимуването на дивите птици в
парк „Щурците”.
Клуб „Малък природозащитник” 10 деца се запознават с работата и дейността в сектор
„Екология”. Посещават съществуващо депо за битови отпадъци, за да проследят цикъла на
депониране и компостиране. С изследователска цел те обхождат всички необлагородени
крайградски местности попадащи в Натура 2000.
Отряд „Зелени пазители” - Превъзпитание на ученици с антисоциално поведение и
застрашени от отпадане от учебния процес. 16 деца попаднали по смисъла на закона в
обхвата на работата на МКБППМН и квалифицирани като нарушители в
противообществени прояви /вандализъм/ с определена възпитателна мярка – Общественополезен труд са включени в отряд „Зелени пазители” . С тях работи квалифициран за
дейността ръководител, като им е вменена отговорност по патрулиране и опазване на еко
чистота на четири съществуващи общински парка.
„Зелената стая” - Обособяване и оборудване на кабинет за извънкласна природоизследователска работа „Зелената стая” в ЦПЛР – ОДК „Л. Живкова”; Оборудването
включва 3D дигитален микроскоп, микроскоп с лупа и аксесоари, 5 бр. образователни
табла, както и експонирането на изработените в клубовете хербарии на билки и насекоми,
включително фотоизложбата от клуб „Малък природозащитник”.
Постигнати цели:
Обогатена екологична култура и естетическо светоусещане на включените в
проекта деца и ученици. Повишени резултати и успех по „Човек и природа” в следствие на
иновативно представения учебен материал.
Постигнати количествени индикатори:
40 деца - придобили знания и опит в отглеждането и опазването на растения и
животни;
Превъзпитани, социализирани и предпазени от отпадане от училище - 16 ученици.
Популяризиране на проекта:
Публикуване на статии във вестниците „Оряховска трибуна” и „Враца днес”;
Изработване и поставяне на информационни табели с логото на проекта на видно място в
град Оряхово; Популяризиране на дейността по проекта на сайта на Община Оряхово, и в
сградата на ДГ „Пролет”, НУ „Д-р П. Берон” и НУ „Св. Св. Кирил и Методий”.
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Изработване на постери и флаери са публично представяни дейностите и напредък по
проекта
Устойчивост на постигнатите резултати:
Устойчивост на проекта гарантират обособеният и оборудван кабинет „Зелената
стая” за извънкласна и природо-изследователска работа в ЦПЛР – ОДК „Людмила
Живкова” , в който ще продължат заниманията си, както децата и учениците от различните
етнически малцинства от двете начални и средното училище в общината, така и всички с
наложена възпитателна мярка към МКБППМН. Устойчивост на проекта гарантира и
работата на отряд „Зелени пазители” , която общината се задължава да продължи.
Билковия алпинеум остава в ДГ „Пролет”, за да осигури възможност на подрастващите да
се учат да полагат грижи за билки и подправки. Дърветата около „Алея на доверието“,
намираща се в незалесена част на парк „Щурците” след приключване на проекта маже да
се превърна в залесена гора.
Добра практика:
Разнообразните образователни и възпитателни дейности в организираните клубове
„Ние и природата“; Обособена „Алея на доверието“ със закупените и посадени от децата
дръвчета; Превъзпитание на ученици с антисоциално поведение чрез включването им в
отряд „Зелени пазители”

Проект: ,,Щастливи и успешни заедно”
Бенефициент: Община Пещера
Партньори: ДГ „Деница“, ДГ „ Иглика“, ДГ „Слънчо“
Период: 24 месеца
Бюджет: 26 404 лева /двадесет и шест хиляди четиристотин и четири лева/
Участници: деца – 110, от които 30 от български етнически произход, 60 - от ромски
етнически произход и 20 - от турски етнически произход; учители – 9, от които 9 от
български етнически произход; родители – 21, от които 6 от български етнически
произход, 10 - от ромски етнически произход и 5 - от турски етнически произход;
доброволци – 15.
Основни дейности:
Съвместно обучение за учители и родители ,,Да опознаем своите деца” –
организиране на занятия за учителите за придобиване на знания и умения за прилагане на
нови, нетрадиционни методи за работа в междукултурна среда, а родителите да се
запознаят с добри практики в детските градини за обучение на децата билингви.
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,,Клубове по интереси” – сформирани 3 клуба - Клуб „Светът около мен” в ДГ
,,Иглика” с 15 деца и 1 обучител; Клуб ,,Ние обичаме България” в ДГ ,,Иглика” с 15 деца
и 1 обучител; Клуб ,,Знам и мога“ в ДГ ,,Слънчо” с 20 деца и 1 обучител. Дейностите в
клубовете са насочени към надграждане на уменията по БЕЛ, математика, околен свят и
природа за подобряване на образователните резултати.
,,Празници” – съвместно празнуване на Коледа, Празник на ромите - 8 април, Първи
юни - Денят на детето, „Благодатна есен“ , Празникът на мама - 8 март
,,Съвременен родител”- Подпомагане адаптацията на ромските родители към
дейността на детските градини. Родителите да разберат ползите за техните деца от
посещаването на детска градина и да приемат образованието като ценност.
Постигнати цели:
Подобряване образователните резултати на децата от етническите малцинства;
преодоляване на трудностите при овладяване на български език за децата билингви;
приобщаване на децата от етносите за съвместна образователна дейност с децата от
български произход и по-добър обхват на децата в детските градини; придобити умения за
сценично поведение у децата; овладяване на правилен говорим български език; включване
на родителите роми в различните дейности от живота на детските градини; приобщени
родителите роми към дейността на детските градини.
Постигнати количествени индикатори:
Обучение на 30 участници /учители и родители/ на тема "Социокултурни
компетентности на учителите и родителите за толерантна учебно-възпитателна среда".
Педагогически специалисти, които за първи път са включени в обучения за
формиране на умения за работа в мултикултурна среда - 9
Деца, за които българският език не е майчин, включени в допълнително обучение
по български език - 60
Популяризиране на проекта:
Организиране и провеждане на встъпителна и заключителна пресконференции;
Изготвени 4 бр. информационни табели; 100 бр. информационни дипляни, 50
бр.
химикалки
Устойчивост на постигнатите резултати:
Приобщаване на ромските деца и техните родители към дейността на детските
градини. Създаденият родителски клуб ще продължи дейността си и след приключването
срока на проекта, като към него могат да се присъединят и родители от още две детски
градини в град Пещера, в които в момента няма деца от целевата група. Всички обхванати
в проекта деца постъпват навреме в първи клас.
Добра практика:
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Съвместни обучения на учители и родители-роми за преодоляване на
междукултурните различия и негативни стереотипи.
Проект: “Мога и успявам“
Бенефициент: Община Силистра
Партньори: Обединено училище „Св.Климент Охридски“, с. Проф. Иширково, община
Силистра и Професионална гимназия по производствени технологии „Евлогий Георгиев“,
гр. Силистра
Период: 22 месеца
Бюджет: 36 903 лева /тридесет и шест хиляди деветстотин и три лева/
Участници: ученици – 100, от които 24 от български етнически произход, 21 - от ромски
етнически произход и 55 - от турски етнически произход; учители – 5, от които 5 от
български етнически произход; родители – 40, от които 15 от български етнически
произход, 10 - от ромски етнически произход и 15 - от турски етнически произход;
доброволци – 10.
Основни дейности:
Изграждане и функциониране на Ателие “Мога и успявам“ за подобряване
образователните резултати на учениците от етническите малцинства. Дейността е
организирана в 3 групи – „ЕКО – забавно и интересно!“, „Моят екологичен свят“ и „В
света на дизайна“. Усвояване от учениците на екологични знания, изграждане на
екологична култура, съзнание и поведение; Формиране на мотиви и потребности за
изучаване на околната среда; Създаване на умения за използването на придобитите знания
в живота и умения за събиране на нова информация; Формиране на здравно-хигиенна
култура и навици за здравословен стил на живот; Усвояване на знания за вредата от
използването на наркотици, алкохол и цигари върху тялото и психиката;
Изграждане и функциониране на ателие „Театрално изкуство“ за овладяване на
българския книжовен език на учениците от етническите малцинства - Заниманията са
проведени в 2 групи, които обхващат четене и интерпретиране на художествена
литература като средство за възприемане и затвърдяване на речеви изразни средства.
Изграждане и функциониране на клубове по интереси – клуб „Вълшебна палитра“ –
развиване на умения и сръчности в областта на изобразителното изкуство, съчетани с
излети сред природата и усвояване на знания за историята и културата на българи и роми;
„Летни предизвикателства“ - включват дейности с образователни елементи,
комбинирани с интерактивни методи, игри, състезания, спортни занимания, разходки и
пикници сред природата и други творчески и познавателни дейности.
Квалификация на педагогически специалисти за работа в мултиетническа среда Допълнителна квалификация на педагогически специалисти, свързана с методи за
60

възпитание и обучение в мултикултурна среда; Търсене на иновационни подходи по
въпросите на усъвършенстване работата на учителите в мултикултурна среда.
Постигнати цели:
Повишени резултати по изучаваните предмети; получена добра професионална
подготовка; усвоени екологични знания, изградена екологична култура, съзнание и
поведение; Формирани здравно-хигиенна култура и навици за здравословен стил на живот.
Практическо овладяване на българския език като основа на общуването; Издигане
на езиковото равнище чрез разширяване и задълбочаване на знанията;
Създадени условия за развитие на потенциала на всяко дете за осигуряване на
възможности за физическо, интелектуално и личностно развитие, пълноценна социална
интеграция;
Подобрен достъп до образование и обучение чрез разнообразяване и разширяване
на извънкласните и извънучилищните дейности, свободното време на учениците и
превенция на отпадането от училище.
Придобити знания за интеркултурното образование, ориентирано към детето и
базирано върху уменията му за живот в мултикултурна среда, както в контекста на
преподаваното знание, така и на интердисциплинарно ниво;
Развити компетентности за използване на методи за интеркултурно образование,
както и в преподаването на умения за живот в мултикултурна среда;
Усвоени компетентности за оценяване на постиженията на учениците, свързани с
интеркултурното образование в теоретичен и в практически аспект като умения за живот в
мултикултурна среда.
Постигнати количествени индикатори:
Педагогически специалисти, които за първи път са включени в обучения за
формиране на умения за работа в мултикултурна среда - 15
Деца/ученици, за които българският език не е майчин, включени в допълнително
обучение по български език - 30
Детски градини и училища, в които е проведено обучение по български език за деца
и ученици, чийто майчин език е различен от българския език - 2
Деца и ученици, включени в извънкласни и извънучилищни дейности със
съдържателни елементи на интеркултурното образование - 60
Ученици, обхванати в образователната система, които са били застрашени от
отпадане и/или преждевременно напускане на училище и с които е проведена
допълнителна работа - 30
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Ученици от етническите малцинства, които са продължили образованието си в
гимназиален етап - 17
Ученици от етническите малцинства, които са продължили образованието си във
висшите училища - 3
Ученици от етническите малцинства с подобрени образователни резултати - 50
Популяризиране на проекта:
Организирани са встъпителна и заключителна пресконференции пред
представители на местни медии, администрация, родители, училищна; Изготвени 20 бр.
афиши и 500 бр. покани за представяне на театралните постановки; издадени календари с
народните традиции и обичаи за 2018 и 2019 г. по 20 бр.; Информация за проекта е
публикувана периодично в сайта на Община Силистра.
Устойчивост на постигнатите резултати:
Натрупаният опит и успехи на учителите, включени в настоящия проект ще се
използват в работата и на други учители. След приключване на финансирането
дидактическите образователни материали ще продължат да се използват от учителите и
учениците в образователния процес. Реализацията на проекта допринася за развитие и
изпълнение на общинска политика за интеграция на деца и ученици от етническите
малцинства.
Добра практика:
Използването на интерактивни методи и форми за запознаване на учениците с
учебния материал по предмета „Биология и здравно образование“, за усвояване на
професионални знания и умения за екологичен контрол, пречиствателни съоръжения,
микробиология и екология;
Работата на групата по „Интериорен дизайн“, където учениците се научават да
скицират, да изработват модели и макети от промишления и интериорния дизайн;
получават допълнително професионално обучение за работа с конструкторско–
технологична документация, цветознание; композиция и формообразуване; ергономично и
дизайнерско проектиране; графичен дизайн и съвременни компютърни технологии.

Проект: Равни в старта
Бенефициент: община Хасково
Период: 24 месеца
Бюджет: 37 096 лева /тридесет и седем хиляди и деветдесет и шест лева/
Участници: деца – 320, от които 224 – от български етнически произход, 38 - от ромски
етнически произход, 57 – от турски етнически произход; учители – 16, от които всички от
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български етнически произход; родители – 52, от които 34 български етнически произход,
8 - от ромски етнически произход, 10 – от турски етнически произход.
Основни дейности:
Проектните дейности са изпълнявани в следните 8 детски градини на територията
на Община Хасково:
ДГ № 1 „Ян Бибиян“, ДГ № 3 „Зорница“, ДГ № 11 „Елхица“,
ДГ № 15 „Слънце“, ДГ № 17 „Иглика“, ДГ № 18 „Осми март“, ДГ № 19 „Щурче“, ДГ № 22
„Звънче“.
Конференции, обучения, семинари, кръгли маси - Провеждане на модулна
обучителна програма за учители. В обучението се включват 16 учители от детските
градини, участващи в проекта и обхваща следните теми: Иновативни методи при работа с
деца- билингви, Интеркултурното образование в детската градина като част от
гражданското образование.
„Първи клас, здравей!“- допълнително обучение по български език за деца, за
които българският език не е майчин. Дейността е проведена в 3 детски градини: „Елхица”,
„Щурче” и „Ян Бибиян”, които се намират в квартали на Община Хасково с
концентрирано население от малцинствени общности - роми, турци.
„Шарено петле“- извънкласни дейности в детски градини със съдържателни
елементи на интеркултурното образование. Организиране и работа в творчески ателиета и
спортни групи. Децата са организирани в художествени и творчески дейности, изучаващи
и популяризиращи културното наследство на етническите общности в региона- носии,
накити, утилитарно изкуство, архитектура, занаяти и др.; „Разкажи ми, петльо” Изработване на кукли, декори и куклени представления, с помощта на които се изучават
особеностите и традициите на различните общности в региона; „Щипка захар” - изучаване
и практикуване на специфичната кухня на етническите общности в региона; „1,2,3…
старт!”- упражняване на занимателни спортни дейности, запознаване с игрите на нашите
предци от различни етнически общности.
Съвместни спортни празници и културни събития – организирани и проведени са 6
мултикултурни събития, насочени към недопускане на дискриминация. Те са свързани с
честването на Международен ден на културното многообразие за диалог и развитие (21
май) и Ден на толерантността (16 ноември).
Заедно през лятото – дейностите са ориентирани към деца от последна
подготвителна група на обхванатите детски градини, след приключване на учебната
година. Заниманията се водят в 8 групи; организирани са посещения в библиотеки, музей,
читалища и др. обществени места, както и посещение на начално училище в района.
Постигнати цели:
Подобрени умения на педагозите в детските градини в Община Хасково за работа с
деца от различни етнически общности и деца билингви
чрез нетрадиционни и
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интерактивни методи, подобрени педагогически знания и умения за интеркултурно
образование като част от гражданското образование.
Формирани комуникативно-речеви умения у деца, за които българският не е майчин
език; усвоени знания за структурата на езика- звук, дума, изречение, текст; навици за
слушане и умения за пресъздаване на художествени произведения; правилно изписване на
елементите и свързването им в букви; увереност и самочувствие на добре подготвени за
първи клас деца.
Обогатени знанията на децата за културата на етническите и религиозни общности
в квартала и региона, за приложните дейности, по-добро познаване на етнографските и
художествени образци; за етническите общности чрез опознаване и практикуване на
техните спортни и развлекателни игри; Развитие на социалните умения на децата чрез
практически приложни занимания.
Подобрена инициативност на децата за посещение на културни събития и спортни
прояви, в които се представят различията;
Постигнати количествени индикатори:
Педагогически специалисти, които за първи път са включени в обучения за
формиране на умения за работа в мултикултурна среда - 16
Деца/ученици, за които българският език не е майчин, включени в допълнително
обучение по български език - 96
Детски градини и училища, в които е проведено обучение по български език за деца
и ученици, чийто майчин език е различен от българския език - 3
Деца и ученици, включени в извънкласни и извънучилищни дейности със
съдържателни елементи на интеркултурното образование - 320
Извънкласни и извънучилищни дейности със съдържателни елементи на
интеркултурното образование – 6
Проведени обучения на 16 педагози по теми, свързани с интеркултурното
образование и пряката работа с деца от различни етически общности
Популяризиране на проекта:
Създадена е и се поддържа интернет страница на проекта в социалната мрежа
Фейсбук; проведени 2 пресконференции- встъпителна и заключителна за проекта и
разяснителни кампании в рамките на детските заведения; пет публикации в местни и
регионални печатни/ електронни издания; изработване на рекламни и информационни
материали- 60 бр. плакати; рекламни шапки – 350 бр.; регулярно поместване на актуална
информация на официалния сайт на Община Хасково.
Устойчивост на постигнатите резултати:
64

Проектът има устойчив ефект поради включването на богата гама от дейности ,
които могат да бъдат разширени и продължени във времето; проектът включва всички
заинтересовани страни в процеса на образователна интеграция. Създадените по време на
проекта групи ще продължат своята работа след приключване му като се направи
необходимото да се осигури институционалната подкрепа за това. Ще се търси финансово
осигуряване чрез бюджета, настоятелствата и чрез подготовка и реализация на нови
проекти и инициативи.
Добра практика:
Привличане на широката общественост към организираните по проекта културни и
спортни събития; Организиране на постоянни кътове с произведения на участниците в
групите в детските градини; Открити и развити таланти сред децата от различни
етнически общности; Създаден празничен календар с изяви на деца от различни етноси и
съхранена културна идентичност.

Проект: „Работим, учим и творим”
Бенефициент: СУ „Иван Вазов”, гр. Вършец
Период: 22 месеца
Бюджет: 26 952 лева /двадесет и шест хиляди деветстотин петдесет и два лева/
Участници: ученици – 243, от които 133 – от български етнически произход, 110 - от
ромски етнически произход; учители – 30, от които всички от български етнически
произход; родители – 20, от които 12 български етнически произход, 8 - от ромски
етнически произход, доброволци - 8.
Основни дейности:
Конференции, обучения, семинари, кръгли маси - обучение на 30 учители от СУ
„Иван Вазов” за боравене с нетрадиционна методология по сугестология, която да
използват в урочната си дейност.
Езикова школа по български език и литература – в рамките на всяка година от
проекта, са сформирани общо две групи /за всяка учебна година по 1 група/ от 10 ученици,
които да работят за повишаване на знанията си по български език и литература.
Еко – дизайн - изработване на уникално обзавеждане за училищните фоайета от
ученици, учители и родители чрез употреба на еко-материали.
Презентационни умения – две групи от по 15 ученици /по една група за всяка
учебна година/ са обучавани в умения за презентиране и работа с информационни
програми.
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Клуб информационни потоци - създаване на електронна платформа на проекта в
която учениците могат да качват актуални материали за хода на изпълнение на дейностите.
Сформирани 2 групи х 10 ученици /по 1 група за всяка година/, които се обучават в
създаване на електронни сайтове, намиране на необходима информация, изпращане на
адресати на необходима информация и др.
„Палитра – приятелство” - Четири групи от по 15 ученици /по две за всяка учебна
година/, отбелязват интересни събития от културния календар, регионални и световни
традиции сред учениците и местната общност.
Проектно-базирано обучение с акцент по БЕЛ и публична защита на ученически
проекти - 63 ученици участват в реализирането на 7 ученическите проекти, като в края на
всеки се организира публична защита с участие на жури.
Постигнати цели:
Повишаване успеха на участниците по БЕЛ с по 0,5 единици, намаляване на
неизвинените отсъствия на участниците с 10%; Подобрени комуникативните способности
на учениците; Пълноценна социализация на деца и ученици от етническите малцинства.
Подобрени комуникативни умения и мотивация на учениците за участие в учебния процес.
Разширен базисен мироглед на учениците при решаване на проблемни ситуации.
Приобщаване на местната общност и родителите към училищния живот.
Постигнати количествени индикатори:
Родители, които са повишили информираността си относно ползите от
образованието - 200
Родители от мнозинството и от етническите малцинства, които са се включили в
дейности по преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи -20
Деца и ученици и от мнозинството, и от етническите малцинства, които са се
включили в дейности по преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни
нагласи - 243
Учители, директори и други педагогически специалисти, които са се включили в
дейности по преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи – 57
Педагогически специалисти, които за първи път са включени в обучения за
формиране на умения за работа в мултикултурна среда - 3
Деца/ученици, за които българският език не е майчин, включени в допълнително
обучение по български език - 20
Детски градини и училища, в които е проведено обучение по български език за деца
и ученици, чийто майчин език е различен от българския език - 1
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Деца и ученици, включени в извънкласни и извънучилищни дейности със
съдържателни елементи на интеркултурното образование - 243
Ученици, обхванати в образователната система, които са били застрашени от
отпадане и/или преждевременно напускане на училище и с които е проведена
допълнителна работа - 20
Популяризиране на проекта:
Изработени 50 плаката и 100 дипляни
Устойчивост на постигнатите резултати:
Въздействието на проекта върху целевата група е свързано с подобряване
усвояемостта на знанията и активизиране на положителната мотивация за участие в
учебния процес. Ученическите интердисциплинарни проекти ще се увеличават във
времето, като финансирането им ще бъде поето от бюджета на училището или по други
проектни договори. Чрез публичните защити на ученическите проекти се очаква местната
общност да затвърди доверието си и подкрепата към училището и да участва в по-широка
степен в училищния живот.
Добра практика:
Проведен конкурс сред учениците, включени в проекта, за решение за интериорен
дизайн и изработване на обзавеждане за училищните фоайета от ученици, учители и
родители чрез употреба на еко-материали.
Работата на „Клуб информационни потоци“, където учениците усвояват знания и
умения за работа в електронните информационни платформи.

Проект: „Творчески и еко дейности за интеркултурно образование на ученици от
етнически малцинства“
Бенефициент: СУ „Св. Св. Кирил и Методий“- село Синдел, община Аврен
Период: 24 месеца
Бюджет: 35 844 лева /тридесет и пет хиляди осемстотин четиридесет и четири лева/
Участници: ученици – 208, от които 5 от български етнически произход, 171 - от ромски
етнически произход и 32 – от турски етнически произход; учители – 5; доброволци – 11.
Основни дейности:
“Конференция и обучение“- Повишаване дигитални и комуникационни
компетентности на талантливи деца с цел подпомагане на техни обществени изяви;
Организиране на обучение на 60 талантливи ученици, показали успехи в усвояване на
учебното съдържание по природни и хуманитарни науки, но имащи трудности във
67

вербалната комуникация и сериозни пропуски в прилагането на презентационни умения в
учебната дейност.
“Творческа работилница за интеркултурно образование“- дейностите са насочени
към осмисляне на свободното време на учениците от етнически малцинства, чрез активна
творческа дейност – рисуване, моделиране и конструиране на еко обекти и обучение по
солфеж, народна и фолклорна музика. Създаване на условия за изява на творческия
потенциал на учениците, акцентирайки върху интеркултурно образование, насочено към
граждански, екологични компетентности и умения. Сформирани са 3 ателиета - „Млад
еколог“ с 15 ученици, „Рисуване, моделиране, конструиране и музика“- с 80 ученици и
„Туризъм и скаутски умения“ – с 40 ученици.
“Допълнителни учебни занятия по Български език и Математика с ученици,
застрашени от отпадане“ – Включени са 40 ученици, които са в състояние на риск от
получаване на слаби оценки по тези предмети. Занятията се водят по график и са насочени
към повторение, наваксване на изпуснат материал, много упражнения на важни за
учениците теми и задачи.
Постигнати цели:
Усвояване от 60 талантливи деца на вербална и невербална комуникация на
български език, водеща до добро представяне пред публика и изготвяне на CV и
портфолио на техни възможности за творчество.
Развиване на творческите таланти на учениците, разширяване на тяхната обща
култура. Създадени възможности за професионално ориентиране на талантливите деца в
тази област.
Добри постижения в областта на екологичното възпитание на подрастващите.
Развиване на творческия потенциал на учениците, подобряване на уменията им за
комуникация, изграждане на навици за системно общуване с изкуството, екологията,
повишаване на общата и екологичната им култура, формиране на навици за екологичен
начин на живот и опазване на обществената среда от различни замърсители, включително
отпадъци от домакинството.
Подобрени математическите и лингвистични компетентности на учениците,
успешно преодоляване на затрудненията им по учебния материал.
Постигнати количествени индикатори:
Обхванати ученици в училища, в които се изпълняват мерки за по-пълно обхващане
и задържане на деца между 7 и 16-годишна възраст от етническите малцинства в
образователната система - 135
Деца и ученици, включени в извънкласни и извънучилищни дейности със
съдържателни елементи на интеркултурното образование - 135
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Извънкласни и извънучилищни дейности със съдържателни елементи на
интеркултурното образование – 6
Ученици, обхванати в образователната система, които са били застрашени от
отпадане и/или преждевременно напускане на училище и с които е проведена
допълнителна работа - 40
Ученици от етническите малцинства с подобрени образователни резултати - 35
Популяризиране на проекта:
Изработване на табло на проекта, флаери, 2 бр. банери, както и пресконференция с
журналисти от област Варна; регулярно обновяване на интернет страницата на училището
с материали от проекта, публикуване на информация за проекта в електронна медия.
Устойчивост на постигнатите резултати:
Проектът създава устойчив модел на гражданско поведение, интеркултурно
образование, интереси и умения за рисуване, моделиране, конструиране на еко обекти.
Устойчивостта му ще бъде осигурена от продължаване на дейностите под формата на
СИП, дейност на местното читалище и ще бъдат подпомогнати финансово от училищното
настоятелство.
Добра практика:
Обучение на ученици във вербална и невербална комуникация, работа с програмата
Power point, Paint, Bitmap image;
Работата на ателие „Млад еколог“, където 15 ученици под ръководството на учителеколог са се запознали с екологията като човешка дейност и задълженията на
специалистите в тази област за опазване на чистотата на въздуха, водата, почвата от
различни замърсители, включително с пряката намеса на човешка дейност.

Проект: „РазЛично цвЕтно - модел за развиваща и подкрепяща образователна среда“
Бенефициент: Средно училище „Аргира Жечкова“, град Сливен
Период: 24 месеца
Бюджет: 28 867 лева /двадесет и осем хиляди осемстотин шестдесет и седем лева/
Участници: ученици – 186, от които 13 от български етнически произход, 126 - от ромски
етнически произход и 44 – от турски етнически произход; учители – 20.
Основни дейности:
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Информиране на училищната общност за предстоящите дейности по проекта Изготвяне на презентация отразяваща същността на проекта; провеждане на
информационна среща с училищната общност на трите адреси на училището
Обучение на педагогическите специалисти – проведени две специализирани
обучения и един семинар за педагогически специалисти за работа в мултиетническа среда
и за овладяване на българския книжовен език от учениците от етническите малцинства.
Дизайн на извънкласните дейности, Модул 1: Ученически парламент.
Ученическият парламент е място, където учениците могат да дават предложения, да
обменят мнения и идеи във връзка с училищния живот; той е място за диалог и
сътрудничество между учениците и училищното ръководство. Ученическият парламент
има едногодишен мандат и всяка учебна година представителите ще се избират
демократично на изборно парламентарно заседание.
Модул 2: Игрите на успеха - Олимпиада „Еврика”. В паралелките в трите града се
предприемат действия за повишаване на функционалната грамотност на учениците, чрез
засилване на интересът им към обществените, природни науки и междукултурни
традиции и взаимоотношения; осъществява се предварителна проверка на трайността на
знанията у учениците; формират им се умения за работа с тестове и компютърни
програми.
Модул 2: Игрите на успеха - Великденско състезание на Знанието – Действията са
насочени към повишаване на функционалната грамотност на учениците, чрез засилване на
интересът им към българския език и математиката; осъществява се проверка на
трайността на знанията у учениците; формират се умения за работа в екип.
Модул 2: Игрите на успеха - Състезание: Написаното остава. Пиши правилно! Заявилите участие ученици преминават предварителна подготовка под формата на
допълнителна работа, на тема „Българският език”; Състезанието е отборно като учениците
решават практически задачи върху езикови норми, четат и коментират любопитна
информация, свързана с езика като средство за общуване, както и правописни и
граматически грешки.
Модул 2: Игрите на успеха - Куест купа – дейността се реализира под формата на
ролева игра, представяща различни етноси; Всеки отбор представя различен етнос и трябва
да измине път, по който да намери различни задачи и предизвикателства, свързани с
живота на съответния етнос.
Модул 2: Игрите на успеха - „Приятели на книгата” - конкурс за драматизация и
четене - Представянето на различни произведения и автори се осъществява чрез
драматизация или изразително четене.
Модул 3:Социална активност - Дигитални родители - Дейността се осъществява в
две части: допълнително обучение на учениците за придобиване на цифрови умения;
практическа дейност с цифров ресурс за обучение.
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Модул 3: Социална активност - Ученическа фирма - Повишаване на
осведомеността на учениците за предприемачеството като възможност за успешно
социално вграждане. Насърчаване на личните качества и умения, които формират
предприемаческо мислене и поведение. В началото на всяка година ще се създава
ученическа фирма /в областта на растениевъдството/ и ще се ликвидира в края на
годината.
Модул 4: Междукултурно общуване - РазЛично ЦвЕтно – Включени са следните
дейности:
-„Дългият път на ромите”- радиопредаване
- „Песента на колелетата” - уъркшоп за рисунка, колаж, пано
- „ Пеем заедно” - караоке.
Кръгла маса „РазЛично цвЕтно - модел за развиваща и подкрепяща образователна
среда“ ; В срещата са участвали представители на училищата към затворите в България и
началник сектори СДВР;
Постигнати цели:
Обучени и сертифицирани 11 педагогически специалисти за работа в позитивна
мултиетническа среда.
Обучени 22 педагогически специалисти „Методи за овладяване на българския
книжовен език от учениците от етническите малцинства“.
Осъществен адекватен диалог и равнопоставеност
ръководството в рамките на „Училищния парламент“

между

учениците

и

Изградена мотивация у ученици за ползването на правилен правопис и правоговор.
Стимулирана читателска активност на учениците; придобити умения за ползване на
училищна библиотека; повишена езикова грамотност на учениците /повишен езиков запас
от думи, развити умения за комуникация, изградени умения за изразително четене/.
Придобити
приспособимост.

знания

чрез

дигиталните

технологии

за

по-добра

социална

Постигнати количествени индикатори:
Педагогически специалисти, които за първи път са включени в обучения за
формиране на умения за работа в мултикултурна среда - 11
Ученици, за които българският език не е майчин, включени в
обучение по български език - 133

допълнително

Ученици, включени в извънкласни и извънучилищни дейности със съдържателни
елементи на интеркултурното образование - 100
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Ученици, обхванати в образователната система, които са били застрашени от
отпадане и/или преждевременно напускане на училище и с които е проведена
допълнителна работа – 27
Ученици от етническите малцинства, които са продължили образованието си в
гимназиален етап - 7
Ученици от етническите малцинства с подобрени образователни резултати - 123
Популяризиране на проекта:
Изготвяне на 3 броя рол банери, популяризиращи работата на училището по
проекта – за трите адреса на училището; Публикуване на информационно каре във вестник
„Аз Буки”; Добавяне на банер и информация за работата по проекта в Уеб Сайта на
училището – 24 бр. ; Изготвяне на 5 плаката за популяризирането на провежданата кръгла
маса, по дейностите на проекта; РазЛично цвЕтно в кадри –фотоизложба
Устойчивост на постигнатите резултати:
Устойчивостта на изпълняваните по проекта дейности е в няколко направления – по
посока на учениците, на учителите и на обществената среда. Учениците подобряват
образователните си резултати чрез по-добро овладяване на българския език, намалява броя
на отпадналите ученици от училище; учителите придобиват нови професионални
компетентности за организиране на различни варианти за обучение на ученици от
различни етноси; създава се образователен капацитет за ефективно педагогическо
взаимодействие, чрез създаване на
междукултурни практики и формиране на
интеркултурна сензитивност у учителите; устойчиво се повишава качеството на
образователната среда , осъществява се споделяне на добра практика с възможност за
приложение и в другите училища
Добра практика:
Ученически парламент като място за диалог и сътрудничество между учениците и
училищното ръководство.
Модулно разделените „Игри на успеха“ са изключително добре замислена и
изпълнена проектна дейност, чието многообразно съдържание е подчинено на единна
концептуалност и генерална цел.

Проект: Заедно в час, заедно в свободното време
Бенефициент: Професионална гимназия по селско стопанство, с.Ситово, обл.Силистра
Период: 24 месеца
Бюджет: 39 594 лева /тридесет и девет хиляди петстотин деветдесет и четири лева/
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Участници: деца – 28, от които от които 4 от български етнически произход, 6 - от ромски
етнически произход, 15 – от турски етнически произход и 3 – друг; ученици – 87, от които
33 от български етнически произход, 30 - от ромски етнически произход, 22 – от турски
етнически произход и 2 – друг; учители – 14, от които 10 от български етнически произход
и 4 – от турски етнически произход; родители - 48, от които 12 от български етнически
произход,22 - от ромски етнически произход, 13 – от турски етнически произход и 1 –
друг; доброволци – 3.
Основни дейности:
Създаване и обучение в клубове по тематични занимания с ученици - Изградени 3
клуба с по 10 ученика: Клуб „ Млад фермер”, Клуб „ Биологично пчеларство”, Клуб „
Млад микробиолог”. Програмите обхващат занимания, свързани с учебното съдържание
на съответните специалности и интеркултурни дейности за формиране на подходящи
знания, на социални и комуникационни умения.
Организиране на образователни екскурзии – В рамките на проекта са организирани
2 образователни екскурзии с по 46 ученика и 7 учители. По време на екскурзиите се
провеждат занимания по български език и тренинги в интеркултурна среда.
Организиране на
училищно състезание “Професионална гаранция за
селскостопански специалисти” – организиране на състезания като: майсторско
управление на трактор; съревнование между клубове; музика, танци и театрални сценки.
Постигнати цели:
Формирани познавателни, практически и комуникативни умения на учениците по
време на участието им в тематичните клубове; подобрени познания по български език;
разширен културен и социален кръгозор на учениците; увеличени професионални
компетентности на преподавателите; подобрена социална интеграция на учениците от
етническите малцинства.
Постигнати количествени индикатори:
Обхванати ученици в училища, в които се изпълняват мерки за по-пълно обхващане и
задържане на деца между 7 и 16-годишна възраст от етническите малцинства в
образователната система - 60
Педагогически специалисти, които за първи път са включени в обучения за формиране на
умения за работа в мултикултурна среда - 1
Деца/ученици, за които българският език не е майчин, включени в допълнително обучение
по български език - 30
Деца и ученици, включени в извънкласни и извънучилищни дейности със съдържателни
елементи на интеркултурното образование - 107
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Ученици, обхванати в образователната система, които са били застрашени от отпадане
и/или преждевременно напускане на училище и с които е проведена допълнителна работа 25
Ученици от етническите малцинства, които са продължили образованието си в
гимназиален етап - 25
Ученици от етническите малцинства с подобрени образователни резултати – 55
66 ученика - обучени в интеркултурна среда.
25 деца от ромския етнос посетили за първи път исторически обекти в страната и
повишили знанията си по български език;
26 ученици от българския етнос участвали в занятия, тренинги и разходки в
мултикултурна среда
Популяризиране на проекта:
Изработени покани, брошури и 15 бр. плакати с логото на проекта; Публикувани
информации за дейностите по проекта в сайта на ПГСС; публикации в електронната
местна преса и Facebook.
Устойчивост на постигнатите резултати:
Устойчивостта на проекта е конкретно измерима, тъй като той е работеща система,
осигуряваща връзки между педагози и ученици в процеса на ефективна образователна
интеграция. Прякото участие на учениците роми във всички сфери на училищния живот
допринася за повишаване активността и отговорността им за успешно обучение, за
повишаване на социалната и гражданската им отговорност. След успешно приключване на
проекта, Професионалната гимназия по селско стопанство ще продължи активно работата
си за образователна интеграция на учениците от етническите малцинства. Придобития
опит от проекта ще се използва за организиране на различни дейности, които ще направят
училищната среда привлекателна за учениците, ще спечелят доверието на родителите от
малцинствата. Създадените клубове ще продължат своята дейност, като учителите които
са участвали в проекта ще продължат да ги ръководят и подкрепят на доброволни начала.
Всяка година със средства от училищния бюджет и с дарения от социалните партньори ще
се организира голямо училищно мероприятие, където ученици и родители ще покажат
своите възможности.
Добра практика:
Дейността в трите тематични клуба - Клуб „ Млад фермер”, Клуб „ Биологично
пчеларство”, Клуб „ Млад микробиолог”; организирани училищни състезания между
формираните тематични клубове.
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Проект: Успешната адаптация на учениците от етнически произход към
съвременните изисквания на новото българско училище в СУ „Евлоги Георгиев“, гр.
Тръстеник
Бенефициент: СУ "Евлоги Георгиев", гр. Тръстеник
Период: 23 месеца
Бюджет: 30 112 лева /тридесет хиляди сто и дванадесет лева/
Участници: ученици – 386, от които 184 от български етнически произход, 202 - от
ромски етнически произход; учители – 15, от които всички от български етнически
произход; доброволци – 2.
Основни дейности:
"Конференции, обучения, семинари, кръгли маси" - Целева група са 15 учители от
СУ „Евлоги Георгиев“, гр. Тръстеник. По време на обучителните курсове учителите се
обучават по теми: Компетентности на учителите, свързани с интеграцията и
приобщаващото образование; Интеркултурното образование; Методически препоръки за
организиране на приобщаващо образование при ограничени ресурси; Как да се планира
включване при ограничени ресурси или ключови постановки за успешно и стабилно
приобщаващо образование; Сътрудничество с родителите и семействата; Функции на
социалната среда в подпомагане процеса на обучение и социално включване; Креативност
в многообразието и приемане на различието; Интеграцията като двустранен процес;
Приобщаващо образование; Практическо използване на образователни материали, по
проблемите на приобщаващото образование и интеркултурните аспекти; Обучение и
образование на деца с допълнителни образователни потребности в общообразователното
училище; Реализация в местните условия и културната среда.
Сформиране на клуб „Приятели на книгата“ - ученици от 5 клас, чийто майчин
език не е български и имат затруднение в усвояването на книжовния български език,
получават допълнителна подготовка по български език и литература. Проведени са 2
посещения на Общинския център за извънучилищни дейности в с. Байкал, по време на
които участниците от клуба демонстрират пред своите съученици, учители и други
представители от общината, какво са научили и под формата на състезания и викторини са
избрани най-добрите.
Сформиране на клуб „Аз и компютърът“ – дейността е насочена към подобряване
нивото на знания и развитие на дигиталните им умения; да се събуди интересът им към
информационните технологии, като начин за събиране на информация по различни теми
свързани с учебния материал.
Сформиране на клуб „Аз познавам историята“ - дейността е насочена към
опознаване на българската история и на историята на малцинствата. Основен акцент е
засилването на връзките между образованието и културата, за да бъде улеснено и
подобрено интегрирането на младите хора от етническите общности, за разширяване на
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възможностите за придобиване на нови знания и умения, необходими за активно участие в
обществения живот.
"Организиране на зелено училище“ - организирани 2 Зелени училища с
продължителност 5 дни за 30 ученика от 5 клас в с. Шипково; проведени часове по
български език и история; осигурен е психолог за индивидуални и групови консултации с
учениците, които имат нужда.
Постигнати цели:
Придобити знания за интеркултурното образование, ориентирано към детето и
базираното върху уменията му за живот в мултикултурна среда, както в контекста на
преподаваното знание, така и на интердисциплинарно ниво;
Развити компетентности за използване на методи за интеркултурно образование,
както и в преподаването на умения за живот в мултикултурна среда;
Усвоени компетентности за оценяване на постиженията на децата/учениците,
свързани с интеркултурното образование в теоретичен и в практически аспект като умения
за живот в мултикултурна среда;
Придобити компетентности за работата със семействата – мотивиране за
сътрудничество
Придобита начална компютърна грамотност от учениците, умения за свободно
използване на електронна поща и интернет.
Постигнати количествени индикатори:
Обхванати ученици в училища, в които се изпълняват мерки за по-пълно обхващане и
задържане на деца между 7 и 16-годишна възраст от етническите малцинства в
образователната система - 30
Педагогически специалисти, които за първи път са включени в обучения за формиране на
умения за работа в мултикултурна среда - 15
Деца/ученици, за които българският език не е майчин, включени в допълнително обучение
по български език - 10
Деца и ученици, включени в извънкласни и извънучилищни дейности със съдържателни
елементи на интеркултурното образование - 30
Ученици, обхванати в образователната система, които са били застрашени от отпадане
и/или преждевременно напускане на училище и с които е проведена допълнителна работа 20
Ученици от етническите малцинства с подобрени образователни резултати - 15
Популяризиране на проекта:
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Разработени и разпространени – 20 бр. брошури; изработени 2 бр. информационни
табели, които представят проекта и финансиращата програма; изработени 50 бр. рекламни
химикалки, които се разпространяват при провеждане на информационните събития и
мероприятията; проведени 2 публични събития – конференции в началото и в края на
проекта; Представяне на проекта в електронни медии и в интернет пространството
;периодични публикации на интернет страниците на училището и на сайта на Община
Долна Митрополия.

Устойчивост на постигнатите резултати:
Успешното изпълнение на проектните дейности и постигането на планираните
резултати се предполага, че ще допринесат за успешно и трайно социално интегриране на
учениците от етнически малцинства и ангажиране на свободното им време с полезни и
образователни дейности. Проектът ще окаже трайно въздействие върху целевите групи:
- изграждайки умения и навици за системен труд и учене сред учениците от малцинствен
произход. Ще се повиши качеството на образованието, което ще ги стимулира и за в
бъдеще за продължаване на обучението в по-горен етап.
- след приключване на проекта учителите вече ще притежават необходимата квалификация
за работа в мултикултурна среда.
Закупените по време на проекта обзавеждане и оборудване ще бъдат ползвани и в
следващи периоди.
Планирано е децата от клуба "Приятели на книгата“ всяка година да участват с
подготвен рецитал в училищните тържества по случай празниците 3 март, 8 април и 24
май.
Добра практика:
Сформираните тематични клубове, обединяващи разностранните интереси на
учениците и подготвящи ги за пълноценно включване в съвременния социален живот.

Проект: „Единни и толерантни към интеграция“
Бенефициент: СУ „Вичо Грънчаров“, гр. Горна Оряховица
Партньори: ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дончево, обл. Добрич
Период: 23 месеца
Бюджет: 39 917 лева /тридесет и девет хиляди деветстотин и седемнадесет лева/
Участници: ученици – 602, от които 519 от български етнически произход, 64 - от ромски
етнически произход и 15 – от турски етнически произход, 2 – друг етнически произход;
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учители – 64, от които всички от български етнически произход; родители - 227 - от които
145 от български етнически произход, 99 - от ромски етнически произход и 19 – от турски
етнически произход, 4 – друг етнически произход; доброволци – 27.
Основни дейности:
Конференции, обучения, семинари, кръгли маси - Запознаване с европейския опит в
областта на интеркултурното образование и възпитание и представяне на модели на
учебни занятия в мултиетническа среда; Провеждане на семинар за учители от СУ „Вичо
Грънчаров“ и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дончево за работа в мултиетническа среда
с основен акцент интеркултурна компетентност.
Дизайн на извънкласните дейности - сформирани 9 групи за извънкласни дейности;
Провеждане на извънкласни и извънучилищни дейности - За СУ „Вичо Грънчаров“:
Клуб „Бит и култура на етносите в община Горна Оряховица” /10 ученици/; Клуб „В света
на приказките“ /10 ученици/; Клуб „Традиции и спорт-1“ /10 ученици/; Клуб „“Фолклорна
палитра-1“ /10 ученици/; Клуб „Обичам те, българска реч-1“. За ОУ „Св. Св. Кирил и
Методий“ - Клуб „“Фолклорна палитра-2“; Клуб „Занаятчийница“; Клуб „Традиции и
спорт“; Клуб „Обичам те, българска реч“.
Видеоконферентни връзки - провеждане на видеовръзки между децата от СУ „Вичо
Грънчаров“ и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ за взаимно опознаване и обмяна на
информация.
Фестивали на приятелството – осъществяване на взаимни посещения на
учениците от двете училища; организиране на танцови представления, спортни състезания,
художествени изложби
Постигнати цели:
Формирани социални компетенции, повишена мотивация за участие в учебновъзпитателния процес и културна интеграция. . Възпитаност в дух на толерантност и
уважение към различната идентичност и екипност. Пълноценно социализиране на деца от
етническите малцинства. Съхранена и развита културна идентичност.
Постигнати количествени индикатори:
Обхванати ученици в училища, в които се изпълняват мерки за по-пълно обхващане
и задържане на деца между 7 и 16-годишна възраст от етническите малцинства в
образователната система - 70
Педагогически специалисти, които за първи път са включени в обучения за формиране на
умения за работа в мултикултурна среда - 60
Деца/ученици, за които българският език не е майчин, включени в допълнително обучение
по български език - 14
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Деца и ученици, включени в извънкласни и извънучилищни дейности със съдържателни
елементи на интеркултурното образование - 90
Ученици, обхванати в образователната система, които са били застрашени от отпадане
и/или преждевременно напускане на училище и с които е проведена допълнителна работа 3
Ученици от етническите малцинства, които са продължили образованието си в
гимназиален етап - 7
Ученици от етническите малцинства с подобрени образователни резултати – 5
Обучени 59 учители за работа в мултиетническа среда;
Обучени 40 родители за интеркултурна компетентност
Популяризиране на проекта:
Проведени встъпителна и заключителна пресконференции с участието на местните
медии и на партньорите; съобщения за хода на проектните дейности във в. „Седмицата“;
изработени 2 бр. информационни табла; изработена фейсбук страница на проекта;
изготвени, отпечатани и раздадени на участниците в проекта 90 броя детски тениски, 15
броя големи тениски, 500 листа с логото на проекта, 60 афиша и малки рекламни
календарчета за 2018 и 2019 г. На Интернет сайта на СУ „Вичо Грънчаров“ в специално
създадена секция по проекта се публикуват материали, свързани с проекта и неговото
изпълнение; заключителна Кръгла маса с участието на представители на партньорите,
участници в проекта, учители и ученици, представители на местни власти, местни медии,
представители на други училища от общината;
Устойчивост на постигнатите резултати:
Естеството на придобитите теоретични и практически знания от учениците ще имат
дълготраен ефект, чрез провокирането на вниманието им с интересните и полезни
дейности включени в програмата. Устойчивото въздействие ще се прояви и чрез
стимулирането на децата и учениците за участие, активност и инициативност в
извънкласните часове, като по този начин се запълва част от свободното време на децата с
полезни интелектуални и физически дейности, развиващи техните интереси, талант и
социални умения по време на учебната година. С постигане на очакваните резултати ще се
повиши интересът на децата и учениците, родителите и обществеността към програмите и
използваните методи за интеграция на децата и учениците от етническите малцинства,
което ще позволи налагането на един ефективен модел за работа с тях и тяхното
мотивиране за активно включване в учебно-възпитателната работа. Създадените по
проекта извънкласни форми ще продължат да съществуват и придобитите знания и
социални умения в тях ще се доразвиват в процеса на учене. Така те ще докажат своята
значимост и актуалност и ще допринесат за пълното интегриране на децата и учениците от
етническите групи, както и ще им помогне в евентуалната им бъдещата професионална
реализация. Важно е училището да осигури приемственост между учениците от
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различните класове чрез създаване на система за обмен на информация и комуникация,
както и традиция в осъществяването на съвместни дейности. Изпълнението на този проект
ще постави основите на следващи проекти, насочени към успешната интеграция и
адаптация на децата и учениците от малцинствените групи в условията на съвременните
изисквания към тях и работната им среда.
Добра практика:
Включването в проекта на много голям брой участници от трите целеви групи –
ученици, учители и родители; ангажиране творческата активност на всички участници в
разнообразни клубни дейност и в двете училища.

2. Анализ и оценка на напредъка в резултат на изпълнението на
проектите по КП 33.16-2017
2.1. Оценка на фактическото обхващане на целевите групи в процеса на изпълнение
на проектите

За оценката на обхвата на целевите групи са използвани данни от отчетната
документация по проектите, резултати от проведена анкета с ръководители на учебните
заведения и учители и сравнителни данни от предишни доклади за оценка на напредъка,
получен в резултат на проведени от ЦОИДУЕМ процедури.
Основни целеви групи на проектите по процедурата са децата и учениците от
етническите малцинства и техните родители. Проектите обхващат и деца и ученици от
българския етнос и техни родители, както и учители от структурите-бенефициенти.
Оценка на обхвата на децата и учениците
В учебните заведения-бенефициенти към началото на изпълнението на проектите
са обучавани общо 5756 деца и ученици. От тях от проектните дейности са обхванати
50,2 %, което е на равнището на средния обхват при процедурите, проведени от
ЦОИДУЕМ през предшестващия тригодишен период.
Освен пряко ангажираните в проектните дейности деца и ученици, на мероприятията
по проектите са присъствали приблизително още 1500 деца и ученици, които не са били
включени в обхвата на проектите. Така към дейностите и мероприятията по проектите са
имали отношение приблизително три четвърти от децата и учениците, т.е. проектите са
имали общоучилищен характер и във времето на тяхното изпълнение са били съществена
част от цялостната дейност и живот на детските градини и училищата-бенефициенти.
Обхватът е създал възможност за интегриране на проектните дейности в общия учебен и
възпитателен процес. Проведените анкети и проучвания на терен дават основание за
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извода, че изпълнението на проектите е допринесло за пренасянето на целите на
процедурата и приоритета в цялостната дейност на детските градини и училищата
бенефициенти, т.е. за налагане на образователната интеграция, на нейните цели, подходи
и методи като цели, подходи, методи и средства на цялостната дейност на
бенефициентите.
Децата и учениците от етническите малцинства в детските градини и училища на
бенефициентите са 60 % от общия брой деца и ученици, а тези от български етнически
произход - 40 %.

Структура на обгванатите деца и ученици по етнически проидход

От български
етнически
произход

40%

От етническите
малцинства
60%

1
2

Фиг. 1
От общия брой деца и ученици от етническите малцинства в проектите са обхванати
64 %, а от общия брой деца и ученици от български етнически произход - 35 %, което
определя като основна фокус-група на проекта децата и учениците от етническите
малцинства. В същото време е осигурена балансирана етническа структура на обхванатите
деца и ученици с оглед
характера на интеграционните процеси и целите на
образователната интеграция, които изискват взаимно опознаване, комуникация,
изграждане на отношения на толерантност и взаимно уважение.
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Степен на обхващане на децата и учениците от етническите малцинства

Неангажирани в
проектните дейности
и мероприятия
36%

Пряко ангажирани в
дейностите и
мероприятията по
ппроекта
64%

Фиг. 2

Обхванати деца и ученици от български етнически произход

Пряко
ангажирани в
проекта; 35%

Пряко
ангажирани в
проекта; 65%

Фиг. 3
Степента на обхващане на децата и учениците от етническите малцинства (64 %) е
по-висока с 16 процентни пункта от тази при предишни процедури на ЦОИДУЕМ.
Обхватът им е удовлетворителен от гледна точка на целите на Приоритета и Процедурата.
Следва да се има предвид , обаче, че тези цели предполагат максимално широк обхват на
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децата и учениците от етническите малцинства. В този смисъл увеличаването на
реализирания обхват на децата и учениците от етническите малцинства може да се оцени
като силно положително и да се препоръча тази тенденция да бъде продължена при
следващи процедури.
Би следвало да се търси и увеличаване на обхвата на децата и учениците от
български етнически произход, който при настоящата процедура е 35 % ( при средно
40,6% при процедурите на ЦОИДУЕМ за предшестващия тригодишен период).
Резултатите от анкетата на бенефициентите също показват мнение в тази посока. 68 % от
тях са на мнение , че с оглед целите на проектите би следвало да се търси увеличаване на
обхвата и участието в проектите на деца и ученици от български етнически произход.
Повечето от бенефициентите оценяват обхвата като достатъчен, като една трета от тях
смятат, че би било по-добре да е още по-голям. 8 % от бенефициентите смятат , че при тях
за постигане на поставените цели обхватът е следвало да бъде значително по-голям от
осъществения.
Анализът на степента на обхващане на целевите групи от отделните бенефициенти
показва по-голям и стигащ до тотален обхват, реализиран от повечето детски градини и
по-малките училища.
При 32 % от проектите в проектните дейности са били включени всички деца от
учебното заведение, при 40% - над 50 %, при 28 % - под 50 %.
Проведените проучвания на терен показват, че основен лимитиращ и определящ
фактор за обхвата, противно на първоначалната хипотеза, не е характерът и съдържанието
на дейностите, а размерът на средствата по проектите. Така едни и същи по размер
средства позволяват по-малките учебни заведения да постигнат по-висок процент на
обхващане на децата и учениците. В това отношение може да се препоръча в бъдеще
размерът на предоставяните средства да се определя и като функция от размера на
целевите групи във всяко конкретно проектно предложение .
Практически при всички дейности е имало смесено етническо участие. При 28 % от
бенефициентите в проектните дейности са били включени всички деца от учебното
заведение , при 40 % - над 50 %, при 32% - под 50 %.
При оценката на степента на обхващането на целевите групи, основен критерии е
значението и процента на обхват за постигане на целите на проекта и за неговата
ефективност и ефикасност. Поради това, следва да се има предвид, че няма пряка
зависимост между степента на обхващане на целевите групи и крайните резултати от
проекта и неговата ефективност и ефикасност. Дейности и мероприятия с по-малък брой
участници, но с продължителен характер (например творческите клубове) често пъти имат
по–траен и по-устойчив резултат от други (например масови) дейности и мероприятия, в
които участват всички деца и ученици. Би следвало да се отчете и това, че масови
мероприятия с висок познавателен и емоционален заряд също биха могли да имат трайни и
даже определящи резултати за целите на образователната интеграция на децата и
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учениците от етническите малцинства и за интеграционните процеси като цяло. В крайна
сметка обаче , обхватът е съществен фактор за постигане на необходимия резултат.
При преобладаваща част от изпълнените проекти са обхванати от 100 до 130 деца и
ученици. С най-голям абсолютен брой обхванати деца и ученици е проектът с
бенефициент Община Хасково – 320. В проекта на СУ "Иван Вазов", гр. Вършец са
включени общо 224 деца и ученици, В проекта с бенефициент СУ "Св. Св. Кирил и
Методий", с. Синдел – 208 ; в проекта с бенефициент Средно училище „Аргира Жечкова“,
град Сливен – 186; в проекта с бенефициент - Община Добрич - 184, Община Силистра –
180 , в проекта с бенефициент ОУ "Н. Й. Вапцаров", с. Селановци - 160.
С по-малък брой участници деца и ученици са проектите с бенефициенти: СУ
"Евлоги Георгиев", гр. Тръстеник (30), ОУ "П. Р. Славейков", с Церова Кория (30),
Община Оряхово (45) и СГСХТ гр. София (40).
Както и при предишни процедури, проведени от ЦОИДУЕМ, проектите с
бенефициенти общини са с по-голям абсолютен брой участници като причина за това е, че
те обхващат по няколко училища и детски градини в общината и най-често включват
дейности и мероприятия със съвместно участие и с по-масов характер – конкурси,
изложби, спортни празници, посещения на театрални представления и пр.
Практически при всички изпълнени дейности е имало смесено етническо участие.
Ефикасността на проектите, преценен от гледна точка на обхвата като среден разход
на един включен в проекта ученик(дете) варира в широки граници – от 66.30 лева до 800
лева. По този показател бенефициентите се разпределят, както е следва :
Среден разход на включено в проектите дете/ученик - до 100 лева - 2 бенефициента;
от 101 до 150 лева – 4 бенефициента; от 151 до 250 лева – 10 бенефициента; от 251 до 350
лева - 2 , от 351 до 450 лева – 3 бенефициента; над 450 лева - 4 бенефициента.
Относително най-нисък среден разход е констатиран при бенефициентите СУ
"Вичо Грънчаров", гр. Горна Оряховица – 66.30 лева на ученик и СУ "Евлоги Георгиев",
гр. Тръстеник – 78 лева на ученик.
С най-висок среден разход на обхванато дете/ученик са проектите с бенефициенти:
Община Оряхово – 626,30 лева (бюджет от 35 075 лева при 56 обхванати ученици),
Основно училище „Петко Рачев Славейков”, с . Церова кория – 615,90 лева (бюджет от 18
477 лева при 30 обхванати ученици) и Основно училище „Христо Ботев“, гр. Дунавци, обл.
Видин - 800,50 лева (бюджет от 24 016 лева при 30 обхванати ученици). В проектите на
тези бенефициенти акцентът е поставен върху дейности с относително по-малък обхват, но
с продължителен характер – като напр., творчески клубове и върху мероприятие с
относително по-висок среден разход на участник – екскурзии, лагери и пр. Следва да се
отбележи относителността на този показател за ефикасност, тъй като при проектите с найнисък относителен разход големият обхват и съответно ниският среден разход се дължат
на провеждането в рамките на проекта на повече дейности и мероприятия с масов характер
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като фестивали, спортни празници, тържества, театрални посещения, спортни празници и
др.
Оценка на обхвата на родителите
Проектите са предвиждали и реално са изпълнявани с участие на родители на деца
и ученици от етническите малцинства. В 68,18 % (15 от 22) от проектите са били включени
дейности, предвиждащи участие на родители на деца и ученици от етническите
малцинства. В 31,82 % (7 от 22) такива дейности не са включени. При проведеното
изследване на терен бе констатирано , че в тези случаи родителите са присъствали на част
от мероприятията без да участват пряко в изпълнението на дейностите.
Според събраните статистически данни, в работата по проектите са включени като
преки участници в изпълнението на дейностите общо 1913 родители на деца и ученици. От
тях 1469 (77 %) са родители на деца и ученици от етническите малцинства и 444 (23%) на
деца и ученици от български етнически произход.
Събраните данни показват широко включване на родители и роднини на децата и
учениците като присъстващи на проведените мероприятия. Те са били общо 3953 или 2
пъти повече отколкото родителите пряко участвали в проектните дейности. От тях 62 %
са били от етническите малцинства и 38 % са били родители и роднини на деца и ученици
от български етнически произход ( тази структура е аналогична на структурата на децата
и учениците, участвали в проектите).

Фиг. 4
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Отношението на участвали в проектните дейности деца и ученици от етнически
малцинства и техни родители, участвали в проектните дейности, е 0,86 - т.е. на 100
обхванати от проектите деца са били обхванати средно 86 родители. Съотношението при
децата/учениците и родителите от български етнически произход - е 0,50 - т.е. на всеки
100 деца от български етнически произход в проектите са участвали 50 техни родители.
Значително по-високият обхват при родителите от етническите малцинства се
дължи на акцента , който бенефициентите са поставили върху тази целева група.
Средно почти по 1 родител на дете или ученик от етническите малцинства е бил
включен в проекта, което свидетелства за комплексен и семейно-насочен подход при
образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, при който
работата с децата и учениците се съчетава със засилване на ролята на семейството в
образованието на децата.
Събраните данни показват широко включване на родители и роднини на децата и
учениците като присъстващи на проведените мероприятия. Те са били общо 3953 или 2
пъти повече отколкото родителите пряко участвали в проектните дейности. От тях 62 % са
били от етническите малцинства и 38 % са били родители и роднини на деца и ученици от
български етнически произход (тази структура е аналогична на структурата на децата и
учениците, участвали в проектите).
По данни на самите бенефициенти общо 531 родители (една пета от всички
обхванати родители) са със съществен принос за изпълнението на проектите.
Чрез изпълнението на проектните дейности е постигнат напредък по основната цел
за осигуряване на условия за равен старт и достъп до качествено образование на учениците
от етническите малцинства и подобряване на взаимодействието родител-учител-ученик
чрез създаване на благоприятна среда за пълноценно интегриране на учениците от ромски
произход и ефективна работа за приобщаване на родителите-роми към образователния
процес.
Изпълнението на дейностите е създало нов работещ модел за взаимодействие с
родителите на учениците от етническите малцинства. Те се станали активни участници в
училищния живот: изказват своето мнение и решават важни въпроси за образованието на
децата си, в помощ са и посредничат между училището и останалите родители за
превенция на отпадането от учебния процес, намаляване броя на безпричинните отсъствия
и слабите оценки. Повишен е интересът и мотивацията им за образованието на техните
деца
Родителите са получили нагласи, знания и умения да говорят и играят с децата си , да
са съпричастни и ангажирани с образованието на децата. За преобладаващата част от
родителите е повишена нагласата за толерантност и уважение към другите, независимо от
различията по пол, произход, религия, етническа принадлежност.
Най-значимо е включването на обхванатите родители в мероприятията, свързани с
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дейността „Концерти, изложби, представяне на клубове“ – 39% от общо обхванатите
родители; срещите с родители - 37 % от обхванатите родители ; тържества и отбелязване
на дати – 36 %, в провеждането на спортни празници – 24%; 21% от родителите са
участвали в проведените анкетни допитвания. За разлика от предишни процедури, при
оценяваната настояща процедура относително по-слабо са застъпените родителските
клубове, а акцентът е поставен върху тематични срещи с участващите родители.
В дейностите „Концерти, изложби, представяне на клубовете“ и тържества и
отбелязване на дати, броят на присъствалите необхванати в проектните дейности родители
е 1,5 пъти по голям от този на обхванатите, което показва значителното присъствие на
проектите в семействата на децата и учениците.
Най-силно родителско участие и присъствие е констатирано при проектите с
бенефициенти Община Хасково и Община Добрич. За отбелязване е, че при пет от
бенефициентите няма данни за включени родители в изпълнението на проектите. В тях
фокусът е бил поставен върху работата с децата и учениците, а присъствието на родители
е било спомагателно и не е отчетено като показател.
Проучването на мненията на самите бенефициенти показват, че само една четвърт
от тях са доволни от обхвата на родителите и считат, че той е бил достатъчен за целите на
проекта. Смята се, че реализираният обхват е добър, но би било по-добре, ако е по-висок, а
20 % го оценяват като недостатъчен. Тези данни показват, че самите изпълнители оценяват
високо полезността в проектите да се обхващат повече родители, въпреки че не са
направили това при изпълнението на проектите.

2.2. Оценка на целевата ориентация на изпълнението и напредъка по поставените
цели

Концепцията при изпълнение на проектите е насочена към постигане на
Стратегическа цел 2 –„Гарантиране на равен достъп до качествено образование за децата и
учениците от етническите малцинства“.
Основна цел на процедурата - 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.
Конкретни цели на процедурата:
 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;
 Връщане на отпадналите ученици в училище и подобряване на образователните им
резултати;
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 Подобряване на образователните резултати на децата и учениците от етническите
малцинства;
 Овладяване на българския книжовен език от децата и учениците от етническите
малцинства;
 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;
 Осигуряване на интеркултурното образование;
 Подпомагане на ученици от етническите малцинства, застрашени от отпадане и/или
преждевременно напускане на училище;
 Подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието
в гимназиален етап.
Сложният социален характер на целевата група, както и нейната структура, е
причина да не могат да се приложат общи и измерими критерии за оценка. В този смисъл,
оценката за съответствие на изпълнението на целите е направено на няколко нива – за
всеки един проект, за повечето от изпълнените дейности и общо за всички изпълнени
проекти по процедурата.
В тази връзка екипът е насочил вниманието си към оценка най–вече на нивото на
ефективност на изпълнените дейности и мероприятия и техния принос за постигане на
напредък по отношение на целите. На тази основа оценката е базирана на разбирането за
постигнати конкретни резултати, свързани с интеграцията на децата и учениците от
етническите малцинства по такива показатели като:
 Владеене на български език ;
 Засилване на чувството за българска национална принадлежност и любов към
Родината;
 Интерес към образованието ;
 Желание за образование
 Образователно-учебни навици
 Образователна дисциплина
 Социо-културни навици и поведенчески стереотипи
 Среден общ успех на учениците/децата за учебната година по време на
изпълнението на проекта
 Промяна по отношение на толерантността и търпимостта към другия етнос
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 Промяна по отношение степен на общуване между децата от различни етноси
 Промяна по отношение познаването и разбирането на бита и традициите на другите
етноси
 Промяна по отношение уважението към бита и традициите на другите етноси
 Сближаване между децата от различните етноси
 Общуване извън училище
 Създаване на умения за взаимна комуникация
 Намаляване на етническото разграничаване, обособяване и затваряне
 Създаване на трайни отношения на свързаност, които се пренасят и извън
училището
 Противопоставяне и конфликти между деца/ученици на етническа основа или с
елементи на етническо разграничаване.
 Повишена мотивация за продължаване на образованието.
 Създадени условия за бъдещо надграждане по посочените показатели
По отношение на родителите:
 Родителски интерес към образованието и ученето на децата
 Родителска помощ за детето/ученика
 Родителско участие в живота на училището/детската градина
 Родителска грижа за децата
 Контакти и общуване между родители от различните етноси
 Промяна по отношение на толерантността и търпимостта към другия етнос
 Промяна по отношение познаването и разбирането на бита и традициите на другите
етноси
 Промяна по отношение уважението към бита и традициите на другите етноси
 Сближаване между родителите от различните етноси
 Създаване на умения за взаимна комуникация между родителите от различните
етноси
 Намаляване на етническото разграничаване, обособяване и затваряне
 Създаване на трайни отношения на свързаност между родителите от различните
етноси
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 Противопоставяне и конфликти между родителите от различните етноси
 Повишена мотивация за съдействие за образованието на децата
 Създадени условия за бъдещо надграждане по посочените показатели
По отношение на учителите:
 Създадени и усвоени нови учебни програми
 Повишена квалификация на учителите
 Повишени обучителни умения
 Усвояване на нови методики за преподаване в мултиетническа среда
 Повишено познание на учителите за бита и културата на етносите
 Повишени умения за комуникация в мултиетническа среда
 Създадени полезни връзки с колеги от други училища
 Създадени отношения на сътрудничество между учители и родители
 Изготвени и придобити нови методически помагала и средства
 Усвоени нови образователни подходи, методики, средства
 Усвоени умения за организиране на мероприятия и дейности
 Повишени умения за справяне с мултиетнически конфликти между децата и
учениците
 Повишени умения за справяне с мултиетнически конфликти между родители на
децата и учениците
 Повишени умения за справяне с конфликти с родители на децата и учениците от
етническите малцинства
 Повишени умения за справяне с конфликти с родители на децата и учениците от
български етнически произход по повод на междуетнически въпроси
 Повишена мотивация за работа по образователната интеграция
 Създадени условия за бъдещо надграждане по посочените показатели, проведени от
ЦОИДУЕМ
Оценката на напредъка по тези показатели е извършена по метода на експертните
оценки, съчетан с анкетния метод. Участвали са 10 експерта . Информационна основна на
направените от тях оцени са ползвани отчетите по проектите , проектните предложения,
отчети за изпълнението на отделни дейности,. Проведеното анкетно проучване с
участвали в проектите ръководители и учители, проведени интервюта с част от тях,
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събрана от бенефициента статистическа информация за изпълнението (по разработена от
екипа методика) . Получените резултати са верифицирани допълнително чрез провеждане
на беседи и интервюта на място.
Екипът е изхождал и от разбирането, че цел на образователната интеграция на децата
и учениците от етническите малцинства е и тази училището да бъде основна социална
среда, в която се социализират децата и учениците, в която се поставят основите на
социалните взаимодействия и междуетническите отношения, утвърждават се правилата на
общуване, изгражда се разбиране за 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 определено има принос по посока
сближаване на етническите групи и етническата интеграция, към промяна на нагласите и
предразсъдъците, както на индивидуално ниво така и в рамките на семейството, групите и
целите етнически общности и населените места.
Всички бенефициенти са се водили от разбирането за интеграцията като процес на
взаимно опознаване, изграждане на общностни разбирания, формиране на общностно
начало като основа на единно национално самосъзнание. Културната идентичност на
отделните етноси е разбирана, развивана и утвърждавана като специфична форма на
единна национална културна идентичност, в която се преплитат и съвместяват културата,
традициите, обичаите на всички основни етноси.
Не механично обединяване на различията, а търсене на единство в многообразието е
основна характеристика на подхода към изпълнението на проектите. Екипът, провел
проучването е констатирал този подход при всички без изключение бенефициенти и при
преобладаващата част от изпълнените дейности и мероприятия.
Поставена е и е постигната важна разграничителна линия между механичното
обединяване и взаимното проникване, между доминиращото налагане на определени
норми като общностни и постигане на общностни характеристики включващи и
специфичните ценности на всяка отделна етническа група.
Определено достойнство на проектите е акцентът върху съвместността, общуването,
нагласите за междуетническото общуване, утвърждаване на разбирането за еднаквост и
обща принадлежност към нацията.
Важна особеност е, че толерантността и търпимостта не се разглеждат като налагана
отвън обществена норма, а като продукт на общностното начало, на единната културна
парадигма на различните етноси. Цялата процедура може да бъде квалифицирана
еднозначно с названието „Код България“, при това без каквито и да са те форми на
налагане и културна доминация на който и да етнос спрямо другите.
Екипът извършил оценката счита, че именно това е основното голямо достойнство
на проектите и на процедура като цяло. Проследявайки развитието на дейността в тази
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насока през последните години, категорично се констатира значимостта и определящата
роля на ЦОИДУЕМ за изграждането и постепенното утвърждаване на този подход към
процесите на образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.
Отчетливо се проследява логическата линия на развитие на тази методология чрез
изискванията към проектните предложения, чрез указанията, чрез
критериите и
индикаторите, чрез оперативното подпомагане в хода на изпълнението. Всяка следваща
процедура бележи елементи на развитие и утвърждаване на този особено важен
методологичен подход.
Ние считаме, че тази методология е изключително ползотворна за правилното
протичане на интеграционните процеси по отношение на децата и учениците и че в това
отношение може да се работи за надграждане.
Друго основно общо достойнство на процедурата е ударението, което се поставя на
работата с родителите, на семейната среда и на общностната среда в отделните етнически
групи. В това отношение също се забелязва тенденция на засилване на вниманието,
разнообразяване на формите на работа и повишаване на уменията на учителите. При
оценяваните проекти и Процедурата като цяло, разбирането за важната роля на средата е
намерило израз в повече срещи с родителите, използването на повече медиатори и
доброволци, по-чести посещения по домовете, повече мероприятия с родителско участие,
повече родителски дискусии. Определено има напредък по отношение на методите на
работа, тематичната структура на дискусиите и което е най-важно по отношение
провокирането на интереса на родителите, участващи в мероприятията.
Констатира се повишен стремеж за постигане на трайни позитивни резултати с група
родители, които да оказват влияние върху семейната среда и етническата общност. Може
да се препоръча този подход да се прилага и по отношение на родителите от българския
етнос.
По отношение на всички посочени по-горе показатели се констатира постигнат
напредък с траен и необратим характер. Засилено е разбирането и чувството за национална
принадлежност, национална културна идентичност и приемането на етническата културна
идентичност като част от националната.
При проучването не са констатирани дейности и мероприятия, които да нямат
отношение към посочената целева структура. Всички проектни дейности и мероприятия
са изпълнени в контекста на целите на процедурата и приоритета и в пълно съответствие с
определените конкретни проектни цели.
При изпълнението на проектите всички бенефициенти са се водили от разбирането за
огромната роля и висок социален смисъл на образователната интеграция за реализиране на
общите интеграционни процеси и за бъдещето на българската нация.
Равният достъп е разбран от всички бенефициенти като наличие на равни
възможности за получаване на качествено образование независимо от социалния статус на
децата и учениците, съществуването на еднакво и положително отношение на средата и
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семейството към образованието като условие за социална реализация и най-вече като
създаване на конкретни предпоставки за участие в образователния процес.
От тази гледна точка бенефициентите са поставили акцент първо - върху
създаването на социална среда, второ - върху изграждане на лична мотивация за
образование, трето – върху подпомагане на децата и учениците, които нямат необходимите
среда и средства или които са изостанали, да се включат в образователния процес,
четвърто - върху завръщането в училище на напуснали ученици. Основно внимание е
отделено на повишаване ролята на семейството като съществена мотивационна среда, за
преодоляване на негативни нагласи и стереотипи и поставяне на образованието на водещо
място в ценностната система, както на децата и учениците, така и на техните семейства и
родители. Бенефициентите са се водили от разбирането за необходима промяна на
отношението към образованието като цяло на етническите групи в съответните населени
места, за формиране у тях на потребност и стремеж към образование.
Осигуряването на качествено образование е разбирано като постигане на
определените национални образователни стандарти в условията на една различна
мултиетническа и мултикултурна среда. То е свързвано преди всичко с постигане на добро
владеене на българския книжовен език, познаването на родината и нейните природо–
географски дадености, познаването и разбирането на националната история и култура.
Разбирането за етносите като част от нацията, на културата на етносите като част от
националната култура, на историята като обща история, на различията - като част от
националното разнообразие и богатство, са поставени като водещ мотив при повечето
изпълнени дейности и мероприятия.
Качественото образоване е разбирано и като еднакво за всички, а не само за
определени деца и ученици. В този смисъл проектите са поставили като водеща нишка
идеята за равенство на различните.
В разбирането за качествено образование са включени и познания за съвременните
технологии, добра подготовка по основните природонаучни и обществени дисциплини и
професионалното ориентиране на учениците. В това отношение заслужава да се подчертае
извършеното от всички участвали професионални гимназии.
Необходимо е да се отбележи и значимата възпитателна насоченост и съществен
възпитателен ефект, който е бил преследван в една различна, по-сложна, по-трудна от
образователна гледна точка, детска и ученическа среда. Водени от това разбиране,
бенефициентите са се стремели да усвоят и са внедрили специфични форми и методи за
работа, нови иновативни подходи и средства.
По отношение на възпитателните цели акцентът е поставен върху формирането на
чувство за българска национална принадлежност и за принадлежност на етносите към
българската нация, за познанието и разбирането на различните и другите; върху
приемането на културата, традициите и бита на другите етноси, върху изграждането на
нагласи за взаимна толерантност и умения за комуникация; върху изграждането на трайни
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връзки и приятелства, върху неприемането на етническото противопоставяне,
дискриминацията и сегрегацията на етническа основа и изграждането на нагласи и умения
за противопоставяне на такива действия. В една голяма част от проектите възпитателният
ефект е изразен в изграждането на социални умения и навици.
В таблица 3 са приведени данни за изпълнените основни типове дейности,
обхванатите участници, броя на проведените мероприятия.
Таблица 3
1

2

3

Брой
Изпълнени изпълнени
по проекта мероприятия
по дейността

4

5

6

7

8

9

Брой
Брой
Брой преки
присъствали преки
участници
други
участници
ученици
ученици
родители

Брой
Брой
присъствали
участвали
други
учители
родители

2264

1846

284

16

35

116

2

43

10

0

21

0

15

89

1

6

180

24

64

24

0

298

1

10

0

0

30

0

0

40

14

94
25

1156
65

780
140

514
20

125
75

128
90

2797
415

13

320

180

10

14

27

564

Зелени и летни училища 8

19

443

46

16

0

15

539

2
Карнавали
Тържества и
отбелязване на празници 19
Организиране на между5
училищни събития

6

60

48

20

24

0

158

95

1404

824

40

166

95

2624

13

330

80

0

8

0

431

Спортни клубове
Спортни състезания
празници
Обучения за деца
ученици

2

88

104

8

30

23

43

296

8

17

439

49

25

8

9

547

8

516

696

134

0

0

0

1346

5

12

0

0

105

0

0

117

10
Срещи с родители
Посещения по квартали
2
и домове

36

234

40

141

70

22

543

4

70

10

0

0

0

Обучения за учители
Съвместни
обучения
2
учители родители

30

157

2

16

0

198

403

2

0

0

21

0

24

47

Дискусии

5

67

49

35

0

0

25

176

Кръгли маси

9

9

172

85

38

20

277

601

Екскурзии

11

145

651

73

6

0

70

945

Дейност

Клубове, ателиета за
децата и учениците,
групи за обучение
19
Родителски клубове и
образователни центрове
Клубове
Родители
Учители
Клубове
Родители
Ученици/деца
Концерти и изложби,
клубни представяния

8
Конкурси
Състезания в определени
5
области на знанието

Обучения за родители

Общ
брой
участвали и
присъствали

4561

и
и

15

84

94

Посещения на музеи и
исторически обекти
Организиране
на
театрални постановки
Посещения на театри и
кино
Полагане на доброволен
труд
Индивидуални срещи с
родители
Публични разяснителни
кампании

20

169

588

28

0

3

20

808

10

22

705

104

20

0

16

867

9

21

517

180

0

34

35

787

6

73

105

12

0

0

0

190

10

96

42

5

66

20

36

265

17

25

229

344

30

376

73

1077

Посещения на фирми

3

31

0

0

0

0

0

Анкетни проучвания

17

52

1337

179

81

0

40

Общо

125

3627

3309

1311

986

1067

1130

31
1689
11430

Таблицата отразява извършеното по основни форми на работа и няма претенции да
отразява и коментира съдържанието на извършеното. Въпреки тава тя дава обща представа
за мащабите на Процедурата и направеното.
Изпълнените основни типове дейности са утвърдени за проектите на ЦОИДУЕМ.
Освен задължителните дейности за организация и управление, за информация и
публичност, във всички проекти са изпълнени дейности, свързани с клубната форма на
работа и дейности по обучение на участниците. Три четвърти от бенефициентите са
организирали и изпълнили дейности с масов характер - концерти и изложби, клубни
представяния, състезания в определени области на знанието, конкурси, тържества и
отбелязване на празници, карнавали, спортни състезания и празници, организиране на
театрални постановки, посещения на кино и театър.
60% от бенефициентите са провели дискусии и кръгли маси. 50% - екскурзии,
посещения на музеи и исторически обекти, 68% - публични разяснителни кампании;
половината от бенефициентите - групови срещи с родители, 56 % са провели
индивидуални срещи с родители и посещения по домовете.
Позитивна оценка заслужава фактът, че две трети от бенефициентите са провели
анкети с родители за изучаване на техни нагласи, стереотипи, мнения, умения и желания.
В различни анкетни проучвания са участвали над половината от родителите и учителите.
Анкети са провеждани в началото на проектните дейности като това се е отразило, както
върху работата със самите родители, така и върху насочеността и начина на изпълнение на
дейностите по проектите. Анкетните проучвания са позволили по-точно да се определи
фактическото състояние на процесите и да се насочат и фокусират дейностите. Част от
бенефициентите са използвали анкетния метод за последваща оценка на ефекта от
проведените мероприятия.
Предвид ефекта на проведените анкети върху практическото изпълнение, тези
практики заслужават по-задълбочено изучаване и методическо подпомагане от страна на
ЦОИДУЕМ с оглед правилното провеждане на анкетните проучвания и използването на
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техните резултати в бъдеще. Може да се препоръча да се разработят ориентировъчни
анкетни форми с различна насоченост: за проучване на нагласи по отношение на
образованието, на отношенията деца–родители, на средата в етническите общности, за
оценка на междуетническите отношения и взаимодействия, за проучване и на резултатите
от различни типове дейности, за оценка на ефекта и реализирания напредък. Следва да се
обмисли и необходимостта от задължително провеждане на анкети при определени
дейности или на определени етапи от изпълнението. Дотолкова доколкото анкетния метод
се използва все по-често и се констатира голямо разнообразие в методиката на
провеждане, един по-задълбочен анализ и уточняване на методиката на провеждане би
било полезно за бъдещите бенефициенти.
Работата в малки групи с определен целеви профил се е утвърдила като ефективна
форма на групово взаимодействие, при която специфичния индивидуален интерес се
съчетава с вътрешно-групово взаимодействие, умения за общуване, обмен на практически
опит. Освен че се дава поле на творческата изява на децата и учениците, се изграждат
нагласи и умения за работа в колектив, взаимодействие, взаимопомощ. В групата се
създават условия за себедоказване и съревнование, за получаване на признание от другите
и за признаване на другите.
В рамките на процедурата са създадени общо 103 клуба, ателиета или групи за
творческа дейност с такъв характер, в които е имало общо 1345 участници. 95 от тези
клубове/ателиета/групи са с участници деца и ученици, а 8 са родителски.
Тематичната насоченост на клубната работа е разнообразна като преобладават
клубовете и ателиетата с творчески характер – фолклор, рисуване, традиционни занаяти,
изследователска дейност, с краеведческа и културно-познавателна насоченост, екологична
насоченост. При отделни бенефициенти са създадени клубове за усвояване на
информационни технологии. В професионалните училища са изграждани и клубове с
конкретна професионална насоченост.
По правило клубната дейност е осъществявана в рамките на целия проект. Общо са
проведени 1976 клубни сбирки и мероприятия или средно по около 20 на клуб. Повечето
от клубните мероприятия са с часова продължителност от 2 до 3 часа. По-продължителни
са мероприятията при клубовете с изследователска и екологична насоченост, чиято
дейност включва посещения и работа извън училището.
Констатира се добро материално и логистично осигуряване на дейността на
клубовете и ателиетата. Заслужава да се отбележи очертаващата се тенденция на
подобряване на осигуряването през последните години. Повечето от клубовете и
ателиетата са предоставяли на участниците материали и средства за работа, с които те не
разполагат извън клубовете. Това обстоятелство от една страна е повишило интереса на
участниците, а от друга страна, е позволило да се разгърнат творчески способности които
иначе не биха могли да бъдат развити. Така работата в клубовете е допринесла за
излизането извън рамките на учебните програми и за изграждането на допълнителни
знания и умения.
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Проучването показва, че груповата творческа дейност, провеждана най-често във
формата на игрово взаимодействие, е създавала възможност за по-лесно усвояване на
знания и умения. В този смисъл тя е използвана като допълнение на работата в клас като
се отличава от нея с конкретния, по-специфичен начин на работа, с възможността за
творческа изява, с по-голямата лична свобода на участниците в групата, с изграждането на
силен вътрешногрупов интегритет, с установяването на по-силен, неформален характер на
отношенията. Едновременно с това, при почти всички обхванати участници независимо от
възрастта и предметната област на работа, се констатира засилване на чувството за групова
принадлежност и за отговорност пред групата. По тези причини клубната работа,
творческите ателиета и другите използвани форми на групова работа са с основен принос
за сближаване между участниците, за изграждане на чувство за общност и формиране на
умения за комуникация. Успоредно с това при творческите клубове, работата е била
насочвана към опознаването на традициите и обичаите на другите етноси, по-доброто им
разбирате и което е най-важното – към изграждане на разбиране за тях като част от
националната култура и традиции. Посредством практическа работа са изучавани
традиции, празници, притчи и предания, облекло, кухня, традиционни елементи на бита,
фолклора, семейните отношения на другите етноси. Провеждана е проучвателна
краеведческа дейност. Успоредно с това в повечето клубове и ателиета са провеждани
дейности, свързани с познаването на общата национална история и култура, с опознаване
на природните забележителности на страната. Определено личи стремеж да се изгради
любов към Родината и отговорност пред Отечеството.
Като отрицателен момент в отделни клубове се констатира насоченост да се търсят и
подчертават индийски корени на ромското население и неговия бит, традиции и култура.
Според екипът извършил оценката, такова обвързване не отговаря на генезиса на
културата на ромите у нас и изгражда силно деформирана представа за ромите и тяхната
култура, която по много признаци е далеч по-близка с тази на българския етнос, отколкото
с индийския. Този подход, който вероятно търси елемента приказна екзотика, крие риск от
задълбочаване на разграничаването на основата на цивилизационни различия.
Повечето клубове и ателиета са с 10 до 12 участници и осигуряват възможност за
силно взаимодействие и консолидация. Успешно е приложено правилото, известно от
социално-груповата психология, според което групите с такъв брой участници са покохерентни и сплотени без да имат формална нормативна система, регулираща
отношенията (Библейското предание за Христос и 12-те Апостола). Групите сами са
изграждали своите вътрешни правила и ред и са се стремели да ги спазват. В това
отношение се констатира добър подбор на квалифицирани и умеещи професионални
водещи, - както учители, така и специалисти и модератори. Проучването показва
относително засилване на използването на опитни външни специалисти за ръководители
на творческите занимания в групите, което се е отразило позитивно на резултатите. В този
смисъл клубовете са изиграли важна роля за социализацията на децата , за изграждане на
комуникационни умения основани на равенство и общи цели. Като правило клубната
работа се е съчетавала с извънклубни представяния на направеното - изложби,
представления, концерти, участия в празници, фестивали, съревнования, конкурси. Така
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групата е получавала възможност за по-широка публична изява в търсене и получаване на
обществено признание. Според проучването, тези мероприятия винаги са били посрещани
с ентусиазъм и повишена отговорност за представянето на групата. Така тясно-груповата
активност е ставала част от цялостния живот на училището, а в много случаи и на цялото
населено място. Участието в подобни събития като правило е отразявано в публичните
медии, което е мотивирало допълнително децата и учениците.
С по-голяма численост са характерни родителските клубове, основно поради
желанието в една форма да бъдат включени повечето, а в някои случай и всички
участващи в проектите родители. Като се има предвид основната насоченост на тези групи
– да се усвояват знания, да се формира разбиране, да се трансформират нагласи и да се
преодоляват негативни стереотипи, както и това че като метод на работа се използват
предимно тематични беседи и дискусии, може да се приеме, че по-голямата численост на
родителските клубове не само, че не е била пречка, а по-скоро е положителен фактор за
постигане на целите по отношение на целевата група на родителите.
Прави впечатление, че в сравнение с предшестващи години са по-малко застъпени
клубовете и групите със спортна насоченост. Според направените проучвания това се
дължи най-вече на развитието на този тип дейности в рамките на традиционните учебни
програми, на обогатяването на материалната база на училищата със спортни съоръжения.
В това направление би могло да се помисли за нови форми на работа при следващи
процедури, при които акцентът да се постави върху работа на спортни клубове със
насоченост към организиране и провеждане на състезания между спортните клубове,
организирани при отделните проекти. Това обаче налага ЦОИДУЕМ да направи
необходимото да се реализира една по-тясна обвързаност в организационно отношение на
работата по всички проекти, както и поставянето на задължителни изисквания за
включване в проектите на работа на спортни клубове с еднотипна спортна дейност –
например футбол , волейбол, лека атлетика. По преценка на екипа извършил проучването,
един подобен подход не само към спортните, но и към другите дейности, би засилил
социализиращия ефект на проектите и би засилил регионалния им и националния им
характер.
Друга най-често застъпена форма на работа са масовите мероприятия. Те са с
най-голям брой участници. В таблица 3 и на фиг. 5 са посочени статистически данни за
изпълнените дейности от този тип. ( редовете в светло сит цвят)
Конкурси са провели 8 бенефициента; състезания в определени области на знанието 5; карнавали -2; тържества и отбелязване на празници - 19; организиране на
междуучилищни събития – 5; спортни състезания и празници – 8 бенефициента.
В проведените общо 306 такива мероприятия са участвали общо 9190 деца, ученици
и родители . От тях 5645 са включени в обхвата на проектните дейности, т.е. на практика
са участвали всички деца, ученици и родители, влизащи в обхвата на проектите.
Допълнително са привлечени като участници други 3835 деца, ученици, родители,
роднини, хора от обществеността, представители на НПО , на местните власти и пр.
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На диаграмата Фиг. 6 е показано разпределението на участвалите в мероприятията с
масов характер по различните видове мероприятия. Най-голям е броят на участниците в
организираните концерти, изложби и други форми на представяне на децата и учениците.
Аналогичен е и броят на участниците в проведените тържества и празненства, карнавали и
мероприятия с развлекателен характер. Абсолютната численост на участвалите в другите
форми на мероприятия с масов характер е по-малка и относителният дял на всички варира
между 5% и 7% от общия брой участвали .

Фиг. 5
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Фиг. 6

Както се вижда от диаграмата Фиг. 6 , 74 % от участниците в масовите мероприятия
са деца и ученици. Две трети от тях са включени в първоначално определения обхват на
проектите, а една трета са привлечени допълнително. Родителите са общо 12% от
участвалите в този тип мероприятия. 14% са други в т.ч. 5% пункта са учители и 9%
пункта са роднини и близки на учениците, поканени представители на местните власти и
обществеността и други хора от местното население.
Сред тези мероприятия най-много са тържествата, празниците, карнавалите - 95 с
общо 2782 участника, от които 1524 са от обхванатите от проектите и 1258 са
допълнително привлечени и присъствали на мероприятията.
Близки до тези са данните за концертите, изложбите и клубните представяния - 94 с
общо 2797 участника, от които 1670 са от обхванатите от проектите и 1327 са
допълнително привлечени и присъствали на мероприятията.
Другите видове мероприятия с масов характер са относително по-малко застъпени
проведени са 5 до 10 от всичките 25 бенефициента и са с брой участници между 400 и 800.
Посещения на театри и кина по-често са провеждани в проектите с бенефициент
общини.
Прави

впечатление

относително

високият

брой

посещения

на

театрални
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представления – общо 22 с общо 867 участвали предимно деца и ученици от обхванатите в
проектите .
Повечето тържества и празненства са организирани във връзка с патронните
празници на училищата и детските градини, отбелязване на Деня на детето и други
значими дати. В това число са включени само онези мероприятия, организирани като
проектни дейности. Освен в тях, участниците в проектите са участвали практически във
всички традиционно организирани от училищата и детските градини тържества и
празненства свързани с национални празници. В рамките на проектите е отделено
специално внимание на отбелязването на Васильов ден като значим празник за ромската
общност. В това отношение проектите са допринесли за допълване на празничния
календар на учебните заведения.
По оценка на самите бенефициенти масовите мероприятия са посрещани с
настроение и са преминавали при повишен емоционален градус. Чрез тях проектите са се
утвърдили като неразделна част от училищния живот. Получените при проучването
оценки и мнения подчертават голямото значение на тези мероприятия - от една страна за
повишаване на чувството за общност у децата, учениците и родителите от различните
етнически групи , а от друга - за излизането на проектите извън рамките на училището и
постигането на по-активно въздействие върху общностната среда в етническите групи и
като цяло върху обществената среда в населените места. Тези дейности са с трайни
социално-психологически последствия за интер-културното и междугруповото общуване и
взаимодействие. Те са особено ефективни за взаимното опознаване, разбиране и уважение.
На групово равнище най-успешно и силно се формират нагласите за взаимна
толерантност.
При проучването са изказани мнения за необходимост от по-широко привличане на
родителите на децата и учениците, на техни роднини, близки и други хора в тези
мероприятия като фактор за взаимно отваряне на общностите, преодоляване на
предразсъдъците и създаването на нагласи, а още повече - на умения за общуване на
групово ниво. Отчитайки тези мнения и анализирайки резултатите от масовите
мероприятия, екипът извършил проучването препоръчва в бъдеще да се въведе в
проектите препоръчителна квота за тях (дори с елемент на задължителност), както и да се
търсят специални стимули за повишаване участието на общностите, семействата и
обществеността В тази насока се препоръчва да се акцентира върху предварителната
реклама на тези мероприятия, по-широко информиране за тях, въвеждане на повече
елементи на състезателност, на награди и пр.

Таблица 4
1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Дейност
Концерти
клубни
фестивали

Брой
изпълнени
мероприят
ия от този
тип

Брой
присъст
Брой
вали
участвали други
обхванати ученици
ученици

Брой
Брой
присъства присъства
ли други ли други
родители

Брой
участвали
обхванати
родители

14

94

1156

780

514

125

128

2797

8

25

65

140

20

75

90

415

5

13

320

180

10

14

27

564

21

101

1464

872

60

190

95

2782

5

13

330

80

0

8

0

431

8

17

439

49

25

8

9

547

10

22

705

104

20

0

16

867

9

21

517

180

0

34

35

787

306

4996

2385

649

454

400

9190

Общ
брой
присъствали

и
изложби,
представяния,

Конкурси
Състезания в определени
области на знанието
Тържества, отбелязване на
празници, карнавали
Организиране на междуучилищни събития
Спортни
състезания
и
празници
Провеждане на театрални
представления
Посещения на театри и кино
Общо

Бенефиц
иенти
изпълни
ли типа
дейности

Друга значимо застъпена форма на дейност са екскурзиите. Екскурзии са провели
половината от бенефициентите. Те са предпочитана дейност за училищата в по-малките
градове и села. Проведени са общо 31 екскурзионни мероприятия (включително
еднодневни излети или посещения на близки обекти). От тях 13 са екскурзионните
пътувания, а другите са предимно посещения на близки културни и исторически обекти. В
екскурзионните пътувания са участвали общо 867 ученици, 6 родители и 24 учители. В
еднодневните екскурзии са участвали общо 616 ученици, 3 родители и 20 учители.
Екскурзиите са съчетавали културно-познавателни цели и мероприятия
провеждането на мероприятия за забавление и отдих, участия в срещи, игри и пр.

с

Общата оценка за тези мероприятия е позитивна. Те са съдействали за
социализацията на децата, за придобиване на знания и изграждане на усещане за нация.
При тях са установявани близки и приятелски отношения между учениците, формирани са
комуникационни умения.
Историческото познание е съдействало за развитие на чувството за принадлежност и
свързаност с България. Важно предимство на екскурзиите е възможността да се общува в
една нова, нетрадиционна среда – откъсване , което има голямо значение за изграждането
на комплекс от качества и социални умения.
Предпочитана дестинация на кратковременните екскурзии са исторически и
културни обекти и природни забележителност близки до населените места. Определено
във всеки район са се утвърдили обекти от регионално значение, които често се посещават
от деца и ученици.
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Предпочитани дестинации за екскурзионните пътувания са подбалканските градове,
свързани с българското Възраждане, старопрестолния Велико Търново, Габрово. За
немалка част от децата тези пътувания са уникални и за първи път им дават възможност да
видят тези градове и намиращите се в тях паметници и музеи с национално значение.
Екскурзионните пътувания са организирани с голямо внимание. Обикновено за целта
са ползвани услугите на местни туристически оператори като основен критерии за избора
е била сигурността на децата и опазването на тяхното здраве по време на пътуванията. Не
са допуснати съществени инциденти. Осигурени са били добри битови условия и хранене.
На място са ползвани подходящи екскурзоводи.
Заедно с всички посочени ползи при организирането и провеждането на екскурзиите
се очертават и някои специфични проблеми. Те са най-вече от логистичен характер.
Услугите предоставяни от операторите по отношение на транспорт, настаняване и хранене
не винаги са пригодени напълно за деца и ученици. Това се отнася и до информационната
и обучителна работа в посещаваните места, провеждана от екскурзоводи.
Като се има предвид масовият характер на екскурзионните пътувания на ученици по минимална оценка ежегодно над 10 000 души са включени в такива пътувания, - както и
обособяването на някои регионални обекти и на няколко населени места с обекти от
национално значение, - може да се препоръча създаването на стандарти и програми, които
да се спазват, както и стимулирането на фирми, гарантиращи изпълнението на тези
стандарти.
Значимо място сред проведените дейности и мероприятия имат тематичноориентираните обучения. Тематичните обучения на деца и ученици, проведени в рамките
на проектите са 105 с общо 1085 участника и 516 проведени учебни мероприятия. Освен
това за организирани общо 34 групи за изучаване на български език и литература със 720
участника и 536 проведени учебни сбирки.
Обученията за родители са 32 с общо 412 участника. С обучително съдържание са и
проведените 38 срещи с родители с общо 356 участвали родители. Характерно за
обученията на родителите е ангажирането на медиатори и доброволци, както и участието
на психолози и специалисти по важни и актуални теми на родителското участие в
образованието, възпитанието и полагането на грижи за децата. Повечето обучения са
съчетавани с дискусии и провеждането на групови и индивидуални консултации .
Обученията за учители са общо 32 с 222 участвали учители. За обучители са
привлечени известни педагози и специалисти в конкретни тематични области. Основно
внимание е отделено на методологията за работа с деца и ученици от етническите
малцинства и с техните родители. Водеща тема е била интеркултурната комуникация и
взаимодействие. Голяма част от обученията са надграждали знанията за специфичната
култура и традиции на етносите.
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Таблица 5
Вид дейност

Брой

Клубове, ателиета за децата и
учениците, групи за обучение;
98
Родителски
клубове
и
образователни центрове
Масови дейности Концерти и
изложби,
клубни
представяния
Състезания в определени области на
знанието Конкурси Тържества и
83
отбелязване на празници Карнавали
Спортни състезания и празници
Организиране
на
театрални
постановки Посещения на театри
Обучения, училища Обучения за
деца и ученици Обучения за
родители Обучения за учители 84
Съвместни
обучения
учители
родители Зелени и летни училища
15
Дискусии Кръгли маси
Екскурзии Посещения на музеи и 31
исторически обекти
Организиране на между- училищни 13
събития
12
Срещи с родители

Брой участници
от целевите
групи

Брой
проведени
мероприятия

Брой други
деца, ученици
и родители,
взели участие

Бенефициенти
провели този
тип дейност

1345

1976

344

25

3698

19

91

25

5214

2109

769

687
1382

15
315

144

11

330

91

5

231

294

12

Индивидуални срещи с родители

96

127

42

10

Посещения по квартали и домове

34

78

4

Дискусии Кръгли маси

15

687

15

Полагане на доброволен труд

5

27

Публични разяснителни кампании

25

1212

Посещения на фирми

3

64

Анкетни проучвания

52

1667

Общо

15160

71

5
17
8

3
17

3131

4712

Проучването дава основание за еднозначен извод - за създадена творческа атмосфера
сред всички целеви групи във всеки един от бенефициентите без изключение.
За всички обхванати ученици, за преобладаващата част от учителите и за една голяма
част от родителите е създаден дух на съпричастност към проектите, на желание за
творческа изява, на общност и общи цели, на стремеж към духовно израстване.
Според оценяващия екип наред с постигнатите индикатори, този резултат следва да
се открои като основно завоевание на изпълнените проекти и на Процедурата като цяло.
В таблица 6 е посочен относителния дял на бенефициентите с определена степен на
104

превес по отношение на основните изследвани показатели. Същите резултати са отразени
в графична форма на фиг. 6
Чрез оцветяване е показана общата оценка за напредъка по всеки отделен показател. С червен цвят
са отбелязани оценките за липса на напредък , в оранжев – за малък напредък , със жълт – за малък
напредък , с зелен за постигнат голям напредък.

Таблица 6
Показател

Степен на напредък по експертна оценка
Няма
Има
Има
Има
напредък малък
голям
умерен
напредък напредък напредък

Владеене на български език*
0,00%
Среден общ успех на учениците/децата*
0,00%
Засилване
на
чувството
за
национална
принадлежност*
0,00%
Интерес към образованието*
0,00%
Желание за образование*
0,00%
Образователно-учебни навици*
0,00%
Образователна дисциплина
0,00%
Социо-културни
навици
и
поведенчески
стереотипи*
0,00%
Родителски интерес към образованието и ученето
на децата *
4,00%
Родителска помощ за ученика*
8,00%
Родителско участие в живота на училището
8,00%
Родителска грижа за децата *
8,00%
Контакти и общуване между родители от
различните етноси
8,00%
Промяна по отношение на толерантността и
търпимостта към другия етнос
4,00%
Промяна по отношение степен на общуване
между децата от различни етноси
0,00%
Промяна
по
отношение
познаването
и
разбирането на бита и традициите на другите
етноси
0,00%
Промяна по отношение уважението към бита и
традициите на другите етноси
0,00%
Сближаване между децата от различните етноси 0,00%
Общуване извън училище
0,00%
Създаване на умения за взаимна комуникация
0,00%
Намаляване на етническото разграничаване,
обособяване и затваряне
0,00%

4,00%
20,00%

56,00%
56,00%

40,00%
24,00%

8,00%
8,00%
8,00%
12,00%
8,00%

60,00%
56,00%
64,00%
56,00%
64,00%

32,00%
36,00%
28,00%
32,00%
28,00%

8,00%

60,00%

32,00%

44,00%
56,00%
32,00%
32,00%

40,00%
28,00%
44,00%
52,00%

12,00%
8,00%
16,00%
8,00%

24,00%

64,00%

4,00%

0,00%

64,00%

32,00%

16,00%

56,00%

28,00%

16,00%

52,00%

32,00%

16,00%
8,00%
28,00%
20,00%

52,00%
44,00%
48,00%
44,00%

32,00%
48,00%
24,00%
36,00%

20,00%

56,00%

24,00%
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Създаване на трайни отношения на свързаност,
които се пренасят и извън училището*
0,00%
Противопоставяне и конфликти на етн. основа
0,00%

35,00%
12,00%

30,00%
64,00%

35,00%
24,00%

*/ За целевата група от ромския етнос
(Забележка: Експертната оценка е направена на основата на експертното мнение на
бенефициентите (25 души), учители (50 - по 2 от всеки бенефициент) и 5 външни експерта
по методиката, посочена в раздел методология. В % е даден относителния дял на
проектите, при които е констатирана съответната степен на напредък. Оценката на всеки
експерт по даден показател отразява преобладаващото ниво на конкретния показател за
оценяваната целева група. На базата на оценките за всеки проект е направена една обща
оценка за степента на напредък по съответния показател. )
Като цяло преобладават оценките за умерен напредък. Не са малко и проектите, при
които е постигнат голям напредък. Почти няма проекти, при които да не е постигнат
напредък по всички показатели.
По отношение на владеенето на българския език от децата и учениците при 40 % от
проектите оценката е за голям напредък; при 56% - за умерен напредък и само при един
проект напредъкът е оценен като слаб. Няма проекти при които оценката да е, че няма
постигнат никакъв напредък. При проведеното проучване е констатирано , че тези оценки
кореспондират с успеваемостта на децата, с фактическите езикови умения на децата и
учениците. Добър показател е общуването на български език не само между
представителите на различните етноси, но и между децата и учениците от един и същ
етнос. Констатира се, че българският език се използва все по-често и в семейната среда
при комуникацията между децата и между тях и техните родители.
Аналогични изводи могат да се направят и на основата на данните за засилване на
чувството за национална принадлежност у децата и учениците от етническите малцинства,
за интереса им към образованието, за желанието им за образование, по отношение на
образователно-учебните им навици, образователната дисциплина, социо-културните им
навици и поведенчески стереотипи. Подобна е и картината по отношение на
положителната промяна на толерантността и търпимостта към другия етнос, напредъка по
отношение степента на общуване между децата от различни етноси; напредъка по
отношение познаването и разбирането на бита и традициите на другите етноси, напредъка
по отношение уважението към бита и традициите на другите етноси, напредъка в
сближаването между децата от различните етноси. При тази втора група показатели при
няколко (2-4) бенефициента напредъкът е оценен като слаб.
По отношение на една трета група показатели, броят на проектите с оценка за голям
напредък, за умерен напредък и за слаб напредък, е приблизително равен. Това са
показателите „общуване между децата и учениците от различните етноси извън училище”,
„създаване на умения за взаимна комуникация”, „намаляване на етническото
разграничаване, обособяване и затваряне”, създаване на трайни отношения на свързаност,
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които се пренасят и извън училището. За тази група показатели, при направеното
допълнително проучване, е констатирано, че при някои от проектите, за които е дадена
оценка за голям напредък, то тя се базира на едно относително ниско базово ниво. Влияние
върху оценката е оказало и относително трудното проучване на състоянието по
конкретния показател и невъзможността да се правят обобщаващи оценки. Етническото
различаване и разграничаване не е преодоляно, а трайните отношения на свързаност са поскоро епизодични или отделни случаи, а не масово явление. Въпреки повишените умения
за комуникация в общуването между децата и учениците от различните етноси, има много
наслоени и пречещи предразсъдъци и предубеждения.
За една четвърта група показатели оценките за напредъка са диаметрално
противоположни на тези за първата и втората група показатели. Тук за повечето проекти
са направени оценки за слаб напредък или за липса на напредък. В тази група попадат
показателите, свързани с родителите на децата и учениците от етническите малцинства.
При две трети от проектите се констатира проблем с родителската помощ на ученика, при
40 % от проектите оценката е за липса на напредък по отношение на родителската грижа за
децата.
Проучването потвърждава тези оценки и дава основание за извода, че родителите
продължават да бъдат слабо звено в процесите на образователна интеграция на децата и
учениците от етническите малцинства, че имено тяхното негативно влияние продължава
да бъде важен демотивиращ фактор за децата и учениците. Те са тези, които трансмитират
негативните нагласи на средата към собствените си деца. В този смисъл родителите
следва да бъдат поставени като особено важна целева група при бъдещи процедури, като
работата с тях се изравни по интензивност с тази с учениците и децата. Позитивно е, че
при една голяма част от проектите се констатира подобен стремеж. Има и няколко
проекта, при които фокусът е основно към родителите. Техният опит би следвало да бъде
проучен и разпространен.
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Фиг. 7

Фиг. 8
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2.3. Оценка на напредъка по показателите за капацитет на учителите и методиката
на обучение и възпитание

Както се вижда от таблица 7, оценките на болшинството проекти по повечето
показатели са за постигнат голям и умерен напредък. При учителите като целева група
ползата от проектите е голяма и с особено значение за бъдещата им работа. При много от
проектите се констатират разработени нови модели на обучение и възпитание на децата и
учениците, на нови подходи, усвояване на нови методики. Проучването потвърждава тези
твърдения. Процедурата и повечето от проектите са наситени със стремеж към иновации, с
търсене на по-добри и по-ефективни методи, подходи и средства за постигане на целите.
При част от проектите са получени оценки за липса на напредък и слаб напредък по
отношение на връзките с други училища и колеги. По мнение на повечето от анкетираните
учители и бенефициенти тези връзки са от особено значение за развитие на капацитета, за
обмен на опит и добри практики, за т.нар. „сверяване на часовника”. По тази причина
липсата на напредък по този показател е притеснително и насочва към извода за
необходимост от общи мерки за развитие на взаимодействието между учебните заведения
и учителите – изграждане на мрежи, организиране на повече конференции, двустранни,
регионални и национални срещи и пр. В крайна сметка може да се препоръча този
показател да бъде поставен на специален мониторинг от административните структури по
образованието по места.
Има проблеми и във връзка с напредъка по показателите засягащи уменията за
справяне с конфликтни ситуации на етническа основа. В тази посока са оценките за една
трета от проектите по показателите „Повишени умения за справяне с мултиетнически
конфликти между родители на децата и учениците”, „Повишени умения за справяне с
конфликти с родители на децата и учениците от етническите малцинства”, „Повишени
умения за справяне с конфликти с родители на децата и учениците от български етнически
произход по повод на междуетнически въпроси”.
Позитивен резултат е постигането на напредък по отношение на напредъка при
умения за справяне с мултиетнически конфликти между децата и учениците, където при
повечето проекти оценките са за умерен и голям напредък.
Таблица 7
Показател

Създадени и усвоени нови учебни програми
Повишена квалификация на учители
Повишени обучителни умения

Степен на напредък
Няма
Има
Има
Има
напредък
голям
малък
умерен
напредък напредък напредък
8,00%
0,00%
0,00%

12,00%
8,00%
8,00%

32,00%
20,00%
24,00%

48,00%
72,00%
68,00%
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Усвояване на нови методики за преподаване на
предмета в мултиетническа среда
4,00%
Повишено познание на учителите за бита и
културата на етносите
0,00%
Повишени
умения
за
комуникация
в
мултиетническа среда
0,00%
Създадени полезни връзки с колеги от други
училища
16,00%
Създадени отношения на сътрудничество между
учители и родители
0,00%
Изготвени нови методически помагала и средства 12,00%
Усвоени нови обучителни методики
4,00%
Усвоени умения за организиране на мероприятия
и дейности
0,00%
Повишени умения за справяне с мултиетнически
конфликти между децата и учениците
0,00%
Повишени умения за справяне с мултиетнически
конфликти между родители на децата и учениците 4,00%
Повишени умения за справяне с конфликти с
родители на децата и учениците от етническите
малцинства
8,00%
Повишени умения за справяне с конфликти с
родители на децата и учениците от български
етнически произход по повод на междуетнически
въпроси

16,00%

8,00%

36,00%

52,00%

8,00%

28,00%

64,00%

4,00%

40,00%

56,00%

12,00%

52,00%

20,00%

20,00%
20,00%
8,00%

52,00%
52,00%
36,00%

28,00%
16,00%
52,00%

0,00%

36,00%

64,00%

16,00%

68,00%

16,00%

24,00%

60,00%

12,00%

20,00%

60,00%

12,00%

24,00%

44,00%

16,00%

2.4. Оценка на напредъка по показателите за отношенията с местните власти в
процеса на образователна интеграция на децата и учениците от етническите
малцинства

Таблица 8
Оценка на
Показател

Няма
Има
напредък малък
напредък

Изградени позитивни нагласи на местните власти
към проблематиката на образователната интеграция
а
0,00%
Интегриране на изпълнението на проектите в
работа на местната власт по интеграция на
малцинствата
0,00%

напредъка
Има
умерен
напредък

Има
голям
напредък

12,00%

60,00%

28,00%

28,00%

48,00%

24,00%
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Създадени нагласи и готовност да се продължи
започнатото чрез общински планове и програми
12,00%
Създадени трайни делови отношения с местните
власти
8,00%
Съпричастност на местните власти
8,00%
Привлечени към изпълнението на проекта
представители на местните власти
8,00%
Договорени ангажименти с местите власти
20,00%
Получено организационно съдействие
8,00%
Получено друго съдействие
16,00%
Видим интерес на представители на местните
власти към проектните мероприятия
5,00%
Интерес на местните власти към резултатите от
проекта
0,00%

20,00%

44,00%

24,00%

16,00%
28,00%

48,00%
40,00%

28,00%
24,00%

28,00%
20,00%
28,00%
20,00%

40,00%
40,00%
40,00%
40,00%

24,00%
20,00%
24,00%
24,00%

25,00%

35,00%

35,00%

28,00%

28,00%

44,00%

По отношение на този показател, преобладаващата част от оценките са за слаб и
умерен напредък. Оценки за голям напредък има само при една четвърт от проектите.
По същество тези оценки отразяват не само напредъка, но и състоянието на
отношенията между училищата/детските градини и местните власти при изпълнението на
дейности по образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.
Навсякъде има разработени общински стратегии за интеграция като училищата и
детските градини са проявявали желание и стремеж да впишат и интегрират работата си по
проектите с изпълнението на тези стратегии. За съжаление, в повечето случаи
осъщественото взаимодействие е слабо и недостатъчно. В отделни случаи е констатирана
слаба комуникация, в други - липса на заинтересованост у местните власти, в трети - слабо
осъзнаване на връзката между работата по проектите и целите и задачите стоящи пред
местните власти.
Училищата са се радвали на вниманието на местните власти повече при
стартиращите и заключителните мероприятия и по-малко в хода на самото изпълнение на
проектите. При половината от проектите няма или има слабо съдействие от страна на
местните власти при изпълнението на проектите. Подобно е положението и по показателя
за договорени ангажименти с местните власти. Проучването дава основание за извода, че
взаимодействието с местните власти е подценено и от двете страни, но повече от страна на
самите власти.
Има основание да се препоръча в бъдеща да се търси по-тясно взаимодействие. За
целта се предлага разработката на проектите да се съгласува с местните власти, с
плановете и дейността им в направление на интеграцията на етническите малцинства, а
ЦОИДУЕМ да изисква от кандидатите такова съгласуване. Може да се предложи да се
предприемат мерки в началото на изпълнението на всеки проект да се разработва
съвместен план за работа .
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Работата на образователните институции е основно звено в системата от дейности за
интеграция. Всички интеграционни схеми на практика минават през образованието. В тази
връзка създаването на организационни механизми за взаимодействие между учебните
заведения и местните власти следва да се постави като важна задача.
Резултати по основни индикатори
Основните индикатори отразяват интегрални резултати от работата по проектите. Те
са обвързани с конкретните цели и задачи, които процедурата е поставила пред проектите
и бенефициентите. Общата оценка е за точно изпълнение и леко надвишаване на
предварително планираните стойности на индикаторите.
Общо 1175 деца и ученици са обучавани допълнително по български език. Те
съставляват една трета от всички ученици от етническите малцинства учещи в училищата
и детските градини.
Още по-добра е картината по отношение на децата и учениците, обхванати и
задържани в образователната система. Те са общо 2082 или около 60% от общия им брой в
училищата и детските градини. Този показател също се оценява като постижение на
процедурата.
857 ученици (около половината от всички обучавани ученици от етническите
малцинства) са подобрили образователните си резултати.
С 386 подрастващи, застрашени от отпадане е работено допълнително.
200 ученика или 60% от завършилите основна образователна степен са продължили
образованието си в гимназиалната степен. По този показател има тенденция на
непрекъснат напредък, но с оглед достигането на 80 и повече процента, каквото е нивото
при българския етнос, темповете са бавни. Следва да се отчетат обаче положителните
промени в социалната среда , които съдействат в тази насока.
Въпреки, че към индикатора за продължили образованието си във висши учебни
заведения имат отношение само част от училищата, стойността по този индикатор е ниска
и поставя въпроса за подготовката и мотивацията на учениците от етническите малцинства
за висше образование. При направеното проучване са изказани мнения и доводи, че една
важна причина за това е слабото материално състояние на ромските семейства и липсата
на възможност да издържат студенти. В тази връзка пред държавата се поставя остро
въпроса за създаване на условия за равен достъп не само до образование, но и до
различните степени на образование. Очертава се потребност от държавна политика в това
отношение.

Индикатор

Брой
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Дейности за връщане на отпадналите ученици в училище и 50
подобряване на образователните им резултати.
Обхванати деца в детски градини, в които се изпълняват 814
мерки за по-пълно обхващане и задържане на деца между 3
и 6/7-годишна възраст от етническите малцинства в
образователната система.
Обхванати ученици в училища, в които се изпълняват мерки 1268
за по-пълно обхващане и задържане на деца между 7 и 16годишна възраст от етническите малцинства в
образователната система.
Педагогически специалисти, които за първи път са 263
включени в обучения за формиране на умения за работа в
мултикултурна среда.
Деца/ученици, за които българският език не е майчин, 1175
включени в допълнително обучение по български език.
Детски градини и училища, в които е проведено обучение 45
по български език за деца и ученици, чийто майчин език е
различен от българския език.
Деца и ученици, включени в извънкласни и извънучилищни 2020
дейности със съдържателни елементи на интеркултурното
образование.
Извънкласни и извънучилищни дейности със съдържателни 193
елементи на интеркултурното образование.
Ученици, обхванати в образователната система, които са 386
били застрашени от отпадане и/или преждевременно
напускане на училище и с които е проведена допълнителна
работа.
Ученици от етническите малцинства, които са продължили 200
образованието си в гимназиален етап.
Ученици от етническите малцинства, които са продължили 6
образованието си във висшите училища.
Ученици от етническите
образователни резултати.

малцинства

с

подобрени 857
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ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ПО ОСНОВНИ ИНДИКАТОРИ
Дейности за връщане на отпадналите ученици в училище и подобряване
на образователните им резултати.

50
814

Обхванати ученици в училища, в които се изпълняват мерки за по-пълно
обхващане и задържане на деца между 7 и 16-годишна възраст от
етническите малцинства в образователната система.

1268
263

Деца/ученици, за които българският език не е майчин, включени в
допълнително обучение по български език.

1175
45

Деца и ученици, включени в извънкласни и извънучилищни дейности със
съдържателни елементи на интеркултурното образование.

2020
193

Ученици, обхванати в образователната система, които са били застрашени
от отпадане и/или преждевременно напускане на училище и с които е
проведена допълнителна работа.

386
200

Ученици от етническите малцинства, които са продължили образованието
си във висшите училища.
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3. Оценка на организацията и управлението на проектите
Организацията и изпълнението на всички проекти е извършено в съответствие с
указанията на ЦОИДУЕМ и утвърдените практики. Всички бенефициенти са създали
своевременно екип за управление на проекта. Числеността на ангажираните в екипите
варира от 2 до 4 души като при 80 % от бенефициентите те са двама – ръководител и
счетоводител. За отбелязване е, че включването на повече хора в екипа не е свързано с
обема на работа по проекта (дейности, задачи, мероприятия и пр.) По мнение на самите
бенефициенти това е било продиктувано от желанието да се включат повече колеги в
изпълнението на проекта, да се намали допълнителната натовареност за участващите в
изпълнението и да се създадат условия за придобиване и натрупване на опит от повече
преподаватели.
Практика при повечето бенефициенти е ръководител на проекта да е директорът на
училището (детската градина).
Според самите бенефициенти, при 60 % от тях всички членове на екипа им са имали
достатъчен опит от участие в предишни проекти. При 35 % от бенефициентите в екипите
им е имало и участници, които са нямали такъв опит; част от екипите са нямали такъв
опит. Само в един от всички 25 бенефициента всички членове на екипа са нямали
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предишен опит за работа по проекти, което е оказало влияние особено в началото на
изпълнението на проекта. Екипите са работили при добра вътрешна организация и
синхрон.
Своевременно, пълно и точно са отчитани дейностите по проекта - при 88% от
бенефициентите. При 12% (3 от 25) са констатирани случаи на забавяне и недостатъчно
добре подготвени отчети.
Повечето бенефициенти считат, че работата по съставяне на отчети е обемна, силно
бюрократизирана и отнемаща много време работа. Всички бенефициенти споделят, че
предоставените от ЦОИДУЕМ указания, образци за отчети и таблични форми са
изключително полезни не само за облекчаване на процеса на отчитане, но и за
ориентиране на работата по изпълнението към определените индикатори и стандарти.
Проведени са общо 343 заседания на екипите по управление (средно по 14 на
проект). За документиране на изпълнението на дейностите са съставени над 2000
протокола и отчета.
Анализът на организационния аспект на финансово-счетоводната дейност дава
основание за извода, че са спазвани сроковете и изискванията за извършване на
плащанията, документирането на разходите и тяхното осчетоводяване, за изготвянето на
финансово-счетоводните отчети. За тези резултати принос имат, както самите
бенефициенти - екипите по управление на проектите, така и мониторинга и помощта от
страна на ЦОИДУЕМ. Финансово счетоводните данни са отразени подробно във
финалните съдържателни отчети за изпълнението на проектите.
При организацията на дейностите, екипите са се придържали стриктно към
изискванията за доброволност на участието и документирането на съгласието за участие.
Екипите за организация и управление на всички
проекти са провели срещи с
представители на целевите групи за разясняване на целите на проектите, начина на
организация на работа, правата и задълженията на всички участници, времетраенето на
бъдещите мероприятия и степента на заетост на участниците.
При 22 от проектите са проведени мероприятия за начало на изпълнение на
проектите. При всички проекти са проведени заключителни мероприятия. По характер и
съдържание тези мероприятия са различни. При началните мероприятия преобладават
срещи с участието на родители, учители, представители на обществеността, представители
на местните власти.
Част от бенефициентите са организирали по-мащабни мероприятия с участието на
деца и ученици, презентации на проектните цели и задачи, разпространяване на брошури и
дипляни с информационна цел и пр.
При заключителните събития преобладават мероприятията с представяне на
работата на клубове и ателиета, изнасяне на концерти, изложби и фото изложби и пр. При
определянето на характера и съдържанието на началните и заключителните мероприятия
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бенефициентите и техните екипи са се ръководили от спецификата на проектите, от
особеностите на населеното място и отношението на обществеността, както и от свои
собствени виждания за целите на тези мероприятия. Следва да се отбележи, че има голямо
разнообразие в разбирането за тези мероприятия и за техните цели и съдържание, начин на
провеждане, участници и пр. Има основание да се препоръча разработване на методически
указания за този тип мероприятия като се въведат задължителни елементи и стандарти и в
същото време се осигури и възможност за проява на творчество от страна на
организаторите.
С оглед повишаване на ефикасността на работата по организация и управление на
проектите може да се препоръча да се разработят минимални изисквания за опит на
участниците в екипите, както и провеждане на обучения и тестване на знанията и уменията
за управление на проекти.

4. Анализ и оценка на дейност „Информиране и публичност“ при
изпълнение на проектите по КП 33.16-2017
Дейност „Информиране и публичност“, съгласно условията на проектното
предложение, присъства в планирането и изпълнението на всички 25 проекта по КП 33.162017. Участвалите бенефициенти стриктно са следвали указанията на конкурсната
процедура и тези на експертите от ЦОИДУЕМ. Финансовите параметри и тематичният
обхват на дейността са предварително зададени в „Насоките за кандидатстване“. За
дейност „Информиране и публичност“ са допустими до 2 % от общата стойност на проекта
като в нея могат да се включват информационни брошури, плакати, дипляни, публикации,
рекламни материали, календари, информационни табели, както и организиране и
провеждане на пресконференции и семинари, свързани с информиране, публичност и
визуализация.
При това стриктно и същевременно много подробно дефиниране на дейността, не е
изненада, че всички бенефициенти са се съобразили с него. В таблицата са представени
обобщени данни за дейност „Информиране и публичност“ по КП 33.16-2017:
Таблица 10
Изпълнени мероприятия
Публикувани съобщения в пресата
Поставени информационни табла и банери
Отпечатани и разпространени информационни дипляни, брошури, флаери
Публикувани материали на сайта на бенефициента

Брой
122
82
5110
335
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Публикувани материали в социалните мрежи

202

Съобщения, свързани с проектите в местните електронни медии

60

ТВ и радио предавания , свързани с проектите

14

Поставени плакати и други визуални материали

282

Проведени информационни срещи с представители на обществеността

56

Разпространени рекламни изделия ( предмети , тениски, гривни и пр)

1080

От всички 25 проекта по разглежданата конкурсна процедура 33.16-2017,
Приоритет 2 болшинството от тях – 84% са провели начално или откриващо събитие, на
което са представени основните цели и дейности. На тях са присъствали освен
действително ангажираните в изпълнението преподаватели, деца, ученици, родители,
доброволци, но в повечето случаи и представители на местните власти, НПО, близки на
участниците, както и на местните или регионални печатни и електронни медии. Преките
участници в тези събития са били 1282 души.
64% от бенефициентите са организирали също и заключителни събития. Акцент в
тях е отчитане на резултатите от проведените дейности като някои от тях са били
придружени от „илюстриране“ на това изпълнение посредством концерти, изложби,
състезания с участието на включените в проектните дейности деца/ученици.

Таблица 11
1

2

3

4

Дейност

Изпълнени
по проекта

Брой изпълнени мероприятия от различен тип
(публикации, табла, сайтове, информационни Брой преки
кампании, издадени брошури, листовки и пр)
участници

Информация и
публичност

25

227

Начално
събитие
(откриване
или
21
информационна среща)

21

1282

16

16

1296

Заключително събитие

117

Началните и заключителните мероприятия са отразявани в пресата, в предавания на
местните радио и ТВ канали, на сайтовете и Facebook профилите на съответните
бенефициенти със снимков материал, а някъде и с видео материали.
Значим елемент на тази дейност са провежданите от бенефициентите
информационни срещи с родителите на деца от етническите малцинства, на които също са
представяни целите, дейностите и постигнатите резултати от изпълнението на проекта.
Като съществена целева група в процеса на социална интеграция и в Конкурсната
процедура, родителите основателно са привличани в различни форми на проектните
дейности. Специално внимание е отделяно на стимулиране интереса на тези от ромската
общност към потребността от образование на децата, към повишаване грижата за тях, към
мотивирането им децата да продължат образованието си в по-горен курс, да не отпаднат от
образователната система. Относително по-слабо е било вниманието на бенефициентите
към родителите на деца от българския етнос, което дава основание да се изведе
заключението, че този подход е неправилен. Независимо, че приоритет на процедурата са
децата и родителите от етническите малцинства, не би трябвало да се пренебрегват и тези
от българския етнос. Социалната интеграция е процес с много пластове и нюанси, зареден
с много висок емоционален заряд и дълъг времеви хоризонт. В този смисъл, неговата
успешна и стойностна реализация може да се постигне единствено, ако обединява всички
етнически групи и прослойки на обществото. Приоритизирането на една група за сметка
на друга, не може да доведе до положителни и дългосрочни резултати. Препоръката на
екипа, изготвил анализа е при планирането и изпълнението на проектните дейности да се
търси баланс между етническите групи в обществото.
Висока информационна стойност и значение за популяризиране на проектните цели
и дейности имат и всички масови мероприятия, реализирани в рамките на проектите. Това
са различните концерти, изложби, конкурси, състезания.
Таблица 12
1

2

Дейност

Изпълнени Брой
по проекта изпълнени
мероприятия
от този тип

4

5

6

7

Брой
преки
участници
ученици

Брой
присъствал
и други
ученици

Брой
преки
участници
родители

Брой
Брой
присъствали присъствали
други
други
родители

8

94
25

1156
65

780
140

514
20

125
75

128
90

2797
415

5

13

320

180

10

14

27

564

2

6

60

48

20

24

0

158

19

95

1404

824

40

166

95

2624

13

330

80

0

8

0

431

Концерти
и
изложби, клубни
14
представяния
Конкурси
Състезания
определени
области
знанието
Карнавали
Тържества и
отбелязване на
празници

3

8

9
Общо
участвали

в
на

Организиране на 5
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междуучилищни
събития
Спортни
състезания
празници

и

8

17

439

49

25

8

9

547

В този формат от дейности са участвали общо 9558 участника - деца, ученици,
родители, учители, присъстващи хора от местната общественост. Прекалено тясното
тълкуване на понятието информационна дейност и по тази причина – ограниченият
бюджет за нея, с който разполагат бенефициентите, - води до известно „предварително
затваряне“ на тази дейност. Би могло да се помисли за въвеждането на нейно поразширено тълкуване, което да отговаря на действително провежданите мероприятия и
съответно – до известно увеличаване на предварително заложения за нея бюджет.

5. Оценка на устойчивостта на проектите и техния мултиплициращ ефект
При оценка на устойчивостта на резултатите от проектите за основен критерии е
използван целевият модел на Приоритет 2 на процедурата, а именно:
Основна цел - 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.
Конкретни цели :
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;
Връщане на отпадналите ученици в училище и подобряване на образователните им
резултати;
Подобряване на образователните резултати на децата и учениците от етническите
малцинства;
Овладяване на българския книжовен език от децата и учениците от етническите
малцинства;
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;
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Осигуряване на интеркултурното образование;
Подпомагане на ученици от етническите малцинства, застрашени от отпадане и/или
преждевременно напускане на училище;
Подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието
в гимназиален етап.
На тази основа оценката е базирана на разбирането за устойчивост като постигнати
необратими резултати по цялостния процес на интеграция на децата и учениците от
етническите малцинства по следните основни показатели:
Владеене на български език
Засилване на чувството за българска национална принадлежност и любов към Родината.
Интерес към образованието
Желание за образование
Образователно-учебни навици
Образователна дисциплина
Социо-културни навици и поведенчески стереотипи
Среден общ успех на учениците/децата за учебната година по време на изпълнението на
проекта
Промяна по отношение на толерантността и търпимостта към другия етнос
Промяна по отношение степен на общуване между децата от различни етноси
Промяна по отношение познаването и разбирането на бита и традициите на другите
етноси
Промяна по отношение уважението към бита и традициите на другите етноси
Сближаване между децата от различните етноси
Общуване извън училище
Създаване на умения за взаимна комуникация
Намаляване на етническото разграничаване, обособяване и затваряне
Създаване на трайни отношения на свързаност, които се пренасят и извън училището
Противопоставяне и конфликти между деца/ученици на етническа основа или с елементи
на етническо разграничаване.
Повишена мотивация за продължаване на образованието.
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Създадени условия за бъдещо надграждане по посочените показатели

По отношение на родителите
Родителски интерес към образованието и ученето на децата
Родителска помощ за детето /ученика
Родителско участие в живота на училището/ детската градина
Родителска грижа за децата
Контакти и общуване между родители от различните етноси
Промяна по отношение на толерантността и търпимостта към другия етнос
Промяна по отношение познаването и разбирането на бита и традициите на другите
етноси
Промяна по отношение уважението към бита и традициите на другите етноси
Сближаване между родителите от различните етноси
Създаване на умения за взаимна комуникация между родителите от различните етноси
Намаляване на етническото разграничаване, обособяване и затваряне
Създаване на трайни отношения на свързаност между родителите от различните етноси
Противопоставяне и конфликти между родителите от различните етноси
Повишена мотивация за съдействие за образованието на децата
Създадени условия за бъдещо надграждане по посочените показатели

По отношение на учителите
Създадени и усвоени нови учебни програми
Повишена квалификация на учители
Повишени обучителни умения
Усвояване на нови методики за преподаване на предмета в мултиетническа среда
Повишено познание на учителите за бита и културата на етносите
Повишени умения за комуникация в мултиетническа среда
Създадени полезни връзки с колеги от други училища
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Създадени отношения на сътрудничество между учители и родители
Изготвени и придобити нови методически помагала и средства
Усвоени нови образователни подходи, методики , средства
Усвоени умения за организиране на мероприятия и дейности
Повишени умения за справяне с мултиетнически конфликти между децата и учениците
Повишени умения за справяне с мултиетнически конфликти между родители на децата и
учениците
Повишени умения за справяне с конфликти с родители на децата и учениците от
етническите малцинства
Повишени умения за справяне с конфликти с родители на децата и учениците от
български етнически произход по повод на междуетнически въпроси
Повишена мотивация за работа по образователната интеграция
Създадени условия за бъдещо надграждане по посочените показатели определени от
ЦОИДУЕМ.
Екипът е изхождал от разбирането за целите на образователната интеграция на
децата и учениците от етническите малцинства училището да бъде основна социална
среда, в която се социализират децата и учениците, в която се поставят основите на
социалните взаимодействия и междуетническите отношения, утвърждават се правилата на
общуване, изгражда се разбиране за 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 определено има принос по посока
сближаване на етническите групи и етническа интеграция, промяна на нагласите и
предразсъдъците, както на индивидуално ниво, така и по отношение на семейството,
групите и целите етнически общности в населените места.
По отношение на всички посочени по-горе показатели се констатира постигнат
напредък с траен и необратим характер. Засилено е разбирането и чувството на
национална принадлежност, национална културна идентичност и приемането на
етническата културна идентичност като част от националната.
В семействата на децата и учениците от ромската общност е повишено
разбирането за необходимост от образование за бъдещата реализация на децата, повишена
е мотивацията за съпричастност към образованието и участие в учебно-възпитателния
процес.
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По оценка на самите изпълнители в резултат на проектите е засилено взаимното
опознаване на етносите, на техните специфични ценности и традиции, изградено е
разбиране за другия като основа за толерантност, уважение и общуване.
Както за децата и учениците, така и за една голяма част от техните родители са
подобрени нагласите и уменията за междуетническо общуване, за съвместна работа и
взаимодействие. Постигнат е траен напредък по отношение на владеенето на българския
език от всички деца и ученици, участвали в проектните дейности; Укрепени са връзките и
отношенията между децата и учениците от различните етноси; Изградени са устойчиви
навици и умения по отношение на общуването, между родители, между деца и родители,
между родители и учители в полза на образователната интеграция.
По проектите са изградени устойчиви форми на работа и комуникация, които от
една страна ще продължат своята дейност – клубове , ателиета, родителски групи, групи от
доброволци и пр., а от друга са предпоставка за нови инициативи и надграждане
Устойчивостта на резултатите се осигурява и от напредъка по отношение на
капацитета на учителите за работа по образователната интеграция и усвоените нови
методически подходи и средства. Проектите са допринесли за подобряване на
методологията на учебно възпитателия процес. Според самите бенефициенти ползата
от проектите в това отношение е огромна, както за участващите в проектите учители така
и за целия учителски състав.
Общо по всички оценявани проекти са разработени 57 нови програми, внедрени са
34 методики с иновационен характер. Голяма част от закупените съвременни дидактични
пособия и средства ще бъдат използвани в учебния процес и в следващите години. Като
постижение с особена значимост и гаранция за устойчивост трябва да се подчертае
създаването на една принципно нова професионална среда за професионална комуникация
и дискусии, за обмен на опит и добри практики, за професионално съревнование и
израстване. При проучването повечето от ръководителите на проекти и учителите
споделят, че са създали навик да следят изпълнението на другите проекти, да търсят
информация по проблематиката, да осъществяват професионални контакти и обмен на
опит. Счита се, че ЦОИДУЕМ изгражда изключително полезна среда за професионална
комуникация, информация и обмен на опит. Голяма част от ръководителите на проекти и
учители се запознават с информационните материали и с публикуваните от ЦОИДУЕМ
доклади, с направените от тях оценки, изводи и препоръки, с добрите практики за
образователна интеграция.
Един от основните фактори за устойчивост са създадените при проектите нови
модели за работа с децата и учениците, за мотивиране към активно включване в
обучителния процес и за изграждане на умения за общуване, нагласи за толерантност и
уважение, стремеж към успешна житейска реализация и свързването му с образоването.
Гаранция за устойчивост е напредъкът по отношение на културата на взаимодействие при
взаимно зачитане, уважение, равнопоставеност, толерантност и приемане на различията.
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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
иновативните методики, чрез които са постигнати положителни резултати. Да се
реализират следващи проекти, финансирани от ЦОИДУЕМ. Да се търсят други форми на
допълнително финансиране по национални, европейски и донорски програми. Да се
увеличи финансирането на отделни ефективни форми от училищните бюджети, да се
обменя по-интензивно опит и добри практики. Да се засили вниманието и финансовото
съдействие на местните власти и местния бизнес за подпомагане на дейности по
образователната интеграция, да се използват създадените допълнителни дидактични
средства и закупени пособия и техника, за 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 поактивно всички местни канали и средства за комуникация и информация - местни 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 целенасочени 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. Заслужава
специално 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.

6. Анализ и оценка на постигнатите добри практики при изпълнение на
проектите по КП 33.16-2017
Бенефициентите по всички 25 проекта на КП 33.16-2017, финансирани от
ЦОИДУЕМ, са били много добре запознати с условията и изискванията на процедурата, с
с поставените стратегически цели и задачи. В процеса на изпълнение на двегодишните
проекти, те са проявили отговорно и творческо отношение като голяма част от тях са
организирали дейностите по иновативен и оригинален начин.
Проектните дейности са били ориентирани и към трите основни целеви групи –
деца/ученици, родители и учители. Образователната интеграция на представителите от
етническите малцинства като основна стратегическа цел е реализирана посредством
редица предварително добре обмислени методи и подходи с участието не само на екипа за
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управление, но и с реално работещите по проектите експерти – педагози, психолози,
ментори, доброволци, представители на местната власт.
С оглед постигането на желаните резултати и цели, бенефициентите са
съобразявали планираните дейности и прилаганите методи за тяхното изпълнение основно
със своите възможности и специфичните характеристики на целевите групи от своя район.
В не малка част от проектите се открива творческо адаптиране и доразвиване на добри
практики и опит от предишни проекти (свои или чужди), което доказва, както смисъла от
популяризиране на добрите практики, така и ползата от участие на учебните заведения в
проекти, финансирани от ЦОИДУЕМ или от други национални или донорски програми,
работещи за образователната интеграция на етническите малцинства.
В зависимост от възрастовата група на подрастващите, бенефициентите са
акцентирали на съответни конкретно-приложими подходи или методи на работа. За децата
от детските градини и началните училища предимно се е работело върху изучаването на
българския език (Начално Училище "Иван Вазов", гр. Дългопол), умението за
концентриране на вниманието по време на учебни занятия, формирането на учебна
дисциплина и учебни навици, ранната социализация, активиране на детската
любознателност и желание за учене, разбиране на богатството на етническото
разнообразие и изграждането на положително отношение и на толерантност към
различния. С оглед постигането на максимално добър резултат и съобразно с особеностите
на детското възприятие, в този тип учебни заведения се прилагат предимно игрови модели
– занимателни, ролеви игри, дидактични игри – интелектуални и познавателни, игри за
развитие на вниманието, на паметта, игри за преодоляване на трудностите (ДГ
„Бърборино“, гр. Средец), спортни игри и състезания (ДГ "Щастливо детство", с.
Лозарево), приказки, театрални или карнавални изяви, извънкласни образователни
дейности, екскурзии, зелени училища (ДГ "Ран Босилек", гр. София).
Според екипа, разработил проучването, като пример за професионално и на високо
ниво изпълнен проект е този на ДГ „Бърборино“, гр. Средец. Бенефициентът е показал
много добра педагогическа компетентност и култура, познаване на целевите групи, към
които са ориентирани дейностите по проекта, яснота по отношение желаните резултати.
Включените в проекта дейности са подбрани балансирано с правилна логическа
последователност и продължителност, с отчитане възможностите и интересите на
участващите деца и родители. Като добра практика, която заслужава да бъде отбелязана е
използването на изработени специални кукли с индивидуални характеристики, които се
ползват не като играчки, а като партньори на децата в целево разигравани от
преподавателите ситуации за приемане на различията, справяне с трудности, с определени
чувства като страх, гняв, срам и др. Образователната програма е разделена на 6 модула в
рамките на учебна година. Във всяка сесия се засягат теми свързани с приемането на
различието, с чувствата, общуването, взаимоотношенията и разрешаване на конфликти.
Всички разкази и детски становища са събрани в ,,Книга на куклата.”
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Положителен пример от ДГ „Бърборино“ е и ранно формираното познание, което
дават на децата за здравословен начин на живот като ги учат да създават свои екоградинки и еко-работилници. Родителите също са взели активно участие в процеса на
обучение на децата.
Заслужава внимание и добрият опит на детската градина от гр. Средец по време на
организирания летен лагер за децата, където през всеки ден от седмицата са се
разработвали различни мисии - тематични мини-проекти, където децата работят съвместно
докато намерят решение на поставеното предизвикателство.
Примери за добри практики са налице във всеки един от разглежданите по
процедурата проекти. Такива са осигуряването на транспорт за извозване на децата и
учениците от обособената махала до училището и обратно; включването на ученицидоброволци в изпълнението на проекта (Начално Училище "Иван Вазов", гр. Дългопол);
Използването на обучение чрез проектно учене и ежемесечно представяне на малки
проекти от дейности, съобразени с възрастовите особености на учениците и базирани на
сюжети от любими на децата приказки , което стимулира интереса и желанието за учене от
страна на учениците и помага за преодоляване на комуникативно-речевите проблеми при
деца, за които българският език не е майчин; Провеждането на практически насочени
изнесени обучения за подпомагане допълнителната квалификация на учителите за работа в
мултикултурна образователна среда (ОУ "Добри Войников", с. Победа); Обучение на
принципа „ученици обучават ученици“ и участие на учениците в училищното управление
посредством Училищния парламент (ОУ "Бачо Киро", гр. Велико Търново, СУ "Аргира
Жечкова", гр. Сливен); Използване методите на изкуството при справяне с различни
проблеми и за подпомагане на бразователната интеграция (ОУ "Св. Климент Охридски", с.
Тишевица) и др.
Специално внимание заслужават опита и добрите резултати, постигнати от ОУ
"Отец Паисий", с. Равна гора. Поради доминиращия брой ученици от ромски произход в
училището, финансираният по Процедурата проект е насочен изцяло към тяхната
качествена подготовка по български език, успешна социализация и преодоляване на
негативни стереотипи. За постигане на поставените цели, преподавателският екип на
училището е подготвил учебни програми по български език и литература, чрез Системата
„Летриландия“, чиято основна характеристика е идеята да се превърнат буквите в герои от
един въображаем свят и да се използват приказките като мотивиращ елемент за
провокиране желанието за учене. Прилагани са и съвременни аудиовизуални
образователни методи, както и ползването на безплатна интернет платформа
LearningApps.org, Web 2.0 приложение за съвместна работа в група.
При учениците от средния и гимназиален курс на обучение вниманието на
бенефициентите по конкурсната процедура е насочено преди всичко към тяхната добра
общообразователна подготовка, към повишаване на образователните им резултати по
широк кръг дисциплини, както и към подпомагане на бъдещата им професионална
ориентация.
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Популярна добра практика сред повечето бенефициенти е организирането на
клубове или ателиета по интереси, където учениците развиват своя потенциал, изучават
нов материал, работят в екип, превъзмогват етнически бариери. Така в ПГСС, с. Ситово
наред със сформираните клубове „Млад фермер”, „Биологично пчеларство”, „Млад
микробиолог”, са организирани училищни състезания между формираните тематични
клубове. Клубове по интереси са организирани в СУ "Евлоги Георгиев", гр. Тръстеник, СУ
"Иван Вазов", гр. Вършец, СУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Синдел и др.
С внимание за бъдещата професионална и социална реализация на учениците са
постигнатите добри резултати и практики по проект с бенефициент РУО-Благоевград.
Екипът от специалисти отговорно и на базата на сериозно познаване на целевите групи по
процедурата, е изготвил програми за извънкласни и допълнителни форми за педагогическо
взаимодействие в мултикултурна среда, създадена е мрежа от партньори в лицето на
държавни институции, неправителствени организации, заинтересовани лица, доброволци и
др., които да подпомагат подрастващите при избора на професия.
Като добра практика в тази посока може да се посочи и опитът на СГХСТ, гр.
СОФИЯ, на ОУ "Н. Й. Вапцаров", с. Селановци, където са организирани разнообразни
срещи с представители на различни професии с цел кариерно ориентиране на
подрастващите.
Добра практика, която заслужава специално внимание е работата на групата по
„Интериорен дизайн“ от Професионална гимназия по производствени технологии
„Евлогий Георгиев“, гр. Силистра – партньор по проекта с бенефициент Община
Силистра. Под ръководството на преподавателите учениците се научават да скицират, да
изработват модели и макети от промишления и интериорния дизайн; получават
допълнително професионално обучение за работа с конструкторско–технологична
документация, цветознание; композиция и формообразуване; ергономично и дизайнерско
проектиране; графичен дизайн и съвременни компютърни технологии.
Подобна добра практика се открива и в проекта, изпълнен от СУ "Иван Вазов", гр.
Вършец. По инициатива на бенефициента е проведен конкурс сред учениците, включени в
проекта, за решение за интериорен дизайн и изработване на обзавеждане за училищните
фоайета от ученици, учители и родители чрез употреба на еко-материали. Така не само се е
подобрила естетическата среда в училището и се е стимулирала се е креативността на
участниците, но преди всичко се е постигнало изграждането на екипно взаимодействие
между всички целеви групи по проекта – ученици, родители и учители.; установили са се
позитивни междуличностни отношения на базата на партньорството и толерантността.
Добра практика, която категорично трябва да бъде отбелязана е тази на СУ "Аргира
Жечкова", гр. Сливен, където бенефициентът, проявявайки висока доза на
професионализъм, е организирал изпълнението на проектните дейности в няколко
последователни модула. Под общото наименование „Игри на успеха“ са включени
дейности, насочени към учениците, но и към техните родители. Проведени са занимания,
както по конкретни дисциплини (математика, БЕЛ), така и състезания, ролеви игри,
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представящи различни етноси, драматизации. В модулите са включени не само
дидактични елементи, но и - което е по-стойностно, - възпитателно-мотивиращи.
Учениците усвояват принципите на демократичното управление посредством
учредяването на училищен парламент; запознават се с принципите и правилата на
предприемачеството като възможност за успешно социално вграждане; възприемат
етническото разнообразие като богатство на култури и традиции. По мнението на екипа,
изготвил настоящия доклад, опитът на СУ "Аргира Жечкова", гр. Сливен притежава
качества, които показват изключително добре замислена и изпълнена проектна дейност,
чието многообразно съдържание е подчинено на единна концептуалност и генерална цел.

В. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТА И НАПРЕДЪКА ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ
ПО КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА 33.17-2018, ПРИОРИТЕТ 1: РЕАЛИЗИРАНЕ НА
РАЗЛИЧНИ ФОРМИ НА РАБОТА, ВОДЕЩИ ДО ПЪЛНОЦЕННА
СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ
МАЛЦИНСТВА.

1. Описание и оценка на изпълнението и резултатите
отделните проекти по КП 33.17-2018, Приоритет 1

от

Проект „Заедно за нашите деца” Бенефициент : Детска градина "Първи
юни" с. Бутан
Начална и крайна дата на изпълнение на дейностите по договор 10.2018 - 06.2019
Начална дата и крайна дата на изпълнение на дейностите по отчет 10.2018 - 06.2019
Обща сума по договор 16 906.40 лв.
Обща сума по отчет 16 379.13 лв.
Участници обхванати от проекта - Деца – 105; от български етнически произход - 20, от
ромски етнически произход - 85; родители - 105 от български етнически произход - 20 ,
от ромски етнически произход - 85, учители – 9 , от тях от български етнически произход
-8 , от ромски етнически произход - 1 , доброволци -1 .
Обща оценка
Заложените цели са изпълнени. В резултат на изпълнението на проекта е засилено
разбирането на родителите за образованието като ценност, повишена е тяхната мотивация
за участие в живота на детската градина, преодолени са изградени стереотипи и нагласи за
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подкрепа, засилен е стремежът на децата за образование и се е повишило самочувствието
на родителите за партньорство на детската градина. Чрез проекта са въведени нови
иновативни форми за общуване и приобщаване на родителите в ежедневието на детската
градина. В създадените родителски клубове "Да играем и да се учим заедно", "Когато бях
малък", "Партньорство" и " Правото на права" родителите под ръководството на ментор са
се включвали в живота на детската градина като за една част от тях е формирано ново
отношение към образованието като необходимост и ценност.
Родителите са формирали нагласи, получили знания и умения да говорят и играят с децата
си, да са съпричастни и ангажирани с тяхното образование. За преобладаващата част от
родителите е повишена нагласата за толерантност и уважение към другите, независимо от
различията по пол, произход, религия, етническа принадлежност.
Основни дейности:
Организация и управление на проекта. Изпълнена според одобрения за проекта договор
В екипа са участвали 2 души – ръководител с ангажираност от 63 часа и счетоводител – с
ангажираност от 45 часа. Провеждани са редовно ежемесечни заседания на екипа и
множество срещи с оперативно-организационен характер. Дейностите по планиране,
организация и отчетност са извършени своевременно, на добро равнище и в съответствие с
изискванията. Изпълнени са всички изисквания, свързани с финансово-счетоводната
дейност по проекта.
Информиране и публичност
При публикуване и отпечатване на всички обучителни и други материали са спазени
правилата за визуализация . В детската градина е поставена информационна табела,
съдържаща информация за проекта. Проведени са две конференции в началото и в края на
проекта за популяризиране на програмата и постигнатите резултати с по 20 участници родители, учители, активни граждани от селото, както и представители на местните
институции и училище.
Конференции, обучения, семинари, кръгли маси. Изпълнена според одобрения проект и
договора. Участници : 50 родители и 10 учители. При изпълнението е имало забавяне с
един месец при провеждането на тренингите, поради независещи от бенефициента
причини - заетост на местата за провеждани в планираните периоди. Това не се е отразило
на резултатите. Тренингите и обучението на родители и учители са били на добро
равнище. Изградено е ново отношение към родителството и учителството като активни
процеси на предаване на умения и знания, на децата. В дейността "Аз и ти не сме
различни " са проведени два еднодневни тренинга извън населеното място - с по 25
родители, 10 учителя и други педагогически специалисти от детската градина с външен
обучител .
Родителски клуб "Да играем и да се учим заедно"; Участници - 38 от тях : деца – 20 ,
учители – 2 , родители – 15 , доброволец -1
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Проведени са срещи, в които родителите заедно с децата чрез различни ролеви игри под
ръководството на ментор са развивали умения за адаптиране на децата в детската градина,
хранене, самообслужване и хигиена, знания за себеопознаване и умения за прилагане на
методите за обучение чрез опит и преживяване.
Родителски клуб "Партньорство". Участници - 48 , от тях: деца – 26, учители -2,
родители – 20. Проведени са групови срещи на родителите с децата с практическа
насоченост – изработване с декоративни материали на различни предмети. По време на
срещите, участниците са се запознали със занаятите на различните етноси.
Родителски клуб "Когато аз бях малък"; Участници: Деца – 20 , учители – 2 , родители
-20. Учители, родители заедно с децата са дискутирали за ползите от образованието като
родители са разказвали за своето детство. Направен е кът със снимки от детството на
родителите. Заедно всички родители и деца са изработили родословно дърво на всяко
едно семейство. Клубът е провел и спортен празник. Участието на деца и родители в
състезанието е имало значим ефект за целите на проекта.
Родителски клуб "Правото на права" Изпълнена според одобрения за проект и
договора.Участници : Деца – 20 , учители -2 , родители – 20; Целта на клуба е била да се
поставят родители и деца в позиция на равностойни участници в общуването и изграждане
на съпричастност и ангажираност на родителската общност към формиране на ценностна
система на детето, както и стимулиране на толерантност и уважение към другите. Чрез
различни методи на работа участниците в клуба са придобили опит, свързан с
възприемането на правила, забрани и разрешения, правата на детето, разбиранията за
човешките права като гаранция за това хората да бъдат свободни, сигурни и
равнопоставени.
Академия за Родители; Участници : Родители – 105, от които 20 – български етнически
произход и 85 - ромски. Ментори - външни експерти за работа със семействата, са
разяснявали ползите от образованието на децата от етническите малцинства.
Специалистите са давали практическа информация и консултации на родителите по
въпроси от здравно социално консултиране, мрежата от услуги за подкрепа и тяхната роля
за развитието на детето.
Дебати "Какво е да си различен" Изпълнена според одобрения проект и договора.
Целта на дейността е била разясняване на ползите от образованието на децата от
етническите малцинства, както и подготовката на родителите за осъществяване на
образователната интеграция, изграждане на съпричастност и ангажираност на
родителската общност от различен етнически произход. Родители от ромския етнос са
участвали в дебат на тема "Какво е да си различен", разделен в 4 основни тематични
области: Адаптация на детето в ДГ, Партньорство и взаимодействие за благото на моето
дете, Приобщаване на родителите към живота на ДГ, Права и отговорности на деца и
родители. В дебатите са участвали представители на общественият съвет , граждани и
представители на училището.
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Резултати, оценка, влияние, мултиплициращ ефект
Съществената цел на проекта е да се внедрят иновативни форми и методи за работа
с родителите на децата в детска градина с различен етнически произход. Това е
постигнато чрез новите форми на общуване и включване на родителите, а именно
родителски клубове с менторска подкрепа. Родителите са поставени като равностойни
участници в живота на детската градина. Основният ефект с прилагането на различните
педагогически методи за работа с тях - беседа, диалог, дискусия, методи за изследване на
реалността - наблюдение, демонстрация, упражнение, практическа работа, индивидуална
работа, методи на подражанието; като основен метод е използван игровият метод и
влизането в роля.
Силни страни на проекта и добри практики: Значимо включване на родители на
деца и ученици от етническите малцинства - предимно на родители с много нисък или
изцяло липсващ родителски капацитет и придържащи се към етно-културните традиции
на етноса. Всички дейности по проекта са насочени към привличане на родителите от
различни етнически групи и активното им включване в дейностите на детската градина с
цел осъзнаване на образованието като ценност и необходимост от редовно посещение на
децата още от най-ранна възраст.
Прозрачност: Осигуряването на информация и публичност на дейностите по
проекта и източника на финансиране е изпълнявано през целия проект. Обществеността в
община Козлодуй и област Враца е запозната с основните и конкретни цели, заложени в
проекта, с основните дейности и с програмата и източника на финансиране. При
публикуване и отпечатване на всички обучителни и други материали са спазени правилата
за визуализация и правилата, описани в Конкурсната процедура. За публичност и
прозрачност са допринесли и проведените родителски срещи, конференции, дебат по
работата на клубовете, а също и Фейсбук страницата на детската градина, където е
публикуван снимков материал от проведените дейности.
Местната общност е участвала в проведените конференциите и в дебат като е засилена
съпричастността към усилията на детската градина . В общинския и делегирания бюджет
на детската градина ще бъдат заложени средства за допълнителни дейности и прилагане на
иновативни подходи за включване на семейството.
Резултати, изразени в количествени индикатори
Индикатор

Родители, които са повишили информираността си относно ползите от образованието.

105

Дейности по преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи.

105
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Проект "Посяваме бъдеще заедно"
Бенефициент : Община Гоце Делчев
Начална дата и крайна дата на изпълнение на дейностите по договор 10.2018 - 08.2019
Начална дата и крайна дата на изпълнение на дейностите по отчет 10.2018 - 08.2019
Обща сума по договор 18325.00 Обща сума по отчет 18321.00
Участници: Общо 356; Деца 21, от тях с български произход 12 , с ромски – 61 с турски
– 3, ученици – 295, от тях с български етнически произход – 250 , с ромски –25, с турски –
20; учители –6, от тях с български етнически произход – 5, с турски – 1; родители - 30 от
тях с български произход 15 , с ромски – 11 с турски – 4; доброволци – 36.
Макар, че проектът не е предвиждал партньори, в рамките на дейността "Доброволческа
програма за училищна подкрепа и менторство" са установени добри партньорски
отношения с трите гимназии в град Гоце Делчев - ПГ по МСС, ПМГ и НПГ.
Оценка на изпълнението на дейностите по проекта
Организация и управление на проекта. Изпълнена според договора. Осъществена от 3
души - ръководител , счетоводител и технически сътрудник. Дейностите по планиране,
организация и отчетност са извършени своевременно, на добро равнище и в съответствие
с изискванията. Изпълнени са всички изисквания свързани с финансово счетоводната
дейност по проекта.
Ръководителят на проекта е участвал в голяма част от срещите с експертите и
доброволците и в набирането на участници в проекта, подготвял е информация за медиите,
организирал е екипни срещи, изисквал е и е преглеждал отчетните доклади от всички лица,
ангажирани в изпълнение на дейности по проекта, подпомагал е логистиката в дейностите
и е осъществявал връзка с финансиращият орган - ЦОИДУЕМ.
Информиране и публичност. Изпълнена според договора. Дейността е реализирана като
част от всички дейности по проекта. Тя е включвала публикации в различни медии местната медия / вкл. интернет и вестник/ Топ Преса, онлайн издания - Инфо Мрежа,
Хроника и други регионални онлайн медии, както и в социалните мрежи - сайта на община
Гоце Делчев, Фейсбук страницата на общината и други социално значими източници на
информация. Поставена е табела, изготвени и разпространени са брошури и плакати.
Работилници за позитивно родителство Участници : Общо – 68 ( при планирани 81);
Деца - 30 (40), учители 4(4), родители 32 (35); доброволци 2 (2). Работилниците са
проведени в две детски градини, сформирани са две групи с родители; обсъждани са
важни въпроси за възпитанието на децата им и практически насоки при отглеждането и
възпитанието с акцент върху избягването на насилието като възпитателно средство,
използване на положителни послания към децата, търсене на игрови и творчески методи за
общуване и изграждане на детския характер.
Ползвани са методи и хендаути,
предоставени от методиката на Уницеф "Да пораснем заедно".
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Доброволческа програма за училищна подкрепа и менторство - Участници: Общо –
1530 ( при планирани 75 ; Ученици - 1500 (36), учители 3(3); доброволци 36 (36).
Много по-големият брой на учениците, се дължи на масово включване в програмата като
участници в дейностите, организирани от доброволците - кампании, презентации,
обучения и в трите гимназии - ПМГ, НПГ и ПГ по МСС в град Гоце Делчев. Реализиран е
голям брой презентации, обучения, посещения
на кино заедно с деца в риск.
Доброволческата програма за училищна подкрепа и менторство е постигнала много
позитивни промени и е успяла да насърчи голям брой ученици да помагат на свои
връстници да преодолеят проблеми и затруднения, да бъдат активни и да имат позиция по
важни социално-превантивни теми като употребата на цигари, наркотици, агресията в
училище, толерантността и мн. други. Децата в риск, обхванати във всяка от трите
гимназии са получили подкрепа, съвети, насърчение от доброволците от менторската
програма.
При проведените разговори на терен всички доброволци изразиха желание да се включват
и в бъдеще в подобни обучения и програми. Във всяка от трите гимназии е изградено ядро
от мотивирани и активни ученици, които имат желание да участват активно в училищния
живот и да подкрепят деца в риск.
Кампания "Посаждаме бъдеще заедно" – доброволческа акция и екологичен курс за
деца и родители - обучение и практика . Участници : Общо – 76 (при планирани 86);
Деца 1 (0); Ученици - 4 (15), учители 20(15); доброволци 50 (55).
Кампанията "Посаждаме бъдеще заедно" е реализирала една нова практика в община Гоце
Делчев /доброволчески курс за озеленители/ и е насърчила голяма част от обществеността
да засаждат дървета, да се стремят да бъдат активни в опазването на природата и
дърветата. Кампанията е имала много голям обществен отзвук, както в местен, така и в
регионален план.
Заедно на кино - Участници: Общо 400 (при планирани 350). От тях ученици – 352 (250),
родители 12(50), доброволци 32(50). По-слабото от очакваното участие на родители се
дължи на провеждането на мероприятията в работно време.
Резултати, оценка, влияние, мултиплициращ ефект
Резултатите от проекта са добри. Постигнати са поставените цели. Общината има собствен
финансов и логистичен принос извън бюджета на проекта. Проектът е с комплексен
характер , с включване на много различни групи от хора - деца, родители, доброволци,
младежи, ученици, пенсионери, възрастни. Като цяло проектът е допринесъл
изключително много за развитие на интеграционните политики в община Гоце Делчев и
региона.
Създадена е и е утвърдена като практика в трите гимназии в град Гоце Делчев
доброволческа програма за работа с деца в риск, в която са се включили 36 доброволци ментори. Те са подготвили множество инициативи, семинари, презентации, съветвали са
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деца в риск и са им помагали да преодолеят трудности. Подкрепата за децата от
етническите малцинства и децата от социално уязвими групи е осъществена най-вече чрез
неформални инициативи в рамките на училищата, а също така и извън училище –
съвместни дейности, съвместни посещения на кино, създаване на дружески и приятелски
отношения и пр. Учениците са мотивирани да търсят общи теми и черти помежду си, да
си помагат , учат и живеят заедно. Социалната ангажираност на учениците, участващи в
проекта се оценява като много активна и със силен самодеен характер.
По оценка на екипа от експерти, проектът е оригинален в две направления – първо с
акцента върху неформалните отношения като източник на интеграция и второ с постигнат
ефект на верижна реакция, при която са подбрани и обучени доброволци, всеки един от
които от своя страна е обучил от 4-8 ученици ментори. Те от своя страна са ангажирали в
групи за съвместна работа още толкова ученици. Така първо е създадена атмосфера на
силна комуникация и подпомагане и второ – е увеличен с 25 пъти броят на обхванатите
деца и ученици. Самодейният характер при насочване и подпомагане в рамките на проекта
се оценява като иновативен подход в образователната интеграция със значим позитивен
ефект. По тези причини проектът се предлага за включване като добра практика..
Родителите, които са се включили в работилниците за позитивно родителство, са развили
своя капацитет за възпитание на децата по начин, който да избягва насилието и агресията
вкъщи. По този начин косвено се влияе и върху бъдещото поведение на децата сред
техните връстници и в обществото.
Индикатор

Брой

Дейности, свързани с подготовката на родителите за осъществяване на
образователната интеграция на децата и учениците, включително и участие в
родителски клубове/настоятелства.

3

Дейности за работа със семейството за разясняване на ползите от образованието
на децата и учениците от етническите малцинства.

1

Родители, които са повишили информираността си относно ползите от
образованието.

35

Родители от мнозинството и от етническите малцинства, които са се включили в
дейности по преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни
нагласи.

19

Деца и ученици и от мнозинството, и от етническите малцинства, които са се
включили в дейности по преодоляване на негативни стереотипи и
дискриминационни нагласи.

60

Учители, директори и други педагогически специалисти, които са се включили в
дейности по преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни
нагласи.

150

Привлечени младежи като доброволци за работа с деца в риск от отпадане или

10
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отпаднали от училище.
Изготвени общински планове със заложени дейности за поетапна десегрегация на
детски градини и училища и за преодоляване на вторично сегрегираните такива.

36

Проект "Заедно постигаме повече"

Бенефициент: Средно училище "Васил Левски", Вълчи дол
Партньори по проекта: Обединено Училище "Васил Левски", ОУ "Св. Климент
Охридски", Сдружение с нестопанска цел "Бъдеще за Вълчи дол".
Начална дата и крайна дата на изпълнение на дейностите по договор 10.2018 - 08.2019
Начална дата и крайна дата на изпълнение на дейностите по отчет 10.2018 - 08.2019
Обща сума по договор 19983.29 Обща сума по отчет 19886.82
Участници: Ученици 295, от тях с български етнически произход –155 (при 92
планирани), ромски – 222 (177 ) , с турци – 40 (26) ; учители – 28 (27) , от тях с български
етнически произход – 27 (26) , с ромски – 1(1); родители -334 (331), от тях с български
етнически произход-102(102), с ромски- 201 (199) , с турски – 313(30) , доброволци – 25
(25).
Обща оценка на изпълнението на проекта
Организация и управление на проекта Екипът за управление на проекта се състои от 3
души - ръководител на проекта, счетоводител и координатор. Има ясно дефинирани
отговорности за изпълнение на конкретните цели и за постигане на заложените
индикатори. След изпълнението на всяко обучение, екскурзия или друга дейност е
представян доклад. Ръководителят на проекта е извършил шест проверки на различни
дейности. Преди всяка една от дейностите е провеждана среща на екипа за управление и
разпределение на задачите по реализиране на дейността. За периода на изпълнение на
проекта екипът е провел и протоколирал 10 съвещания. Проведени са и много срещи на
екипа с ръководители, координатори и обучители за уточняване на подробности по
изпълнението на дейностите. Осъществено е анкетиране на участниците след приключване
на всяка от дейностите. След всяка от дейностите участниците са попълвали формуляр за
обратна връзка. Осъществени са текущо проследяване на основните индикатори за
изпълнението на проекта и контрол спазването на план-графика. Дейността е приключила
с изготвяне на технически и финансов отчет.
Информиране и публичност
Изпълнението на проектните дейности е предшествано от провеждането на
пресконференция, на която е представен проектът пред училищата-партньори и
представители на СНЦ "Бъдеще за Вълчи дол". Изработени са 100 постера, разпространени
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в населените места, в които живеят ученици от трите училища, участници в проекта. Във
всяко от училищата е поставена информационна табела, на която са посочени името на
проекта, източника на финансиране, бенефициента и срока на изпълнение на проекта. През
периода на реализиране на проекта в общинския вестник "Екип 2000" периодично е
публикувана информация за реализираните и предстоящи дейности. Информация и
снимки за всяка от изпълнените дейности са публикувани в сайтовете на училищата и в
техните страници в социалните мрежи. Проектът е завършил с пресконференция, на която
са представени резултатите от изпълнението . Всяка публикация, свързана с проекта
съдържа изявлението, че проектът е финансиран с подкрепата на ЦОИДУЕМ. Всички
документи, създадени по проекта са с логото на Центъра и на Бенефициента и съдържат
задължителен текст, съгласно изискванията на договора за изпълнение. Публикации за
проекта и изпълнението на проектните дейности са качени в сайта на СУ "В.Левски"- гр.
Вълчи дол.
Конференции, обучения, семинари, кръгли маси
Участници: Ученици – 32 (при планирани 21); учители – 15 (15 ); родители – 30 (30)
Поради големия интерес от страна на учениците, в обучението са се включили 32 ученици,
вместо предвидените 21. Дейността включва провеждането на три изнесени обучения с
различни представители от целевата група - ученици, учители и родители. Теми на
обученията са били „Родителско наставничество”, "Доброволчеството като кауза.
Инициативи за работа с децата в риск от отпадане", "Взаимодействие на училището и
родителите". Участниците са придобили умения да оказват помощ и посредничество във
взаимоотношенията родител-ученик и родител-учител.
Работилница за родители Участници : Учители -3 ; родители – 240 ; доброволци - 5
Цел е била превенцията на отпадането от образователния процес на ученици от
етническите малцинства чрез повишаване интереса и мотивацията на ромските родители
за образованието на децата им и разширяване на познанията им за ролята на семейството в
учебния процес и възпитанието на децата им. Дейността се състои в провеждането на 8
тематични сесии, по време на които чрез методите на групова работа, дискусии и
интерактивни упражнения родителите са разглеждали различни теми. Родителските сесии
са иновативна форма на работа с родителите.
"Подай ръка" - доброволчески инициативи
Участници: Ученици – 36 , учители -3 , доброволци – 5. Разминаването между планирания
и реалния брой участници се дължи на големия интерес към дейността от страна на
учениците. Със съдействието на доброволчески клуб от с. Вълчи дол са създадени два
нови доброволчески клуба в ОбУ "Васил Левски", с.Михалич и ОУ"Св.Климент
Охридски", с.Стефан Караджа. Проведено е съвместно обучение на трите клуба.
Клуб "Учим, творим, успяваме"
Участници : ученици – 39, учители – 3 родители – 9 ; доброволци -6
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Дейността на клубовете в трите училища-партньори по проекта е допринесла за поактивното включване на учениците от етническите малцинства и техните родители в
различни прояви, свързани с културната, религиозната и езикова идентичност на етносите.
Дейността на всеки клуб включва четене и драматизация на художествена литература на
различните етноси. Проведени са инициативите "Книгата - прозорец към света".
Запознаване с традициите при отбелязване на празниците: Банго Васил, Рамазан, Коледа,
Гергьовден. С участието на родителите е организирана "Работилница за сурвачки".
Проведена е екскурзия . Клуб "Учим, творим, успяваме“ при СУ"В.Левски" е издал 3 броя
на вестник "Етнопалитра". Като положителен резултат от дейността на клубовете
ръководителите посочват преодоляването на социалната изолация на учениците и техните
родители чрез постоянните срещи с родителите, като част от тях са били включени и в
самата група.
Консултативен кабинет за работа с ученици и родители. Участници – 328 (при
планирани 226) от тях ученици – 280 (180) , родители – 42(40) и доброволци 6(6)
Проведени от психолог са тестове за анализ, групови срещи и индивидуални консултации.
Вниманието на децата е насочено към темата: „Насилието и агресията в училище".
Използвани са игрови методи, чрез които те са стимулирани да разсъждават в насока
"Какво е агресия?", "Къде може да се срещне?" и "Как да се справим с агресията?"
Проведени са
групови срещи на тема " Повишаване мотивацията за учене",
"Професионалното ориентиране при учениците". "Здравословен начин на живот“.
Лятно училище сред природата за ученици и родители Участници: 45 (при планирани
45), от тях - ученици - 30 (30) , учители - 3(3), родители - 12 ( 12)
Постигната и целта на лятното училище за мотивиране на ученици и родители за активно
включване в образователния процес и превенция на отпадането от училище. По време на
петдневния престой на учениците и родителите в Еленския Балкан е проведено
интерактивно състезание "Училището, в което искам да уча", играта "Приключения в
горския бивак ", щафетно четене на приказки "Приказката прочети и поука извлечи ",
модно ревю, танцови изяви на всяко от училищата, игра на асоциации по отбори и др.
Според участниците тази дейност се оценява като дейност с най-голям ефект за
сближаване, изграждане на толерантност и взаимно уважение. Нейното провеждане е
засилило желанието на децата за образование и интереса на родителите към живота и
работата на училищата.
Резултати, оценка, влияние, мултиплициращ ефект
Чрез изпълнението на проектните дейности е постигнат напредък по основната цел за
осигуряване на условия за равен старт и достъп до качествено образование на учениците
от етническите малцинства и подобряване на взаимодействието родител-учител-ученик.
Изпълнението на дейностите е създало нов работещ модел за взаимодействие с родителите
на учениците от етническите малцинства. Те се станали активни участници в училищния
живот: изказват своето мнение и решават важни въпроси за образованието на децата си, в
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помощ са и посредничат между училището и останалите родители за превенция на
отпадането, намаляване броя на безпричинните отсъствия и слабите оценки. Повишен е
интересът и мотивацията им за образованието на техните деца. Позитивна оценка
заслужават и доброволческите инициативи, насочени към учениците в риск от отпадане.
За учениците привлекателните дейности са допринесли за превръщане на училището в
желано място, за създаване на усещане за принадлежност към своето училище. За
учителите проектните дейности са допринесли за подобряване на педагогическото
взаимодействие родител - учител - ученик.
Силни страни на проекта са въвеждането на нови форми за работа с родителите и
повишен интерес от тяхна страна за включване в училищния живот. Като силна страна
може да се посочи и съвместните дейности за ученици в трите общински училища, които
са довели до обмяна на опит, опознаване и създаване на приятелски контакти. Пример в
тази насока са и доброволческите клубове - съвместното обучение, информационните
сесии и инициативи.
Освен преките участници в проекта полза имат и останалите учители, родителите и
учениците от училищата. Проектните дейности са допринесли за подобряване на
междуетническите отношения. Местната общност е била информирана за проектните
дейности и включена в доброволческите инициативи в населените места.
Мултиплициращият ефект на проекта е свързан с положителните резултати от
реализираните дейности и създадените условия и предпоставки за тяхното дългосрочно
провеждане.
Резултатите, изразени в количествени индикатори в съответствие с приоритета.
Индикатор
Разработени и въведени програми за образователна дейност в детските градини и в
училищата, съобразени с културите на различните етнически малцинства.

2

Дейности, свързани с подготовката на родителите за осъществяване на
образователната интеграция на децата и учениците, включително и участие в
родителски клубове/настоятелства.

2

Дейности за работа със семейството за разясняване на ползите от образованието на
децата и учениците от етническите малцинства.

2

Родители, които
образованието.

от

275

Родители от мнозинството и от етническите малцинства, които са се включили в
дейности по преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи.

333

Деца и ученици и от мнозинството, и от етническите малцинства, които са се
включили в дейности по преодоляване на негативни стереотипи и
дискриминационни нагласи.

417

са

повишили

информираността

си

относно

ползите
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Учители, директори и други педагогически специалисти, които са се включили в
дейности по преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи.

27

Привлечени младежи като доброволци за работа с деца в риск от отпадане или
отпаднали от училище.

30

Информация, публичност прозрачност
Прозрачността на проекта е осигурена чрез разпространени постери за проекта,
публикации в сайтовете на трите училища. След всяка от проведените дейности е
публикувана информация във Фейсбук-страниците или общинския вестник..
На всички публикации и други материали (рекламни, информационни и пр.) е поставено
логото на ЦОИДУЕМ.
Устойчивост - В трите училища е констатирано не само желание, но и тенденция да се
разнообразяват дейности за работа с родители чрез експериментиране с нови методи и
форми, които с времето стават традиционни. На този основа може да се направи
оптимистична прогноза, че и през следващите години ще продължи осъществяването на
заложените дейности. Традиционна за училищата може да стане „Работилницата за
родители“ като се разнообразят тематичните сесии. Според ръководството на училището
консултативният кабинет също ще бъде запазен като нов модел на работа с родителите,
особено за двете училища, където няма училищен психолог. Тези дейности ще бъдат
финансирани от училищния бюджет и чрез кандидатстване по други програми и проекти.
Според екипа от експерти извършил проучването постигнатите в рамките на проекта
ефекти са с мащаби да имат трайно и дългосрочно въздействие, както върху
образователната, така и върху възпитателната функция на училището.
Като добра практика може да се посочи създаването на доброволчески клубове в
училищата и инициативите, които те организират. В доброволчеството вземат участие и
ученици, които не са много активни в други дейности. Голяма част от доброволческите
инициативи са насочени към деца в риск. Това, че могат да помогнат на друго дете или
възрастен привлича много ученици.
Проектът е продължение и надгражда предишни проекти, финансирани от ЦОИДУЕМ.
Сътрудничеството с ЦОИДУЕМ се оценява като много добро. На всеки поставен въпрос
е получаван бърз и експертен отговор. Съдействие е оказано при всеки възникнал
проблем своевременно.

Проект „Ръка за ръка със семейството за интеркултурно професионално
образование, създаващо Лидери”
Бенефициент: ПГ по земеделие "Тодор Рачински" гр. Генерал Тошево, обл. Добрич
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Времетраене на проекта: 12 месеца
Бюджет по проекта: 19 810.95 лв.
Участници: Ученици 240 - 107 от български етнически произход, 133 от ромски), учители
– 32 от български етнически произход, родители – 325, 145 - от български етнически
произход, 180 от ромски), доброволци – 28, общо 593
1.

Обща оценка
Проектът въвежда иновативен образователен модел чрез прилагане на изследователскодиагностични психолого-педагогически методи, насочени към
създаване на водещи
ученици и родители, които да са пример и да влияят върху останалите и върху средата по
посока на социализация и образователна интеграция. Прилагат се методики за проучване,
методика за диагностика силните страни на ученика, включване в креативни центрове по
интереси за формиране на нагласи и мотиви за учене; тренинг метод за промяна на
стереотипи на поведение; за лидерско поведение; опознаване на собствената идентичност
чрез работа. Изграден е родителски образователен борд. Проведени са модулнообучителни занятия с родители в център по интереси.
Моделът е интересен, както в методологично отношение, така и по отношение на
изградените нови, работещи и ефективни форми на организация. Силни страни са
системния подход, насочеността към дългосрочни устойчиви решения.
Информиране и публичност на проекта – сайт, печатни публикации, Fаcebook, банери,
дипляни, календари, презентации, събития и обучения. Във всеки материал, събитие и/или
продукт, свързани с Проекта, изрично са оповестявани финансирането от
Оценка на изпълнението на дейностите по проекта
Организация и управление на проекта. Сформиран е екип за управление на проекта от 2
души с обща времева ангажираност от 110 часа: ръководител (70 часа) и счетоводител (40)
.Провеждани са редовни заседания. Дейността отговаря на всички изисквания на
проектното управление, създадени са условия за прозрачност при реализацията на проекта,
осъществи се мониторинг върху изпълнението на проектните дейности. Документацията е
изготвена и съхранявана съгласно изискванията.
Информиране и публичност. Изпълнена според договора.
Изработени са информационни листовки, които са разпространени сред родителите от
район Красна поляна чрез учителите на децата и чрез доброволците от района. Изработено
лого на проекта, поставени са табели за проекта в т.ч. и в работните помещения.
Проведена пресконференция за оповестяването на старта на проекта съвместно с
Родителски образователен борд с представители на медиите, бизнеса, областни
институции, училища от общината, висши учебни заведения и др. Направени са
публикации в областния печат за резултати и постигнати ползи. Създадена е страница на
проекта в сайта на училището. Проведено е системно отразяване на събитията по проекта
във Fаcebook страницата на гимназията и страниците на групите от 5те Креативни
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центрове по интереси. Изработени са 2 информационни банери – статичен за входа на
училището и преносим при проектни публични изяви, като обучения, стажове, лятна
академия за млади лидери; Изработен е рекламен етно календар, който е раздаван за
награда на доброволци, родителите и ученици в края на проекта.
Конференции, обучения, семинари, кръгли маси
Организирано е обучение на учители за усвояване на иновативен интерактивен модел с
три компонента: приобщаване–включване-участие, осигуряващ личностно-ориентирано
образование в триединството: мотивация-ориентация-практика. Проведена кръгла маса по
проблемите на интеркултурното образование. Проведени са на 2 изнесени двудневни
обучения с практическа насоченост на теми: „Интеркултурно професионално образование
– философия, ценности, принципи и форми на работа“ и „Иновативен интерактивен
модел: приобщаване-включване-участие за интеркултурно професионално образование и
образователна интеграция“. Проведен Форум на новаторите в гимназията - кръгла маса по
проблемите на интеркултурната комуникация и професионалното образование с участие
на привлечени бизнес партньори от училищната мрежа от заинтересовани страни (10),
родители и учители (10), доброволци ученици (30) и представители на местната общност
(3).
Дни на компетентността в гимназията за диагностика на силните страни на всеки
ученик
Приложена е иновативна методика за диагностика на силните страни, образователни
постижения и потребности, специфични интереси на учениците. Изготвени 150 броя
Изследователски пътни карти и на тази база са сформирани 5 Креативни центрове по
лидерство. Организирано Изложение на продуктите на учениците от 7-те секции
.Осъществено е запознаване на родителите и учителите със силните страни на ученика,
интереси и таланти за постигане на индивидуален подход към всеки чрез запознаване и
привличане към училището, за подобряване на образователните резултати от
професионалното образование чрез прилагане на Училищна иновативна методика.
Създадени са 5 креативни центъра по лидерство - Център за креативни бизнес идеи,
Центъра за академични постижения, Център за дизайн, модерно озеленяване и екология ,
Център за спортни лидери, Център за актьорско майсторство. Във всеки Център са
проведени по 88 учебни часа за целия период на проекта. В работата на центровете са
включени родители и ученици. Във всеки Център са направени
възстановки и
пресъздаване на традиции, празници и обичаи, онагледяване с рисунки, наръчник с
рецепти, компютърни презентации.
Лятна академия за лидери - Лятната академия за лидери има за цел социалната
интеграция на изявените ученици в петте Центъра - приоритетно от ромски произход като
награда заедно с доброволци от по-големите класове от гимназията
Проведено изнесено двудневно лятно обучение с практикум с основни теми: Същност на
лидерството и лидерски стилове. Мениджмънтът лидерство – новата перспектива; Нови
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модели на лидерство, ориентирано към човека на работното място; Лидерство в екипа.
Участниците усвояват модел на успяващия човек и идентифицират собственото си
равнище като успяващ; развиват умения за управление на времето; за приоритизиране; за
поставяне на значими цели. Развити са умения за сътрудничество и партньорство, водене
на екип, самоидентифициране на собственото равнище на водачески умения и
предпочитан лидерски стил.
Лятно стажуване във фирми и ферми
Организирано и проведено тридневно стажуване на ученици с цел обучение във водещи в
общината ферми и фирми с наставници, излъчени от тях. Проведена е през летния период.
Стажуващите са попълвали индивидуален дневник на прогреса като са регистрирали
срещаните за деня проблемите в работата и организацията на труда, предложения за
решения. В края на стажуването е проведено обсъждане на регистрираните от
стажуващите проблеми и наставниците с мениджърския екип на фирмата или фермата. По
оценка на бенефициента е постигната социална и професионална интеграция на „терен“ в
реални условия на упражняване на избраната професия.
На основата на оценките от стажуването са направени предложения за рационализиране
на учебните програми в училище по дадената професия – планиране на повече учебно
време на най-трудните за прилагане умения; добавяне на нови умения и знания за
различни иновативни операции.
Вземането на решение за провеждане на стажуването във ферми и фирми в рамките на
община град Генерал Тошево се осъществява съвместно с Родителския образователен
борд.
Резултати, оценка, влияние, мултиплициращ ефект
Всички заложени цели са изпълнени; резултатите са видими. По иновативна методика са
подбрани и са подготвени ученици и родители с лидерски качества и умения. Повишени са
знанията и уменията на родители и учители за мотивиране към образование, за работа с
децата, за влияние върху средата. Реализиран е системен подход на базата на проучване на
индивидуалните нагласи, изграждане на индивидуални програми за развитие и
разработване на индивидуални планове за работа. Акцентът е поставен върху активното
участие на родителите, учениците и учителите в собственото си израстване като качества и
способности и практически умения в избрана от тях професионална област.
Методологията е базирана върху идеята за трансформация на средата и общностните
нагласи чрез влиянието на лидери и авторитети. Проектът е
допринесъл за
професионалното ориентиране и израстване на обхванатите ученици. Създадени са
условия за продължителна работа и устойчиви форми за постигане на целите на
интеграцията за един продължителен период от време. Важно достойнство на проекта е
фокусът към създаване на специфична инфраструктура за социализация и интеграция на
учениците от етническите малцинства.
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Надградена е квалификацията на учителите по интеркултурното образование, засилена е
връзката между училище–бизнес-семейство. Осъществяването на проекта е подкрепило
гимназията като иновативно училище за лидери.
Практиките свързани с родителския борд, методиката на проучване и подбор,
индивидуалната карта, креативните центрове могат да бъдат оценени като иновативни и
заслужават да бъдат разпространени и приложени и в други училища в страната. Добра
оценка и внимание заслужават формите на работа с местния бизнес, стажовете и методите
на работа при тях.
Заслужава специално да се обърне внимание и на осъщественото съвместно управление
чрез сформиран управленски мултиетнически (заедно с Родителския образователен борд)
екип за повишена мотивацията и успеваемостта на учениците, за намаляване броя на
безпричинни отсъствия, както и за привличане на заинтересованите страни към
гимназията.
Устойчивост, надграждане, мултиплициращ ефект
Ефектът от изпълнението на проектните дейности създава устойчивост във времето.
Родителите са привлечени за партньори на училището с мотивацията за учене на децата им
и постигане на устойчивост на семейните отношения, поети са отговорност за по-малко
безпричинни отсъствия. Повишено е доверието на общността към гимназията и на
различните етноси в нея; Проектът е утвърдил иновативен модел за интеркултурно
образование за промяна на стереотипи на ромските ученици към училището като
институция. Креативните центрове по лидерство ще продължат да функционират като
свободноизбираеми форми на работа. Ще се търсят възможности за надграждане чрез
ново проектно финансиране.
Резултатите по отношение на социализацията на участниците, толерантността,
намаляването на агресията и преодоляването на негативни стереотипи са трайни.
Разработените теми , работата в екип и сътрудничеството и натрупания опит са основа за
доразвиване и надграждане.
Информация, публичност , прозрачност
Проектът е представен на обществеността. Изработено е лого на проекта, поставени са
табели за проекта в т.ч. и в работните помещения. Проведена е пресконференция за
оповестяването на старта на проекта съвместно с родителския образователен борд, с
представители на медиите, бизнеса, областни институции, училища от общината, висши
учебни заведения и др. Направени са публикации в областния печат за резултати и
постигнати ползи. Създадена е страница на проекта в сайта на училището. Изграден е
специален кът на входа на гимназията; Изработен и е разпространен рекламен етно
календар с информация за проекта.
Иновативният модел на интеркултурно професионално образование и резултатите от
проекта ще се популяризират с оглед на мултиплициране на ефекта им чрез доклади и
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научни статии на образователни и бизнес форуми. Публикувани са 8 научни доклада и
статии чрез съавторство на учители, родители и бизнеса, в специализирани научни издания
за иновативни практики в междукултурното образование. Осъществени са 3 броя
публикации в областния печат; излъчени са 2 радиопредавания в радио „Добруджа“.
Разпространени са 100 броя дипляни; 50 броя рекламни календари.
Добри практики
Проектът въвежда иновативен образователен модел чрез прилагане на изследователскодиагностични психолого-педагогически методи, насочени към
създаване на водещи
ученици и родители , които да са пример и да влияят върху останалите и върху средата по
посока на социализация и образователна интеграция. Прилагат се методики за проучване,
методика за диагностика силните страни на ученика, включване в креативни центрове по
интереси за формиране на нагласи и мотиви за учене; тренинг метод за промяна на
стереотипи на поведение; за лидерско поведение; Изграден е родителския образователен
борд; създадена Изследователска карта, проведени модулно-обучителни занятия.
Моделът е интересен, както в методологично отношение така и по отношение на
изградените нови, работещи и ефективни форми на организация. Силни страни са
системния подход, насочеността към дългосрочни устойчиви решения, крайния стремеж
да се промени общностната среда.
Резултати, изразени в количествени индикатори в съответствие с приоритета

Индикатор

Брой по

Брой по

проект

отчет

Разработени и въведени програми за образователна дейност в детските
градини и в училищата, съобразени с културите на различните етнически
малцинства.

9

0

Изследователски дейности, свързани с междуетническата интеграция на
децата и учениците от етническите малцинства.

7

0

Дейности, свързани с подготовката на родителите за осъществяване на
образователната интеграция на децата и учениците, включително и
участие в родителски клубове/настоятелства.

12

0

Дейности за работа със семейството за разясняване на ползите от
образованието на децата и учениците от етническите малцинства.

10

0

Родители, които са повишили информираността си относно ползите от
образованието

120

0

Родители от мнозинството и от етническите малцинства, които са се
включили в дейности по преодоляване на негативни стереотипи и

169

0
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дискриминационни нагласи.
Деца и ученици и от мнозинството, и от етническите малцинства, които
са се включили в дейности по преодоляване на негативни стереотипи
дискриминационни нагласи.

190

0

Учители, директори и други педагогически специалисти, които са се
включили в дейности по преодоляване на негативни стереотипи и
дискриминационни нагласи.

32

0

Привлечени младежи като доброволци за работа с деца в риск от
отпадане или отпаднали от училище.

28

0

Изготвени общински планове със заложени дейности за поетапна
десегрегация на детски градини и училища и за преодоляване на
вторично сегрегираните такива.

1

0

Проект: „Фамилиада за деца и родители “
Бенефициент : ДЕТСКА ГРАДИНА № 62 "Зорница"
Период: 10 месеца /1учебна година – 10.2018-07.2019/
Бюджет: 16 659.00 лева
Участници: деца -140 от ромски етнически произход, учители – 13 от български
етнически произход, родители - 200 от ромски етнически произход
Обща оценка на изпълнението
Проектът е допринесъл в голяма степен за осъзнаване на образованието като ценност от
родителите, повишила се е тяхната мотивация за участие в живота на детската градина,
преодолени са изградени стереотипи и са формирани нагласи за подкрепа; засилил се е
стремежът на децата за образование. Чрез проекта са въведени иновативни форми за
общуване и приобщаване на родителите към ежедневието на детската градина. В
създадените родителски клубове "Да играем и да се учим заедно", "Когато бях малък",
"Партньорство" и "Правото на права", родителите под ръководството на ментор са
включвани в живота на детската градина, като това е допринесло част от тях да осъзнаят,
че образованието е необходимост и ценност.
Основни дейности:
Организация и управление на проекта: Изпълнена според одобрения за финансиране
проект, договора и графика. Дейността се изпълнява през целия период на проекта,
включвайки цялостно оперативно ръководство, финансово и техническо управление по
изпълнението отчитане на проекта. Дейностите са документирани и отчетени в достатъчна
степен и според изискванията
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Информиране и публичност: През цялото време на реализация на проекта са се
изпълнявали дейности за информиране и публичност - родителска среща, неформални
разговори с родителите, изготвяне и поставяне на винилов банер във фоайето на детската
градина, раздаване на значки с логото на ДГ и ЦОИДУЕМ, публикации в сайта на ДГ и
Фейсбук страницата, публикация във вестник. При публикуване и отпечатване на всички
обучителни и други материали са спазени изискванията и правилата за визуализация.
Проведени са две конференции в началото и в края на проекта за популяризиране на
програмата и постигнатите резултати от проекта. От гледна точка на целите на проекта,
дейността може да бъде оценена като удовлетворителна. Дейностите са документирани и
отчетени в достатъчна степен и според изискванията.
Дни на отворените врати - В двете мероприятията са участвали: предвидените по план
общо 13 учители и 220 родители . Създадени са условия за активна комуникация,
общуване и взаимодействие между децата, учителите и родителите. Привлечена е
ромската общност към дейността на ДГ.
Празнични творчески работилници: Изпълнена според одобрения за финансиране
проект и договора.Участвали предвидените по план общо 135 деца , 13 учители и 40
родители
Форум - театър на толерантността - Участвали: предвидените по план общо 135
деца, 8 учители и 80 родители. Проведени са четири тематични представления за активно
въвличане на родителите в процеса на обучение, чрез методите на изкуството.
Месец на професиите: Участвали предвидените по план общо 135 деца, 13 учители и
20 родители. Запознаване на децата с основни видове професии и въвличане на
родителите, като модел за подражание и добър пример. Създаване на условия за бъдещо
личностно и професионално развитие.
Лятна Фамилиада – Участвали: предвидените по план общо 160 деца, 8 учители, 40
родители и 6 доброволци. Изключително иновативна дейност, представляваща лятна
академия за деца, родители и учители. Облагородяване на двора - засаждане на цветя и
дръвчета, почистване на двора. Изработване на настолни интерактивни игри.
Резултати, оценка, влияние, мултиплициращ ефект
Целите на проекта са постигнати в много висока степен. Създадени са условия за
ефективна социализация на децата от ромската общност от квартал "Христо Ботев" в
София и се е изградил нов, иновативен модел за комуникация и сътрудничество между
родители, учители и деца. Проектът е поставил родителите и учителите на едно ниво.
Повишено е доверието в образователната система и в ролята на детската градина за
бъдещото развитие на децата им. Повишена е мотивацията на учителите за работа с
ромски деца и семейства.
Възпитанието в дух на толерантност, запознаване с общи права и свободи; Поощрен е
стремежът към защита на правата на другите. Повишена е увереността на родители и деца
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в себе си. Повишена е информираността на родителите за ролята им в интеграцията на
децата, както и мотивацията им за активно участие в живота на детската градина. Изгради
се добра основа за комуникация и съвместна дейност между родители и учители.
Повишено е самочувствието и мотивацията на децата за учене и посещение на детската
градина. Обогатена е материално – техническата база на детската градина, което се
отчита като изключително полезна за бъдещата работа
Силна страна на проекта е изграждането на стабилна основа на взаимоотношенията
между учители и родители, изградена върху доверие и диалог. Повишаване
компетентностите на родителите, свързани със социализацията и интеграцията на техните
деца, както и с превенцията от отпадане от образователната система.
Освен родителите в Проекта "Фамилиада за деца и родители" са се включили и други
хора от ромската общност в кв. "Христо Ботев". Изграден е иновативен модел за
комуникация и сътрудничество между децата, техните семейства - родители, братя, сестри,
братовчеди, баби и дядовци, роднини, съседи, приятели и други участници от общността.
Чрез тяхното активното въвличане са спечелени съмишленици за личностно и
професионално развитие на децата. Проектът е създал предпоставки за успешна адаптация
на децата и младите хора от етническите малцинства.
ДГ № 62 "Зорница" ще продължи да осъществява и разширява обхвата на своята
дейност и след приключване на проекта, което ще допринесе за създаване на благоприятна
мултикултурна среда в детското заведение за практическо прилагане на интеркултурно
образование и възпитание. Придобитите компетентности за работа в мултиетническа среда
ще допринесат за по-интензивно протичане на интеграционните процеси в детската
градина и в кв. "Христо Ботев" и предприемане на своевременни корекционни мерки. Ще
се търсят вътрешни резерви и начини за продължаване и развитие на различни видове
съвместни дейности с деца, родители и учители с цел създаване на условия за пълноценно
общуване, съвместна дейност и затвърждаване доверието в образователната система
Резултатите, изразени в количествени индикатори
Индикатор

Брой по

Брой по

проект

отчет

Дейности, свързани с подготовката на родителите за осъществяване на
образователната интеграция на децата и учениците, включително и
участие в родителски клубове/настоятелства.

2

2

Дейности за работа със семейството за разясняване на ползите от
образованието на децата и учениците от етническите малцинства.

3

3

Родители, които са повишили информираността си относно ползите от
образованието.

120

120

Родители от мнозинството и от етническите малцинства, които са се
включили в дейности по преодоляване на негативни стереотипи и
дискриминационни нагласи.

100

100
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Деца и ученици и от мнозинството, и от етническите малцинства, които
са се включили в дейности по преодоляване на негативни стереотипи и
дискриминационни нагласи.

120

120

Учители, директори и други педагогически специалисти, които са се
включили в дейности по преодоляване на негативни стереотипи и
дискриминационни нагласи.

13

13

Проект Създаване на модел за пълна десегрегация и превенция на вторичната
сегрегация в гр. Габрово
Бенефициент: Община Габрово
Начална и крайна дата на изпълнение на дейностите по договор 10.2018 - 08.2019
Обща сума по отчет 16779.89 лв. ( планирани 19 995.00)
Участници: Общо 116, от тях ученици 50 (планирани 77) , в т.ч. от български етнически
произход - 7(9); от ромски - 41 (66 ); от турски- 2 (2); учители -13(13) , в т.ч. от български
етнически произход - 10 (10 ); от ромски - 1 ( 0 ); от турски - 1 (1); родители 65(88) , в
т.ч. с български произход - 10 ( 13 ); от ромски - 52 (71); от турски - 3 ( 4 ); доброволци 2(2 )
1. Обща оценка
Проектът е изпълнен изцяло и според договора. Спазени са всички методически
изисквания на ЦОИДУЕМ. Целите на проекта са изпълнени. Проектът е характерен с
подхода към процесите на десегрегация, включващ всички основни елементи на процеса учениците, малцинствената среда, обществената среда, училищната среда, местните
власти, учителските екипи, съвместната работа на много учебни заведения, методическите
подходи и средства и пр..
Общината е изиграла интегративна и насочваща роля. Тя има и голям принос в
създадената организация и утвърдените организационни инструменти – комплекс от
взаимосвързани стратегии, програми, планове за работа но общинско и училищно ниво.
Прави впечатление реализирания комплексен подход, фокусиран върху отделния ученик.
Важен подход при проекта е акцентът върху използването на образователен медиатор през
целия период на изпълнението. Според екипа провел проучването
общината е
единствената и оптимална институция способна да приложи подобен подход и такива
организационни мерки. По тази причина целият проект се оценява като иновативна и
добра практика .
Целта на общината е да се изгради модел за работа за пълна десегрегация и превенция на
вторичната сегрегация на учениците в гр. Габрово с основен фокус върху работата с
учениците и учителите, в които са разпределени учениците след фактическото затваряне
на сегрегираното училище ОУ „Цанко Дюстабанов“: НУ 'Васил Левски", ОУ "Ран
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Босилек", ОУ ", Неофит Рилски", ОУ "Христо Ботев", ОУ "Иван Вазов", ОУ "Св. Св.
Кирил и Методий" и СУ "Райчо Каролев”
Създаден е комплексен модел, който да насочва и организира работата, свързана с процеса
на десегрегация, така че да се постигне пълна социализация и адаптация на учениците;
ангажиране на родителите, преодоляване на негативните обществени нагласи и
предотвратяване на вторична сегрегация
Създаден е родителски клуб с включване на родителската общност активно в училищния
живот, ангажиране на родителите в решаването на проблеми, свързани с деца, застрашени
от отпадане; създаване на активна връзка между училището и родители. В резултат на
осъществените дейности от учителите и образователния медиатор са повишени знанията,
уменията и капацитета на ученици, родители; формирана е убеденост, че могат да
преодолеят затрудненията и да успеят да завършат образованието си и в последствие да се
реализират.
При изпълнението се констатира често разминаване между броя на планираните участници
от целевите групи и броя на реално участвалите, както по посока увеличаване така и с
намаляване. При проведените проучвания е установено, че причините преди всичко се
дължат на високата мобилност на учениците от ромски произход и на техните родители,
която е довела до отпадането на някои от участниците и до включването на нови такива..
Броят на учениците е по-малък от заложените в проектното предложение, тъй като част от
децата завършили 7-ми клас продължават образованието си в професионални гимназии,
като по-голяма част от тях са в ПГ по транспорт и машиностроене - Градница, Севлиевска
община. Също така СУ "Отец Паисий" - Габрово е отказало да се включи в проекта, с
мотива, че има дългогодишен опит в работа с ученици от малцинствен произход и много
добре подготвени кадри за това.
В проекта са включени и разпределени доброволци, които да се запознаят с проблемите на
учениците, свързани със социализацията им, приемането им от другите ученици в класа,
както и да подпомогнат учениците да преодолеят негативната нагласа за учене, поради
затруднения при възприемане и разбиране на учебния материал.
Оценка на изпълнението на дейностите по проекта
Организация и управление на проекта. При изпълнението на дейността е създадена добра
работна организация с цел постигане на специфичните цели, заложени в проектното
предложение, цялостно качествено изпълнение и осъществяване на предвидените
проектни дейности и постигане на устойчивост в хода на изпълнение на проекта. Създаден
е екип за управление на проекта, който се състои от 3 души (обща ангажираност от 133
часа) с ръководител на проекта (80 часа), координатор (28 часа) и счетоводител (25).
Членовете на екипа са имали точно определени ангажименти и задачи по отношение на
изпълнението на проекта и на изискванията, свързани с документирането и отчитането.
Спазвани са сроковете за организация, изпълнение и отчитане. Проведени са редовни
работни срещи, разговори, проучвания, мониторинг, посещения, консултиране,
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обсъждания и дискусии с участието на лица, участници в изпълнението на дейности в
проекта, така и с представители на целевата група.
Особено внимание е отделено на работата с участниците в проекта, които са учители в
училищата, в които са разпределение учениците от бившето ОУ „Цанко Дюстабанов“., а
именно НУ 'Васил Левски", ОУ "Ран Босилек", ОУ " Неофит Рилски", ОУ "Христо Ботев",
ОУ "Иван Вазов", ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" и СУ "Райчо Каролев". Създадена е
организация и сключен договор за осигуряване превоз на учениците до училищата.
Екипът е работил в съответствие с изискванията за управление на проекти, при вътрешен
синхрон и при добро взаимодействие с изпълнителите.
Информиране и публичност. Планираните дейности за публичност са осъществени през
целия период на изпълнение на проекта. На сайта на община Габрово е публикувана
информация за стартирането на проект, безвъзмездната помощ от Център за образователна
интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, осигурена за изпълнението
му. На широката общественост е представена целта на проекта. В публикациите са
отразени стратегическите цели, които трябва да бъдат постигнати при изпълнението на
заложените дейности. Изготвени са рекламни материали - брошури, които се
разпространяват в училищата, образователни институции и сред родителите за запознаване
със същността на проекта, заложените дейности и прилаганата методология. Постигнатите
резултати по проекта и отчитането, изпълнението на заложените дейности по проекта,
приложените методи и подходи от учители, доброволци и образователен медиатор участниците в проекта е отразено в изготвената информация, публикувана на сайта на
Община Габрово. Ежемесечно е предоставяна информация на училищата за изпълнението
на проекта и екипът е осъществявал мониторинг на резултатите
В отчетната документация няма данни за поставени информационни табели за проекта в
сградата на общината и в сградите на училищата. Поставена е информационна табела за
сградите на СУ "Найден Геров". Публикувана е актуална информация в сайта на
училището. Изработени са лого на проекта и цветни гривни, носещи отличителни знаци,
за участниците в проекта. Изразходените средства отговарят на предварително
планираните.
По наша оценка броят на печатните рекламни материали е малък. Малък е и относителния
дял на разходите за информация и публичност в рамките на бюджета по проекта. Като се
имат предвид значението на обществените параметри за процеса на десегрегация може да
се направи оценка за относителна недооценка на този вид дейност.
Конференции, обучения, семинари, кръгли маси. Участници : Общо – 50 (30), от тях
деца 5 (0); ученици – 12 (0); учители 11 (12); родители - 14(13); доброволци – 8(5).
Осъществени са 8 работни срещи на образователния медиатор, доброволците, учителите с
участието на учениците от закритото ОУ "Цанко Дюстабанов" и техните родители. След
стартирането на проекта е проведено организирано съвместно изнесено двудневно
обучение за родители и учители, с цел взаимно опознаване и споделяне и обсъждане на
възникналите проблеми. Присъстващите са запознати с екипа на център "Амалипе" и
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дейността му. Дискутирани са въпроси, свързани с работата на родителските клубове.
Проведено е тържество по повод ромската Нова година "Василица" с присъствие на
представители от Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“,
образователен медиатор, доброволци, учителите от училищата, ученици и техните
родители.
Създаване на програма, насочена към десегрегация на закритото ромско училище и
превенция на вторична сегрегация. Участници : Общо – 94 (112) , от тях деца 5 (0);
ученици – 50 (72); учители 28 (24); родители - 16(16); доброволци – 8(5). Създадена е
работна група за подкрепа на процеса на десегрегация. За да се гарантира, че са обхванати
всички аспекти на проблема, периодично в рамките на проекта се организирани работни
срещи с участието на всички заинтересовани институции: Община, представители на
училища, представители на Център Амалипе, като организация, която подпомага процеса
от самото начало, представители на създадения в рамките на проекта родителски клуб.
Работната група е изготвила План за действие, базиран на анализ на проблемите от страна
на родители, учители и ученици. Разработени са профили на всяко едно дете от закритото
училище, за да се подпомогне процеса на социализация и да се помогне и на приемащата
страна да види и използва потенциала на всяко дете, както и да се проследява развитието
му, за да може да се реагира при всеки сигнал за проблем, който може да доведе до
отпадане. Профилът е допълван с информация, набрана от образователните медиатори и
актуализиран постоянно. В него е включен както образователен, така и социален статус.
На базата на профила е организирана допълнителна подкрепяща работа с учениците, за
наваксване на дефицита от знания и умения.
Изготвена е комплексна Общинска програма за десегрегация и предотвратяване на
вторичната сегрегация, която да доведе до активното
включване на всички
заинтересовани страни и пълна социализация на децата от закритото сегрегирано училище.
Всяко училище е разработило собствена програма за интеграция и десегрегаци. Дейността
е с висока ефикасност.
Включване на образователни медиатори и индивидуална работа с родители на
децата от закритото III ОУ за подкрепа в приемащите училища. Участници : Общо –
97 (120) , от тях ученици – 50 (72); учители 7(8); родители - 40(40). Назначен е бил на
пълен работен ден образователен медиатор (работил 660 часа) за привличането и
задържането на учениците в училище. Изпълнена е основната му задача - да бъде връзката
като представлява общността в училището, както и училището в общността, да подкрепя
участието на всички деца в задължителното обучение чрез окуражаване на участието на
родителите в обучението на децата и в училищния живот и чрез подпомагане на
комуникацията между семействата, общността и училището. Медиаторът е извършвал
ежедневни посещения на семействата на учениците, които подлежат на задължителна
училищна подготовка и е организирал срещи с тях с цел информираност и записване и
редовно посещаване на училището, информирал е семействата на учениците и местната
общност, относно специфични правила и изисквания в училището, съдействал е за
взаимно опознаване на децата и учениците от различни етнически групи и
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вероизповедания, за създаване на атмосфера на разбирателство и толерантност и за
спазване правата на детето, допринесъл е за улесняване процеса на комуникация между
педагогическите специалисти и учениците. Поради ниския социален статус родителите не
могат обективно да разберат нуждите на децата си в една нова преобладаващо българска
среда, която поставя по-високи изисквания. Медиаторът е помогнал на част от родители
да преодолеят страхове дали децата им няма да бъдат отхвърлени и дискриминирани в
новото училище. В резултат на дейността на образователния медиатор в края на проекта се
и констатирала промяна на
нагласите на ромските родители по отношение на
образованието на децата им и са създадени необходимите условия за достъп до
приемащите училища за всички деца от закритото училище
Създаване на родителски клуб и провеждане на съвместни инициативи между ромски
и български родители. Участници : Общо – 74 (93) , от тях учители 7(8); родители 62(80); доброволци - 5 (5). Създаден е родителски клуб, в които включените група
родители, са с висока степен на мотивация да помогнат на училището, с цел по-добро
бъдеще на своите деца. В хода на изпълнение на проекта се установило, че родителският
клуб въздейства на децата, като развива положителното им отношение към учене и
редовно посещение на училище. На проведените срещи на образователния медиатор с
родителския клуб са реализирани дискусии по различни теми - кои деца са застрашени от
отпадане, какви са причините, създадени са профили на всеки ученик, съвместно с
учителите, както и обсъждане на проблемите и промяна на нагласите. На проведените
срещи са обсъдени редица случаи на конфликти в училище. Организирано е изнесено
еднодневно събитие за ромски и български родители - отбелязването на Ромската Нова
година - "Василица".
Включване на доброволци за работа с деца в риск от отпадане и за подпомагане на
процеса на пълна социализация на децата от закритото училище. Участници : Общо –
151 (144) , от тях ученици – 100 (100); учители 7(8); родители - 24(20); доброволци - 20
(16). Включени са доброволци, студенти в педагогически или други специалности от
Великотърновския университет и членове на доброволческия клуб на Център Амалипе във
В.Търново. Голяма част от доброволците са от ромски произход. Проведени са над
четиридесет посещения и срещи с учениците. Проведен е открит урок с учениците.
Доброволците са работили за осъществяване на комуникацията между „новодошлите“
деца и децата в приемащите училища, за преодоляване на затрудненията в учебния процес
и подпомагане социализацията на учениците. Те са играли ролята и на медиатори между
децата (и от двата етноса) и възрастните, като са помагали децата да формулират по-лесно
своите проблеми, страхове, нужди, и са предлагали решения. Тази практика се оценява от
бенефициента като иновативна. В края на учебната година доброволците и учениците са
обсъдили постигнатите резултати през учебната година и резултатите на учениците. По
мнение на бенефициента участието на доброволците в работата с деца в риск от отпадане е
помогнало на процеса на социализацията децата от закритото училище.
3. Резултати, оценка, влияние, мултиплициращ ефект
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В резултат на проекта се повишени знанията, уменията и капацитета на ученици, родители,
педагози и специалисти, установени са неформални връзки и мрежи в общността.
Изградени са нагласи за продължаване реализирането на дейности с подобен характер.
Подобрила се е комуникацията между учители и родители. Проведени са множество
консултации с родители и ученици, променили са се нагласите на част от ромските
родители по отношение на образованието на децата и не на последно място са
подсигурени физически условия за достъп до приемащите училища за всички деца от
закритото училище.
Според самият бенефициент, най-големият резултат е, че не се е допуснало отпадане или
създаване на напрежение в училищата след създадената ситуация в града. Учениците от
ромски произход са се върнали в училищата, няма отхвърляне от страна на другите, няма
ексцесии, агресия и инциденти в учебните заведения и обстановката е била спокойна и
нормална. Целта на проекта да се постигне социализация на учениците от закритото
училище и да се предотврати вторичната сегрегация се счита за изпълнена.
До голяма степен е постигната и другата основна цел на проекта - създаване на
комплексен модел, който да адресира всички проблеми, с които се сблъсква процесът на
десегрегация след фактическото затваряне на сегрегираното училище, така че да се
постигне пълна социализация и адаптация на учениците, ангажиране на родителите,
преодоляване на негативните обществени нагласи и предотвратяване на вторична
сегрегация. Полза от проекта имат всички училища, ученици, учители и родители.
Постигнатото може да се прилага и в бъдеще, може да се използва и от детските градини
като опит и насоки.
Представители на бенефициента сочат като силна страна на проекта осигуряването на
превоз на част от учениците, които са били разпределени в по-отдалечени от домовете им
училища. Без този транспорт рискът от отпадане на 15 ученици е бил реален. Като много
силна страна се счита и проведеното обучение, на което са присъствали ромски родители,
учители, както и представители на Център "Амалипе" и доброволци. В една неформална
среда, поставени при еднакви условия е проведен нормален, смислен и много ползотворен
диалог между всички.
Слаба страна при реализиране на проекта е липсата на подкрепа от страна на ромските
родителите - част от децата се отглеждат в силно маргинализирани семейства, които нямат
осъзнаването и мотивацията да подкрепят децата си, особено в среда с високи изисквания,
в каквато са попаднали учениците в новите училища, където преобладават деца от
български етнос. Сериозен проблем е имало и с разликата в образователния статус на
децата от закритото училище и децата в приемащите училища. Той е наложил прилагането
на конкретно ориентирани педагогически мерки и усилия.
2. Устойчивост , надграждане , мултиплициращият ефект
Създаденият комплексен модел за взаимодействие между училищата, Общината,
родителите и Център "Амалипе" ще продължи да съществува и разширява обхвата на
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своята дейност и след приключване на проекта, което ще допринесе за създаване на
благоприятна мултикултурна среда в училището за практическо прилагане на
интеркултурно образование и възпитание. В бъдеще този комплексен модел може да се
разшири и доразработи, да се прилага и в детските градини, а също така добрата практика
да се сподели в страната, което ще даде възможност за успешно мултиплициране на
добрите практики от проекта.
Проектът залага изцяло на включващ подход. Това е целта и на родителския клуб, който
цели да овласти родителите и да ги направи активни участници в цялостния образователен
процес на децата им. Подобен подход на активизиране на ученическата активност и
участие на самите ученици в планирането и реализирането на дейностите, е включен и при
работата с ученици. Тук ще бъде заимствана успешната практика на Център Амалипе в
рамките на програмата „Всеки ученик ще бъде отличник“, която залага именно на
включването и овластяването на деца и родители.
Родителският клуб е постигал трайна и устойчива промяна на нагласите на родителите да
участват в процеса на вземане на решения. Повишено е самочувствието им. Той ще
продължи да обсъжда проблеми, с които се сблъскват децата, решава казуси на деца,
застрашени от отпадане, обсъжда и предлага мерки във всеки един индивидуален случай.
Общата оценка е, че резултатите са добра основа за продължаване на дейностите и в
бъдеще.
Според ръководителите на проекта е постигната трайна промяна в нагласите на част от
ромските родители по отношение на образованието на децата им в масовите училища в
Габрово. Проектът е допринесъл до трайна промяна в нагласите и стереотипите не само на
останалите родители, но и на обществеността в Габрово като цяло. Това ще има голямо
значение за промяната на цялостния климат в Габрово по отношение на толерантна и
приемаща среда.
Най-големият показател за устойчивост на проекта обаче са самите ученици, които са
интегрирани в приемащите училища. В резултат от дейностите по проекта се е повишила
информираността и компетентността на част от родителите от ромски етнос, като
дейностите ще продължат да се изпълняват и през следващата учебна година. Предвижда
се всички дейности по проекта да продължат - работата с децата и родителите ще се
извършва и занапред от учители и възпитатели, работата на родителския клуб също е
възобновена. Общината ще финансира едно общо обучение за родители от ромски етнос и
учители, Общината ще продължи финансирането на транспорта на учениците. Ще се
търси начин за външно финансиране на заплащането на образователен медиатор от
етноса.
Информиране, публичност, прозрачност.
Издадена брошура в тираж 200 бройки - раздадена е по училищата. Проведен е семинар с
широк кръг участници. Публикации на електронната страница на Община Габрово – при
стартиране на проекта и при неговото приключване. Публикациите в местната преса са
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информирали общността за същността на проекта, представяйки постигнатите резултати
при изпълнение на дейностите, което оказва благоприятно въздействие върху
обществените нагласи.
На всеки от документите и в публикуваната информация на сайта на Община Габрово е
отразено, че реализирането на проекта се осъществява от безвъзмездната помощ на Център
за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.
В проекта не е заложено партньорство, но на практика целият проект е пропит от
изграждане на партньорски отношения между различни училища и институции. Много
добра е съвместната работа с център "Амалипе", който е оказал много силна подкрепа при
изпълнение на проекта.
Общината е работила по много проекти финансирани със средства от ЕС и по национални
програми, но до този проект е нямала проекти, насочени към тази целева група.
Общината работи за първи път с ЦОИДУЕМ. Бенефициентът счита, че експертите но
ЦОИДУЕМ винаги са били много точни и бързи при възникнали въпроси и са оказвали
пълна подкрепа.
Като добра практика участниците в изпълнението на проекта посочват изграждането на
цялостен модел за въздействие, който прилага добри практики за толерантност и
сътрудничество между различните етноси и би могъл да се повтори и през следващите
учебни години с ученици и видовете дейности, както в същите училища, така и в други
училища и общини със сходни проблеми.
Резултати, изразени в количествени индикатори в съответствие с приоритета
Индикатор

Брой по

Брой по

проект

отчет

Изследователски дейности, свързани с междуетническата интеграция на
децата и учениците от етническите малцинства.

20

20

Родители, които са повишили информираността си относно ползите от
образованието

40

45

Родители от мнозинството и от етническите малцинства, които са се
включили в дейности по преодоляване на негативни стереотипи и
дискриминационни нагласи.

100

120

Деца и ученици и от мнозинството, и от етническите малцинства, които
са се включили в дейности по преодоляване на негативни стереотипи и
дискриминационни нагласи.

120

180

Учители, директори и други педагогически специалисти, които са се
включили в дейности по преодоляване на негативни стереотипи и
дискриминационни нагласи.

30

35

Привлечени младежи като доброволци за работа с деца в риск от
отпадане или отпаднали от училище.

16

20
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Изготвени общински планове със заложени дейности за поетапна
десегрегация на детски градини и училища и за преодоляване на
вторично сегрегираните такива.

1

1

Проект „Обединени в името на знанието"

Бенефициент: Община Козлодуй
Начална и крайна дата на изпълнение на дейностите по договор 10.2018 - 08.2019
Искана сума по проекта: 19753.00 (по договор 19856.42)
Участници: деца 875, от тях 625 от български етнически произход, 250 – от ромски;
ученици – 2 375, от тях 1626 от български етнически произход, 725 – от ромски; учители –
140, от тях 135 от български етнически произход, 5 – от ромски; родители – 1513, от тях
768 от български етнически произход, 745 – от ромски; доброволци – 28.
Обща оценка - Проектът е изпълнен изцяло и според договора. Спазени са всички
методически изисквания на ЦОИДУЕМ. Целите на проекта са изпълнени. Изпълнението
има принос към цялостния процес на интеграция на децата и учениците от етническите
малцинства.
Проектът е акцентирал върху допълнителна работа за преодоляване на езиковата
бариера при децата от предучилищните групи, мотивирането на техните родители да
подкрепят образованието на децата си и подобряването на уменията на учителите за
работа с деца и родители от етнически малцинства,
ранното интегриране в
образователната система като превенция срещу отпадането от следващите образователни
етапи.
Изпълнението е обвързано с общинския план за интегриране на българските граждани от
ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на
ромите ситуация за периода 2018-2020 година. Включена е изградената мрежа от 7
учебни заведения - 4 в гр. Козлодуй и по едно в три от населените места: с. Хърлец, с.
Гложене и с. Бутан.; включени са образователни медиатори и доброволци от ромската
общност в работата с родителите и учениците, както и в съвместната работа с учителите
при възникнали проблемни ситуации.
Организация и управление на проекта. Изпълнена според договора. Екипът за
управление включва 2 членове с обща времева ангажираност от 144 часа – ръководител (72
часа) и счетоводител(72 часа). Проведени са редовни месечни заседания. Осъществен е
непосредствен мониторинг върху изпълнението на проектните дейности. Документацията
е изпълнена съгласно изискванията на ЦОИДУЕМ. Отчетността е съгласно изискванията.
Създадени са условия за прозрачност при реализацията на проекта.
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Информиране и публичност - Изпълнена според договора. Организирана е встъпителна
информационна среща за представяне стратегическите цели на проекта, целевите групи,
индикаторите и финансирането от ЦОИДУЕМ пред участници, родители, учители и
местните медии. Поставена е информационна табела за сградите на СУ "Найден Геров".
Публикувана е актуална информация в сайта на училището. Изработено е лого на проекта
и цветни гривни, носещи отличителни знаци, за участниците в проекта. За осигуряване на
публичност, при реализиране на основните дейности по проекта са проведени
информационни срещи – при стартирането на проекта и в края на неговото изпълнение, на
които са разяснени целите на проекта и на Приоритет 1 на Конкурсната процедура.
Поставено е информационно табло; изготвени са печатни информационни материали
(брошури 200, флаери). На интернет страницата на общината е публикувана информация
за проекта. Периодично в социалната мрежа е публикувана информация за напредъка по
проекта и за постигнатите резултати от реализираните дейност.
Конференции, обучения, семинари, кръгли маси - Дейността обхваща прилагане на добри
практики за съвместна работа чрез включване на родители и ученици от етническите
малцинства в различни начини на общуване и преодоляване на негативните нагласи
спрямо етническите различия. Дейността включва еднодневно обучение на младежидоброволци за работа с ученици и родители за разясняване ползите от образователната
интеграция и приемането на различието и за работа в мултикултурна среда. Проведена е
кръгла маса на тема „Преодоляване на негативните стереотипи и дискриминационните
нагласи спрямо етническите малцинства” с участие на 35 представители от различни
заинтересовани страни:родители от етническите групи, учители и доброволци, медиатори
и представители на месната власт; Среща с родители-роми и техните деца, за
награждаване във връзка с постигнати положителни резултати в училище.
Подпомагане на родители, деца и ученици от ромски произход за осъзнаване на
ползите от образованието чрез участие на образователни медиатори - Изпълнена е
работа със семейства от уязвими етнически малцинства (родители, деца в предучилищна
възраст и ученици в детските и учебните заведения в гр. Козлодуй и с. Хърлец) за активно
включване в образователния процес и пълноценна социализация на децата и учениците.
Включени са 2-ма образователни медиатори от ромската общност, които са работили през
целия период на пълен и половин работен ден. Идентифицирани са учениците и децата в
риск от отпадане от образователната система. Осъществена е индивидуална помощ и
подкрепа.
Психологическа подкрепа на родители и ученици от етническите малцинства за
осъзнаване ролята на образованието за постигане на пълноценна образователна
интеграция - Работа с родителска целева група от 20 родители с много нисък или изцяло
липсващ родителски капацитет, които имат проблеми в общуването с децата и с тяхното
поведение. Проведени са 4 работни сесии, на които родителите са получили
психологическа подкрепа и практически умения за установяване на хармонични
взаимоотношения между родители и деца, изграждане на доверие между тях и отчитане
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значението на образованието като водещ фактор за бъдещето развитие на техните деца.
Проведена е анкета с родителите за установяване на ключовите проблеми при общуване с
децата, ролеви игри , изготвени са материали и поясняващи възможностите за повишаване
на родителския капацитет.
Подкрепа на учениците за преодоляване на дефицитите в знанията чрез организиране
на клубове по интереси през лятото - Създадени 6 клуба по интереси, организирани
съвместно със социални и културни институции: ЦОП гр. Козлодуй, ЦСРИ с. Бутан,
ЦПЛР-ОДК гр. Козлодуй, НЧ ”Яким Деспотов-1899” с. Гложене, НЧ „Н. Вапцаров” с.
Хърлец” и НЧ „Заря”, с. Бутан. Проведени са занимания за учениците извън учебната
среда чрез сформиране на клубове по интереси през лятната ваканция. Осигурени са
условия за развитие на индивидуалните творчески заложби на деца и учениците от
етническите малцинства, чрез което да се гарантира равен достъп до качествено
образование. Получена е допълнителна подготовка в областта на спорта, изкуството,
културата и традициите и различни сфери на обществения живот. Закупени са спортни
пособия, ученически пособия, образователни игри, материали за арт и изобразително
изкуство.
Резултати, оценка, влияние, мултиплициращ ефект - Целта за изграждане на система
за ефективна работа с родителите за превенция на отпадащите ученици от етническите
малцинства, намаляване броя на безпричинните отсъствия и задържане на учениците в
училище чрез осигуряване на равен достъп до качествено образование е постигната в
рамките на замисъла, параметрите и възможностите на проекта. Идентифицирани са
основните проблеми, свързани с интеграционните процеси на учениците и родителите от
етническите малцинства и са очертани възможни решения и предложения за подобряване
на училищната практика за работа в мултикултурна среда. Обучението на младежидоброволци за работа с ученици и родители за разясняване ползите от образователната
интеграция и приемането на различието, е подпомогнало процеса на социализация на
учениците от малцинствените групи и приобщаване на родителите към образователния
процес. Поощряването на родителите и учениците от етническите малцинства, за
постигнати резултати в образованието е допринесло до по-добро осъзнаване значението
на училището като образователна институция. Включването на образователни медиатори в
подкрепа на процеса за приобщаване на родители и ученици от етническите малцинства е
силен момент в работата по идентифициране на учениците в риск от отпадане и
установяването на контакт между ромската общност и образователната институция за
изграждането на отношения на доверие и открита комуникация. Работата на медиаторите е
предпоставка за създаване на ефективни партньорски взаимоотношения между родители,
ученици и учители. Организирането на клубове по интереси е оказало помощ на
изоставащите ученици да наваксат необходимите знания за съответния клас и ги е
стимулирало да развиват своите способности, умения и таланти.
Устойчивост, надграждане и мултиплициращ ефект - Устойчивостта на резултатите от
проекта се осигурява в голяма степен от обема и видовете дейности, предвидени за
изпълнение в рамките на проекта. Проектът е устойчив, защото постигнатото ще
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продължава да предоставя ползи на целевите групи за продължителен период от време
след като финансирането по проекта е приключило. Основните дейности в училищата са
съобразени с изпълнението на стандартите и критериите за предоставяне на образователни
услуги и са насочени към подпомагане и разширяване възможностите на децата и
учениците да водят самостоятелен начин на живот и обучение.
Ще се засилва сътрудничеството с всички институции на територията на общината за
свеждане до минимум броя на отпадналите ученици, по-голяма част от които са роми и
деца от уязвимите групи, но отчитайки увеличаващият се брой на децата, които се
затрудняват да посещават училище. При проучването се констатира, че между училищата
в град Козлодуй и представителите на държавните, местните институции има изградени
много добри партньорски взаимоотношения за задържане на учениците в образователната
система. Включване на образователния медиатор в образователните и интеграционните
процеси в общината след приключване на проекта, както и продължаване на дейностите за
приобщаване на ученици и родители от етническите малцинства към образованието, е
предпоставка за устойчивост на общинската образователна политика.
Публичност и прозрачност - На всеки етап от изпълнението са представяни и
дискутирани резултатите и ползите от проекта. Провеждането на тръжни процедури, одит
и отчет на проекта са доказателства за прозрачност. Информация за проекта е публикувана
на Интернет сайта на Община Козлодуй. Осъществена е нормална и добре организирана
медийна кампания за отразяване на етапите на проекта, постигнатите резултати и
финансовата помощ на ЕС.
Сътрудничеството с ЦОИДУЕМ се оценява като добро и полезно. Изпълнени са всички
изисквания за визуализация и отразяване на ролята и финансирането от ЦОИДУЕМ.
Резултати, изразени в количествени индикатори в съответствие с приоритета

Индикатор

Брой по

Брой по

проект

отчет

Разработени и въведени програми за образователна дейност в детските
градини и в училищата, съобразени с културите на различните етнически
малцинства.

9

9

Изследователски дейности, свързани с междуетническата интеграция на
децата и учениците от етническите малцинства.

1

1

Дейности, свързани с подготовката на родителите за осъществяване на
образователната интеграция на децата и учениците, включително и
участие в родителски клубове/настоятелства.

1

1

Дейности за работа със семейството за разясняване на ползите от
образованието на децата и учениците от етническите малцинства.

1

1
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Родители, които са повишили информираността си относно ползите от
образованието

300

300

Родители от мнозинството и от етническите малцинства, които са се
включили в дейности по преодоляване на негативни стереотипи и
дискриминационни нагласи.

70

70

Деца и ученици и от мнозинството, и от етническите малцинства, които
са се включили в дейности по преодоляване на негативни стереотипи и
дискриминационни нагласи

420

420

Учители, директори и други педагогически специалисти, които са се
включили в дейности по преодоляване на негативни стереотипи и
дискриминационни нагласи.

20

20

Привлечени младежи като доброволци за работа с деца в риск от
отпадане или отпаднали от училище.

10

10

Проект „Нашето училище”

Бенефициент: СУ „Найден Геров” , гр. Пловдив
Начална и крайна дата на изпълнение на дейностите по отчет 10.2018 - 07.2019
Обща сума по отчет: 19800.00 лв.
Участници: Общо 116 от тях ученици 46 (планирани 35); учители -10 (10) от български
етнически произход - 10 (10); родители 45(16) , в т.ч. от ромски произход - 45 (16);
доброволци - 15 (15)
1. Обща оценка - Проектът е изпълнен изцяло и според договора. Спазени са всички
методически изисквания на ЦОИДУЕМ. Целите на проекта са изпълнени. Подобрена е
образователната среда и уменията за интегриране. Стимулирани и развити са артистичните
и креативни способности на учениците; Организирането на съвместни занимания между
деца и родители е скъсило връзката между тях. Подобрен е капацитета на учителския
състав за работа в мултикултурна среда; Привлечен е родителския актив за партньорство в
училище. Формирана е доброволческа култура и нагласа за полагане на доброволен труд.
Според участниците, проектът е дал възможност да се реализират значими за училището
активности, които текущата дейност и форматите на други проекти не позволяват.
При голяма част от индикаторите има завишаване на постигнатото спрямо предварително
набелязаното особено по отношение на обхвата на учениците от ромски етнос и техните
родители. Такъв резултат е уникален в рамките на процедурата и може да се определи
като добра практика.
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За реализацията на дейностите по проекта са ползвани услугите на външни изпълнители, с
които бенефициентът е сключил договори по законово определения ред. Финансовите
средства са разходвани целесъобразно спрямо нуждите на проекта след предварително
обсъждане от екипа.
Съставът на участниците от целевите групи е балансиран има задоволително включване
на родители. Балансирано е и съчетаването на работата в малки групи с масовите
мероприятия в т.ч. и с представянето на резултатите от работата в малките групи по време
на масовите мероприятия. Проектът е с принос в рамките на целевите групи по посока
реализиране на различни форми на работа, водещи до пълноценна социализация на децата
и учениците от етническите малцинства. Съчетани са творчески дейности с дейности с
образователно-възпитателен характер. Наред с вниманието към учениците е отделено и
внимание на родителите, както и за подобряване на квалификацията на учителите.
2. Оценка на изпълнението на дейностите по проекта
Организация и управление на проекта - Сформиран е екип за управление на проекта с
обща времева ангажираност от 120 часа : ръководител (80 часа), счетоводител (40)
.Проведени са редовни месечни заседания. Приети са длъжностни характеристики с
разписани задължения и отговорности. Разработени са и са следвани правила за вътрешен
мониторинг, за финансово управление на средствата, за комуникация между ангажираните
лица при изпълнение на проектните дейности, критерии за подбор на целевите групи.
Екипът е разработил и утвърдил образци на документи за организиране и отчитане на
дейностите. Проведена е информационна среща, на която се разяснени целите и
планираните дейности на проекта. Родителите са попълнили заявления за включване на
децата в клубовете по интереси. Осъществен е системен контрол от ръководителя на
проекта върху: визуализацията, спазване на времевия график и изпълнението на
дейностите, обезпечаването на проекта с оборудване и материали.
Информиране и публичност - Организирана е встъпителна информационна среща за
представяне стратегическите цели на проекта, целевите групи, индикаторите и
финансирането от ЦОИДУЕМ пред участници, родители, учители и местните медии.
Поставена е информационна табела за сградите на СУ "Найден Геров". Публикувана е
актуална информация в сайта на училището. Изработено е лого на проекта и цветни
гривни , носещи отличителни знаци , за участниците в проекта. Изразходените средства
отговарят на предварително планираните.
Конференции, обучения, семинари, кръгли маси - Осъществено двудневно изнесено
обучение съвместно учители и родители - 5 учители от СУ"Найден Геров" - гр. Пловдив и
5 родители. Участвали са планираните фасилитатори на обучението от НПО "Голям брат,
голяма сестра". Обсъжданите теми са насочени да повишат родителския капацитет и
педагогическата компетентност на учителите. Добрата подготовка на обучителите,
материалната база и актуалността на засегнатата тематика са допринесли за ползотворното
и успешно реализиране на обучението. При проучването се констатира задоволство от
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участието и наученото от обучението. При среден разход на участник от 100 лева, което
като се имат предвид резултатите, се оценява като относително добра ефикасност.
Клуб "Мама, татко и аз" - Дейността е основна за проекта. Тя е с продължителен
характер като в нея са обединени няколко под-дейности - групови творчески занимания за
деца и родители; психологическа семейна консултация за деца и родители; летен лагер за
деца и родители и две еднодневни екскурзии. Визията на проекта и предварителните
дейности са разяснени на децата и родителите на организирана информационна среща. В
предвид честите миграции от страна на учениците в списъчния състав на клуб "Мама,
татко и аз" е имало промени, и включване на нови участници. Осъществените дейности са
подобрили връзката между децата и родителите и са повишили ангажираността им към
училищния живот. Извършена е консултация от психолог на над 320 родители и ученици.
Децата и родителите са посетили места с историко и културно значение. В дейността са
участвали двама фасилитатори. Разход - 9421 лева или 50 % от бюджета като основен
разход е направен за летен лагер в х. Здравец.
Дейността е характерна със съчетаването на различни по форма и съдържание
мероприятия по отношение на една и съща група ученици и родители през целия период
на проекта. По оценка на бенефициента резултатите са комплексен подход и надграждащ
ефект от всяка дейност. Резултати са постигнати по посока на образователната
интеграция и социализацията на учениците по всички показатели – език, комуникация,
толерантност, общуване, успех и пр.
Клуб "Музика и танци" - Поради големия интерес от страна на родителите и децата, в
групите са включени по-голям брой участници. Закупени са оборудване и танцови трика за
децата. Разучени са традиционни, фолклорни и модерни танци. Родителите са участвали
във всички етапи от изпълнение на дейността.
Родителски клуб "Доброволец" - Родителите са допринесли за подобряване на
училищната среда на своите деца. Проведена родителска среща, на която са представени
целите на клуб "Доброволец". С включените 15 родителя, са проведени няколко
фасилитирани срещи, на които са обсъдени идеи за подобряване на средата. Реализирани
са: озеленяване на кът в класна стая и оформяне на място за отдих в училищното фоайе.
Общо с доброволците са проведени над 20 срещи и мероприятия. В дейността са
участвали фасилитатор и консултант по доброволчество.
Резултати, оценка, влияние, мултиплициращ ефект - Осъществена е основната цел подобряване връзката между семейството, училището и местната общност в квартал
Столипиново. Показатели за постигнатата цел са големия брой обхванати лица в проекта;
положителния ефект на реализираните дейности за социализацията на децата в риск;
повишаване на интереса към училището и осъзнаване на важността за придобиване на
образование; активното включване на родителите като партньори в образователната
институция. Повишена е посещаемостта; подобрени са социалните умения на учениците
от етническите малцинства; повишена е способността за адаптивност към средата;
подобрена е връзката деца-родители-учители; повишена е родителската активност и
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инициативност; подобрени са педагогически компетенции на учителите; приложени са
иновативни, неформални методи на преподаване; обогатена е материално - техническата
база в училище и превръщането му в по-желано място за децата и родителите; формирана
доброволческа култура и стимулиране за полагане на доброволен труд.
По оценка на бенефициента и участвалите в проекта учители след неговото приключване
се констатира, че е повишена етническата толерантност в семейството, училището и
общността като цяло. Учениците и техните родители са получили повече самостоятелност
и самочувствие. Реализираните активности спомагат за преодоляването на самоизолацията
и ограничаването на контактите в квартала. Привличането на местната общност към
проекта е осъществена чрез проведената информационна кампания, чрез рекламните
материали, както и чрез публикуваната актуална информация в училищния сайт и
местната преса.
Участието на родителите в част от дейностите е съпроводено с предаване на
положителния опит и обогатяване на мирогледа на останалите в общността: посещенията
на исторически и природонаучни обекти е допринесло за социализацията и обогатяване на
общата им култура; предоставените психологическите консултации и обучения са
показали по-различен тип общуване и са закрепили връзката и доверието между родители
и деца.
Учениците са подобрили владеенето на български език, получила допълнителни знания за
справяне с предизвикателствата на ученето, повишена е и
мотивацията им за
продължаване на образованието. Проектът е с принос за естетизация на училищната
среда чрез създаден "зелен кът" - малък училищен оазис, за който учениците и родителите
ще продължат да се грижат.
Силни страни при реализиране на проекта - Екипът за изпълнение е сформиран от
високо квалифицирани и мотивирани специалисти, с опит при работа с деца от
малцинствен произход. Използвани са иновативни методи на работа. Отбелязана е висока
мотивация и активност от страна на родителите и учениците за участие в проектните
дейности.
Като слаба страна може да се посочи ниския социален статус, недоброто владеене на
български език и изолираност на общността, което е създало известни затруднения при
осъществяването на проекта.
Информиране, публичност, прозрачност - Организирана е встъпителна информационна
среща за представяне стратегическите цели на проекта, целевите групи, индикаторите и
финансирането от ЦОИДУЕМ пред участници, родители, учители и местните медии.
Поставена е информационна табела за сградите на СУ "Найден Геров“. Изработено е лого
на проекта и цветни гривни, носещи отличителни знаци за участниците в проекта.
Материали и снимки от реализираните дейности са качени в сайта на СУ "Найден Геров".
Информирането на местната общност за проекта е осъществено и чрез публикуваната
информация в местната преса. На всички публикации и други материали (рекламни,
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информационни и пр.) е поставено логото на ЦОИДУЕМ и информация относно
финансовия принос на ЦОИДУЕМ за реализацията на проекта. При проучването е
установено, че при реализирането на всяка една от дейностите участниците са били
информирани, че финансовата подкрепа е предоставена от ЦОИДУЕМ. Принципът на
прозрачност е спазен и при избора на екип след дискусия с педагогическия персонал.
Учители, ученици и родители споделят удовлетворение и благодарност за предоставената
финансова подкрепа. Според представители на бенефициента, е реализирано високо ниво
на информираност и публичност, което е активизирало ромската общност за участие в
проектните дейности.
Устойчивост, надграждане - Анализът на събраната информация дава основание за
оценката за трайност и устойчивост на резултатите по отношение на социализацията на
учениците. Допълнителна гаранция за това са и устойчивите резултати, постигнати по
отношение на обхванатите родители.
Според бенефициента, след постигнатите положителни резултати, ще се търсят други
източници на финансиране, за да могат сформираните клубове и практиките за съвместно
сътрудничество с родителите да продължат и за напред. Училището ще продължи да
набира нови доброволци - родители, по вече тестваната методология и да ги насочва към
конкретни дейности, които да реализират с учениците от училище. Учителите и
родителите ще бъдат включени в по-нататъшни обучения по различни актуални теми за
образованието и възпитанието. Като основен подход за устойчивост се счита училището
да продължи да подготвя проекти, надграждащи настоящия като се търсят алтернативни
методи на финансиране.
Според представители на бенефициента е пример за добра и иновативна практика по
проекта, създаването на Доброволчески клуб. Счита се, че при вече обособеното ядро на
активни доброволци, въвличането на нови участници ще бъде по-лесно и може да
продължи дълго време.
Сътрудничеството с ЦОИДУЕМ се оценява от бенефициента като ефективно през целия
период на изпълнение на проекта. За всеки конкретен случай са уточнявани конкретните
задължения на страните, сроковете и плащанията. Организацията на работа на ЦОИДУЕМ
и ангажирането на конкретен експерт и електронна платформа е допринесло за бързата и
ефективна връзка между двете структури.
Резултати, изразени в количествени индикатори в съответствие с приоритета
Индикатор

Брой по

Брой по

проект

отчет

Изследователски дейности, свързани с междуетническата интеграция на
децата и учениците от етническите малцинства.

20

20

Родители, които са повишили информираността си относно ползите от

20

20
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образованието
Родители от мнозинството и от етническите малцинства, които са се
включили в дейности по преодоляване на негативни стереотипи и
дискриминационни нагласи.

20

20

Деца и ученици и от мнозинството, и от етническите малцинства, които
са се включили в дейности по преодоляване на негативни стереотипи и
дискриминационни нагласи.

35

46

Учители, директори и други педагогически специалисти, които са се
включили в дейности по преодоляване на негативни стереотипи и
дискриминационни нагласи.

10

10

Привлечени младежи като доброволци за работа с деца в риск от
отпадане или отпаднали от училище.

15

15

Проект „Нов подход за образователната интеграция на децата и учениците от
етническите малцинства" - "Първо сме хора, после сме различни - да опазим
децата и природата!"

Бенефициент: Детска градина №128 "Феникс", гр. София
Начална дата и крайна дата на изпълнение на дейностите по отчет 11.2018 - 07.2019
Обща сума по отчет - 17115.10 лв. (по договор 17055.50 лв.)
Участници: Деца 293, от тях 165 от български етнически произход, 88 - от ромски
етнически произход, 40 - от турски етнически произход; учители – 19 от български
етнически произход; родители – 90, от тях 40 от български етнически произход, 30 - от
ромски етнически произход, 20 - от турски етнически произход; доброволци – 2.
Обща оценка
В проекта са участвали активно всички учители, деца и родители от детската градина.
Съгласувано с ЦОИДУЕМ забавяне на началото с 2 седмици, компенсирано с по-високата
степен на заетост през последващите месеци. Всички дейности са изпълнени в срок.
Спазени са всички методически изисквания на ЦОИДУЕМ. Целите на проекта са
изпълнени. Изпълнението има принос за социализацията на децата и учениците от
етническите малцинства от Детската градина.
Проектът е акцентирал върху груповите форми на работа като начин за изграждане на
социализиращи качества и върху съвместната работа с местните власти. Начинът, по
който са изграждани тези отношения е подходящ за използване и в бъдеще в т.ч. и от
други учебни заведения. Така работата по проекта е била интегрирана по-пълно с
изпълнението на общинската стратегия и планове за интеграция.
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Проектът е характерен с :
Полученото съдействие от страна на местните власти и стремежа дейностите да придобият
по-широка известност на районно, градско и национално ново. Като доброволци са
участвали служители от отдел "Образование" на район „Красна поляна“, Столична
община. Детските рисунки, изработени в рамките на проекта са участвали в изложба в
залите на Народното събрание. Получена е грамота от председателя на НС, г-жа
Караянчева и поздравителен адрес от Националния исторически музей. Пет от работите на
децата с природни материали ще бъдат показани в Парламента на ЕС в Брюксел.
Значимостта на заниманията на учители, родители и деца е оценена на най-високо
европейско и национално ниво.
Висока оценка заслужава стремежът да се излезе сред по-широката общественост на
местно , национално и европейско ниво. Това променя мащабите на мислене и придава на
процесите на интеграция и социализация национален и европейски оттенък.
Оценка на изпълнението на дейностите по проекта
Организация и управление на проекта - Сформиран е екип за управление на проекта от 2
души с обща времева ангажираност от 120 часа: ръководител (80 часа) и счетоводител (40)
.Провеждани са редовни месечни заседания. Проведена е начална техническа среща.
Ръководителят на проекта и счетоводителят са изпълнели задачите си съобразно точно
определените организационни и управленски отговорностите и договорите. За всички
дейности има графици за работа. Екипът за управление е координирал дейностите по
проекта и следял за изпълнението, за постигане на заложените индикатори за изпълнение и
целесъобразно разходване на средствата, осъществяване непосредствен мониторинг.
Документацията е изготвена и съхранявана съгласно изискванията. Проведени са
стартираща и междинна среща с екипите на дейностите. Цялостната оценка за дейността е
много добра .
Информиране и публичност - Проведени са 2 пресконференции – при стартирането на
проекта и в края на неговото изпълнение. В тях са участвали ученици, родители, учители и
представители на регионални печатни и електронни медии. Отпечатани и разпространени
са 500 брошури с информация за проекта. Изработени са и информационни листовки,
които са разпространени сред родителите от район Красна поляна чрез учителите на
децата и чрез доброволците от района.
Конференции, обучения, семинари, кръгли маси
Проведени са три срещи с родители и учители с водещ педагог проф. д-р Мария Баева.
При срещите са приложени интерактивни методи, ролеви и ситуационни игри, пряко
общуване с участниците. Споделен е опит в ограничаване на поведението на агресия,
дискриминация и нетолерантност. Родителите са били мотивирани активно да участват в
образователния процес и да сътрудничат с учителите. Интересът е бил голям и всички
срещи са надхвърлили регламентираното време.
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Дейност Клуб „Безопасно движение“ - Дейността е основна по проекта - 53% от
отчетения разход. Закупени са дидактични средства по безопасност на движението с
дълготрайна употреба. Педагог по безопасно движение е обучавал децата по поведение
на всички участници в движението по пътищата.. Подготвена е ролева игра със специално
изработени костюми на пътни знаци; родителите са участвали като доброволци. Направен
е филмов материал, който е раздаден на родителите.
Ефикасността на дейността включва и възможността за продължително използване
на материалната база, както и на натрупания методически опит. Дейността е с найголям сумарен разход сред всички отделни клубни дейности в цялата процедура .
Клуб "Природа" - Работата е организирана в 5 групи по 10 деца с ръководител и
наставник. Водеща тема е грижата за природата и нейното опазване. Проведени са
ситуационни игри за изучаване на природата и беседи за нейното опазване. Закупените
елхи и млади фиданки са засадени в Княжевската гора на парк Витоша. В засаждането са
участвали и родители. Проведена е анкета за дейността на клуба.
Резултати, оценка, влияние, мултиплициращ ефект - Всички заложени цели са
изпълнени. резултатите са видими. Проектът е допринесъл за интеграцията на уязвимите
групи. Счита се, че е допринесъл за ограничаване на агресията, за по-активно участие на
родителите, за включване на нови теми за природата и опазването й. В проекта са
прилагани различни форми на работа, водещи до пълноценна социализация на децата от
етническите групи. Участващите родители са убедени да бъдат активни и да подпомагат
учителите. Усвоени са добри практики и умения за общуване и преодоляване на негативни
стереотипи. Получено е съдействие от представители от район Красна поляна. В сградата
на общината е направена изложба от рисунки на децата. Служителите от отдел
Образование са участвали активно като доброволци в дейностите. Според бенефициента
силните страни на проекта са: ясно определени и постигнати цели, които са конкретно
свързани с учебния процес; Слаби страни - трудности при работата с електронното
отчитане
Устойчивост, надграждане, мултиплициращ ефект
Резултатите по отношение на социализацията на участниците, възприемане на
толерантността, намаляването на агресията и преодоляването на негативните стереотипи
са трайни. Разработените теми, работата в екип, сътрудничеството и натрупаният опит са
основа за доразвиване и надграждане.
Получената материална подкрепа - костюми за БДП, винили и престилки с превозни
средства ще се използва от децата и в бъдеще. Създадени са добри условия проектът да
продължи и след приключване на финансирането чрез двете си клубни дейност - "БДП" и
"Природа". Създаденото сътрудничество с експертите от отдел "Образование" на район
"Красна поляна" ще осигури допълнителен ресурс за изпълнение на нови инициативи.
Информация, публичност , прозрачност
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Проектът е представен на обществеността чрез информационните листовки - 500 броя;
Има заснети видео-материали от проведените работни срещи с родители и учители, от
спектакъл с участието на родители, учители и деца, от работата на децата по клубната
дейност "Природа. На всички публикации и други материали е поставено логото на
ЦОИДУЕМ.
Добри практики
Според бенефициента добра практика е участието на всички представители от целевите
групи и доброволците при засаждането на елхи и млади фиданки в Княжевската гора.
Позитивният резултат от дейността е свързан с няколко аспекта - работа в екип,
изграждане на добро отношение и грижа към природата, пример пред обществото, че
представителите на етническите уязвими групи могат да създават, а не да унищожават.
Според оценяващия екип, добра практика е работата с местните власти и установеното
трайно сътрудничество, както и стремежът изявите да получат отглас в районен ,
национален и международен мащаб.
Добра практика е и заснемането на видеоматериали за дейностите, които могат да бъдат
разпространени чрез електронните медии и социалните мрежи.
През целия период има добро сътрудничество с ЦОИДУЕМ и е получавана своевременно
подкрепа.
Екипът извършил оценката изразява съгласие с препоръката на бенефициента подходът за
оценка на изпълнението на дейността да не бъде формализиран и бюрократизиран.
Считаме, че многоаспектността и сложността на процесите на интеграция и социализация
трудно може да бъде оценена чрез формални показатели. Въпреки това някои формални
показатели като например владеене на български език, посещаемост, интерес към
мероприятията, наличие на конфликти и агресия и др. са необходими като основа за
размисъл и оценка. Не може да не се съгласим и със становището, че към оценката на
всяка дейност следва да се отразява и отчита и възрастта на участниците в нея.
Резултати, изразени в количествени индикатори в съответствие с приоритета
Индикатор

Брой по

Брой по

проект

отчет

Разработени и въведени програми за образователна дейност в детските
градини и в училищата, съобразени с културите на различните етнически
малцинства.

1

1

Дейности, свързани с подготовката на родителите за осъществяване на
образователната интеграция на децата и учениците, включително и
участие в родителски клубове/настоятелства.

3

3

Дейности за работа със семейството за разясняване на ползите от
образованието на децата и учениците от етническите малцинства.

3

3
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Родители, които са повишили информираността си относно ползите от
образованието

30

30

Родители от мнозинството и от етническите малцинства, които са се
включили в дейности по преодоляване на негативни стереотипи и
дискриминационни нагласи.

90

90

Деца и ученици и от мнозинството, и от етническите малцинства, които
са се включили в дейности по преодоляване на негативни стереотипи и
дискриминационни нагласи.

293

293

Учители, директори и други педагогически специалисти, които са се
включили в дейности по преодоляване на негативни стереотипи и
дискриминационни нагласи.

19

19

Проект " В търсене на значимите"

Бенефициент: Езикова гимназия "Христо Ботев", гр. Кърджали
Начална дата и крайна дата на изпълнение на дейностите по договор 10.2018 - 07.2019
Начална дата и крайна дата на изпълнение на дейностите по отчет 10.2018 - 07.2019
Обща сума по отчет 19386.78 лв. (19392.00 лв.)
Участници: Ученици – 534, от тях 278 от български етнически произход, 10 – от ромски и
246 – от турски; учители – 7, от тях – 6 от български етнически произход, 1 – от турски;
родители – 30, от тях по 10 от трите етнически групи.
Обща оценка
Проектът е изпълнен изцяло и според договора. Спазени са всички методически
изисквания на ЦОИДУЕМ. Проектът е акцентирал върху клубно-груповата форма на
работа с провеждането на занятия и участие в представяния. Заслужава да се отбележи
стремежа да се съчетае работата в клубовете с форми на представяне. Подходът свързва
работата и наученото с изявата, публичността, публичната оценка и признание, което има
силен възпитателен и мотивационен ефект и на практика означава реална социализация.
Реализираните активности отговарят на нуждите на децата, семействата и местната
общност. Подобрена е образователната среда и уменията за интегриране. Стимулирани и
развити са артистичните и креативни способности на учениците.
Оценка на изпълнението на дейностите по проекта
Организация и управление на проекта. Изпълнена според договора
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Сформиран е екип за управление на проекта от 3 души с обща времева ангажираност от
120 часа : ръководител (50 часа), счетоводител (35) и координатор (35) Проведени са
редовни месечни заседания. Приети са
длъжностни характеристики с разписани
задължения и отговорности. Екипът за управление е координирал дейностите по проекта и
следял за изпълнението, за постигане на заложените индикатори за изпълнение и
целесъобразно разходване на средствата, осъществяване непосредствен мониторинг.
Документацията е изготвена и съхранявана съгласно изискванията на ЦОИДУЕМ. Има
присъствени листове от ръководителите на екипите за проведените часове с учениците и
констативни протоколи при направените посещения на място от ръководителя.
Цялостната оценка за дейността е много добра.
Информиране и публичност. Изпълнена според договора.
Проведени са 2 пресконференции – при стартирането на проекта и в края на неговото
изпълнение, с представители на регионални печатни и електронни медии. Обществеността
в град Кърджали е информирана за спецификата на проекта и целите на Приоритета. За
популяризиране на дейностите са публикувани общо 21 бр. информационни статии в
местната преса и радио и са излъчени 4 бр. материали по местната телевизия „Източни
Родопи”. Снимки и материали от дейностите са поместени в блога на проекта на сайта на
Езикова гимназия „Христо Ботев , на който има средно по 150 посещения дневно.
Конференции, обучения, семинари, кръгли маси
Кръгла маса на тема „Диалог за толерантност” с участието на над 200 ученици, учители,
родители, представители на Областна администрация, Община Кърджали, Регионално
управление по образование, ОС на БЧК, Дома за възрастни хора, и медии. Пред
участниците са представени целта на проекта. Обсъдени са въпроси, свързани с
етническата толерантност и моделите на общуване в Източните Родопи, формирани от
вековно съжителство, допирните точки между мюсюлмани и християни, познанието като
ключ срещу предразсъдъците и дискриминацията. Споделени са мнения, че младите хора
черпят основно информация за отношенията между етноси и религиозни конфликти от
медиите. Проведена е анкета на тема толерантност.
Сформиране и дейност на екип "Слава"
Разходи

Общо

Персонал

Материали

Външни услуги

970 лв.

510 лв.

210 лв.

250 лв.

Екип „Слава” включва 25 участници с различен етнически и социален статус.
Включването им в екипа е извършено чрез анкетно проучване и провеждането на срещиразговори с ученици, на които са запознати с целите на проекта, предстоящите дейности и
възможностите, които ще им бъдат предоставени за развитие на заложби, мотивация за
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постигане на по-високи резултати, както и взаимно опознаване. Анкетата включва
въпроси за съществуващи отношения към учениците от етническите малцинства, нуждата
от информация, консултация, обучения, възможности за интеграция. Въпроси, които дават
възможност учениците да споделят своите желания за участие в проектните дейности.
Проучвателната дейност свързана с историята на града, създаването на фото-книга,
издирване на информация за успели бивши възпитаници на училището, подготовката на
интервю с кмета на гр.Кърджали инж.Хасан Азис, изготвяне на анкета на тема
„Толерантност” и др. са създали предпоставка за повече прекарано време заедно в
дейностите по проекта. Това е повлияло положително върху всички участници в екипа,
върху техните умения за водене на диалог, формиране на социални компетенции,
взаимното опознаване и издигане на личния им престиж сред съучениците им.
Работата за допълнителните занимания по български език и литература и математика в
екипа е довело до осезаемо подобряване нивото на владеене на българския книжовен език,
до преодоляване на социални и комуникативни дефицити и до подобряване на
образователните резултати на учениците от етническите малцинства, участници в проекта.
В края на проекта е проведено заключително проучване относно удовлетвореността от
участието на учениците в дейностите по проекта.
Сформиране и дейност на екип "Добротворец"
Групова форма с 25 участници с различен етнически и социален статус, подбрани чрез
анкетно проучване. Екипът е работил по програма за доброволчески дейности в различни
сфери: екологични, социални институции за стари хора, ветерани и др. Работата в екип е
имала социализиращ ефект. Екипът е работил, за да подобри качество на живот за
местната общност като в замяна на това участниците са придобили чувство на
самоуважение и признание от обществото. Работата за допълнителните занимания по
български език и литература и математика в екипа е довела до подобряване нивото на
владеене на българския книжовен език, до преодоляване на социални и комуникативни
дефицити и до подобряване на образователните резултати на учениците от етническите
малцинства, участници в проекта.
Сформиране и дейност на екип "Професии"
Групова форма с 25 участници с различен етнически и социален статус подбрани чрез
проучване с анкети и разговори. Реализирането на дейността е съдействало младежите от
етническите малцинства да придобият социални и образователни умения, които да развият
техните силни качества и таланти. Създадени са ориентири за трудова реализация и
социализация. Проведени са разнообразни като формат и подход дейности, насочени към
себепознаване , разширяване познанията за света, взаимодействия с родителите, с
представители на различни професии и институции, свързани с пазара на труд.
Благодарение на проекта се създадени предпоставки учениците да осъзнаят мястото и
значението на училището и труда в цялата социална система, да направят връзката с
реалния живот, да открият своите интереси, способности и силни страни и да направят
избора си за продължаващо образовани и професия. Родителите, представителите на
бизнеса и различните институции са участвали като съмишленици и партньори,
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подкрепящи процеса на личностно и професионално израстване на учениците от
етническите малцинства. Темите, които са обхващани са проблеми като безработицата,
социалното включване и по-голямата гъвкавост на младите хора на трудовия пазар,
опасността от нерегламентирано използване на детския труд, рисковете, които крият
некоректни договори, работодатели и подвеждащи обяви.
Сформиране и дейност на екип "Аз, гражданинът"
Групова форма с 25 участници с различен етнически и социален статус подбрани чрез
проучване с анкети и разговори. Участниците са се запознали с правата си като
граждани, изборния кодекс и парламентарната система в България. Подготвени са
социални проекти, свързани с грамотността и подобряване на градската среда. Изготвени
са проекти по предприемачество. Посетени са основни структури като НАП, НОИ и
банки. Дискутирана е темата за защита правата на потребителя. Организирана е
благотворителен кауза под мотото „Доброто обединява”. С посещението на държавни
структури и институции е формиране на разбиране за същността на гражданското участие
в процесите на динамиката на обществения живот и лостовете за влияние върху
държавната и местните власти. Направено е проучване на некоректните търговски
практики при обявяване на промоционалните цени.
Учениците са придобили практически знания в областта на гражданското образование,
приложими и след приключване на проекта и образоването им в училище.
Организиране и провеждане на игра "Градско социализиране"
Проведена иновативната игра „Градско социализиране” за ориентиране в градската среда и
запознаване с институциите в града, общината и държавата с участието на цялото
училище. Проведени са състезателни публични дебати по темите образование,
здравеопазване, кариерно развитие и ЕС. За победителите в играта е проведена еднодневна
екскурзия до София с посещение на Парламента.
Сформиране и дейност на родителски клуб "Заедно в час"
Родителски клуб с 30 родители. Под ръководството на психолог са проведени дискусии по
10 теми.
Имало е трудности за присъствие на родителите веднъж месечно но сбирките и
дискусиите. Родители са привлечени към училищния живот, опознали са по-отблизо
образователната система и спецификата на учителската професия, оказана е помощ за
изграждането на ефективни стратегии за справяне при проблемни ситуации с децата.
Преодолени са стереотипи на затвореност и са създадени умения за споделяне, за даване
на мнения и препоръки за училищния живот и позитивно отношение към образователната
интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
Изследователска лятна академия "В търсене на значимите"
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Проведени са 2 образователни екскурзии с общо 54 участници и лятна изследователска
академия с общо 120 участници с образователно-проучвателна насоченост. Посетени са
Международен фестивал "Търновград", празника на летище Сарафово и Средновековния
фестивал в с. Мезек. Подготвени са материала за излъчване по местната телевизия.
Учениците са участвали във възстановка на танци и са опознали средновековните бит и
култура, посетили са знакови забележителности от Българската история. Участниците в
летния лагер са проучвали бита и традициите на предшестващи поколения и са посетили
тракийската куполна гробница и крепостта, с възможност за ролеви игри на открито.
Получени са знания за историческото културно наследство, изслушани са лекции за
здравословен начин на живот, справянето с хазартни зависимости, организиран е поход за
ягоди, проведени са творческа работилница на тема „Приятелство“ и игри на открито като
футбол, федербал и др.
Резултати, оценка, влияние, мултиплициращ ефект
Постигната е основната цел на проекта - чрез комплекс от различни форми на работа да
се създадени условия за успешна пълноценна социализация на учениците от етническите
малцинства като предпоставка за бъдещата успешна интеграция и кариерна ориентация и
формирането им като активни, самостоятелни и отговорни граждани.
Процесът на социализация на учениците от етническите малцинства е разбран от екипа ни
като процес на обучение за придобиване, усвояване, споделяне и практикуване на знания,
умения, ценности, модели на поведение силно зависими от факторите на социалната среда:
семейство, училище, общество.
Реализираните мероприятия са с конкретна практическа насоченост. Използвани са
неформални методи,
участие на родители, състезателност. На учениците е дадена
свобода да творят, да изразяват мнение и позиция, да инициират дейности, да изследват и
опознават в екипност , толерантност и разбирателство.
Гимназията се е утвърдила като място за обучение и възпитание и като желана и търсена
институция, която в сътрудничество с родители, граждани и институции, организира
процесите на социализация на подрастващите от етническите малцинства и мнозинството
и формирането им като активни, самостоятелни и отговорни граждани; . Учениците от
етническите малцинства са с качествена училищна подготовка и с мотивация да подобрят
образователните си резултати. Педагогическите специалисти са повишили квалификация
си за обучение чрез съвременни интерактивни методи в мултикултурна среда.
Педагогическия екип на гимназията е придобил нови познания за обществения живот и
увереност да се разработват и изпълняват други проекти в сферата на образователната
интеграция на учениците от етническите малцинства.
Стимулиран е свободният обмен на идеи и информация, научни знания, интеркултурни
ценности и сътрудничество между участниците в проекта , което е повлияло върху
развитието им, социалната им компетенция, успеваемостта, интеграцията им. На място се
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счита, че с проекта е поставено началото за сътрудничество и структуриран диалог на
областно ниво между младите хора и институциите в посока интеграция и реална
социализация.
Силни страни са
засиленото сътрудничество и диалога между учени, учители,
ръководство и родители. Успешната работа е получила отзвук и одобрение в целия регион.
Като слабост се сочат затруднения от организационен характер в началото на проекта,
свързани с изготвянето на графици за провеждане на заниманията и съобразяването на
различни фактори- двусменния учебен процес, ангажираността на участниците в проекта
и с други извънкласни дейности (допълнителни уроци по езици, танцови състави, спортни
клубове). Проблемът е преодолян чрез организиране на ежемесечни среща и намиране на
адекватно решение, чрез съвместно изготвяне на графиците, които да устройват всички
участници. След проекта е засилен интересът към проектното финансиране от ЦОИДУЕМ
в целия регион като много училища търсят споделяне на опит от страна на Гимназията за
начините за кандидатстване, за организацията, за трудностите,
за проектната
документацията.
Местната общност е реагирала изключително позитивно към целите и дейностите на
проекта. Доброволческите инициативи, посещението в различни институции, събирането
на информация и интервюта и контакта с хората, които са извън образователната
институция, е посрещнато с одобрение .Създадени са връзки и контакти, които ще
продължат и в бъдеще - например с БЧК и Дома за стари хора в града.
Устойчивост, надграждане и мултиплициращ ефект.
Създадени са комплексни условия да продължаване на работата - налице са необходимите
социални средства, подготвени педагогически специалисти, вече създадените нови форми
за допълнителни занимания и учебно-познавателни дейности. Реализацията на проекта е
дала опит и увереност на екипа и педагогическите специалисти да разработват и участват в
други проекти в сферата на образователната интеграция на учениците от етническите
малцинства. За продължаването и развитието на дейностите ще се търси финансиране и по
различни национални, европейски и международни програми.
Публичност и прозрачност
Проектът е широко популяризиран на местно ниво - в преса, радио и телевизия, сайта на
училището; извън град Кърджали - в медии в гр. Хасково. В рамките на проекта не са
предвидени рекламни материали. Публичността е осигурена от самите мероприятия.
Материалите, които са подготвени за работата на екипите са публикувани на сайта на
МОН, Приложени са създадените продукти по проекта - презентации, анкети, фотокнига.
програми и др.
Добра практика
Според представители на самия бенефициент като такава се определя организирането и
провеждането на играта "Градско социализиране". Без голям финансов ресурс е
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постигнато много в опознаването на институциите и създаването на условия за съвместна
работа
Екипът извършил проучването също счита тази практика за силно ефективна и ефикасна
от гледна точка на изграждането на младите хора като граждани . Предлага се тя да бъде
описана и разпространена.
ЦОИДУЕМ се оценява от бенефициента като коректен партньор в изпълнението на
функциите си на финансиращ орган. Комуникацията е била ефективна, добронамерена,
помощта и консултациите своевременни и компетентни.
Всички участници в проекта са информирани за финансирането от страна на ЦОИДУЕМ.
На всички документи - фигурира логото на ЦОИДУЕМ с цялостно изписване на името.
Прозрачността на проектната дейност е постигната на няколко нива. Чрез постоянно
попълване на информация в блога на проекта, училищната общност е осигурила
своеобразен обществен мониторинг. Сформирането на Наблюдаващ екип с участието на
ученици и председателя на училищното настоятелство е съдействало за яснота, както за
финансовата страна на проекта, така и за техническото му изпълнение.
Административният екип е търсил мнението на участниците по различни теми. Учениците
с различен етнически и социален статус са контролирали в голяма степен процеса на
изпълнението
Резултати, изразени в количествени индикатори в съответствие с приоритета

Индикатор

Брой по

Брой по

проект

отчет

Изследователски дейности, свързани с междуетническата интеграция на
децата и учениците от етническите малцинства.

5

5

Дейности, свързани с подготовката на родителите за осъществяване на
образователната интеграция на децата и учениците, включително и
участие в родителски клубове/настоятелства.

1

1

Дейности за работа със семейството за разясняване на ползите от
образованието на децата и учениците от етническите малцинства.

2

2

Родители, които са повишили информираността си относно ползите от
образованието

30

30

Родители от мнозинството и от етническите малцинства, които са се
включили в дейности по преодоляване на негативни стереотипи и
дискриминационни нагласи.

50

50

Деца и ученици и от мнозинството, и от етническите малцинства, които
са се включили в дейности по преодоляване на негативни стереотипи и
дискриминационни нагласи.

534

534
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Учители, директори и други педагогически специалисти, които са се
включили в дейности по преодоляване на негативни стереотипи и
дискриминационни нагласи.

68

68

Привлечени младежи като доброволци за работа с деца в риск от
отпадане или отпаднали от училище.

10

10

Проект „Ключ за по-добър живот”

Бенефициент: СУ "Любен Каравелов" гр. Варна
Начална дата и крайна дата на изпълнение на дейностите по договор 10.2018 - 06.2019
Начална дата и крайна дата на изпълнение на дейностите по отчет 10.2018 - 06.2019
Обща сума по договор 17697.50 лв.
Обща сума по отчет 17697.50 лв.

(по договор 17697.50 лв.)

Участници: ученици – 67, от тях 5 от български етнически произход, 51 – от ромски и 11
– от турски; учители - 11, от тях 8 от български етнически произход и 3 – от турски;
родители - 91, от тях 9 от български етнически произход, 72 – от ромски и 10 – от турски.
Обща оценка
Проектът е изпълнен изцяло и според договора. Спазени са всички методически
изисквания на ЦОИДУЕМ. Целите на проекта са изпълнени. Проектът е акцентирал върху
осигуряването на условия за равен достъп на децата от етническите малцинства към
средства и технологии, към които те не могат да получат достъп до други канали.
Проектът е характерен с активното привличане на родителите на децата и учениците към
проектните дейности и училищния живот чрез участието на медиатор.
Оценка на изпълнението на дейностите по проекта
Организация и управление на проекта. Изпълнена според договора
Сформиран е екип за управление на проекта от 3 души с обща времева ангажираност от
130 часа : ръководител (60 часа), счетоводител (30) и координатор (40). Проведени са
редовни месечни заседания. Прието е разпределение на задължения и отговорности.
Осъществяван е непосредствен мониторинг. Изготвени са междинен и краен отчет по
проекта.
Документацията е изготвена и съхранявана
съгласно изискванията на
ЦОИДУЕМ. Цялостната оценка за дейността е добра. Дейността отговаря на всички
изисквания на проектното управление, създадени са условия за прозрачност при
реализацията на проекта,
Информиране и публичност. Изпълнена според договора.
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Проектът е представен пред родителската общност. Организирани са демонстрации пред
обществеността в града и квартала. Изготвени са и са поставени информационни табели.
Отпечатани и разпространени са рекламни календари -50 бр.; плакати - 30 бр.; флаери 100 бр. Училището е участвало в образователното предаване "ЗНАНИЕ.БГ", в което е
споделило за работата си по проекта и за партньорството си с ЦОИДУЕМ. Издаден е
училищен вестник в тираж от 200 бр. Издаден е Алманах от клуб "Успешна комуникация"
- 200 бр.; Работата по проекта е финализирана чрез участието в общоградската програма
по случай – Международния ден на детето. Работата по дейността е допринесла за
ефективната популяризация на проекта сред обществеността.
„Малки разговори на големи теми”
Ангажиран е 1 лектор с общо 64 часа заетост
Дейността е мотивирала родителите да се включат в активни родителски клубове.
Повишени са умението за справяне с неочаквани ситуации на родителите, Повиши се
общата култура, на включените родители и ученици .
Използвани са методи за групово взаимодействие, интерактивни техники за групова
работа, дискусии, дебати, презентации и лекционни срещи. Отчита се преодоляване на
негативните стереотипи и дискриминационни нагласи към различните етнически групи.
Проведените тренинги са повлияли положително върху взаимоотношенията между
родители, ученици и училището като институция. Образованието е поставено на по-високо
място в ценностната система на общността.
Дейност „Клуб по роботика”
Извършено е проектно-ориентирано обучение с помощта на програмируеми и лего роботи,
което е създало дигитални умения и е развило изчислителното и абстрактното мислене на
участниците. Формирани са нови знания и умения за работа в екип. Клубът е участвал в
състезания на регионално и национално ниво и в изследователска дейност, свързана с
интеграцията на децата и учениците от етническите малцинства. Постигната е целта да се
създадат условия за равен достъп при използването на технологиите. Повишена е
съпричастността на участвалите родители към училищния живот.
„Успешна комуникация”
Дейността е с характер на познавателен клуб с насоченост усвояване на българския език.
Дейността е изпълнена със съвместно участие на деца и родители. Осъществена е системна
работа с прилагане на иновативни методи. Развити са умения за създаване, възприемане,
редактиране и обсъждане на текстове на съвременен български книжовен език. Създавани
са текстове - новини, интервюта, статии, есета, приказки, стихове и др. Издадена е книжка
със създадените текстове. Използвани са иновативни методи за възприемане и усвояване
на знанията, проектно базирано- обучение, дискусии, образователни игри, социални мрежи
и други, което да доведе до развитие на функционалната грамотност на учениците и
техните родители. Дейностите на клуба е повлияла трайно позитивно на поведението на
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учениците и е засилила мотивацията им за учене, станали са по-активни, контактни,
позитивно настроени към другите. Родителите са придобили навици и умения за
комуникиране с децата си на български език.
„Ключ за по-добър живот”
Извършена е продължителна и насочена работа в рамките на изградените активни
родителски клубове. Повишен е интересът на родителската общност към образователния
процес в училище. Разбрана е ролята на училището като център за личностно развитие,
място за придобиване на умения и дисциплиниране на поведението, с което децата и
техните семейства да бъдат успешни в обществото. Чрез ролеви модел на образователен
медиатор, анкети, провеждане на тренинги и обучения, участие в мероприятия провеждани
от училището, беседи и дискусии се е постигнало активиране родителската общност.
Дейността е акцентирала върху ролята на семейството.
„Ателие Цветна дъга”
Чрез дискусиите на тема изкуство, участие в пленери и посещение на изложби се е
постигнало социализиране на учениците и техните родители. Обогатена е общата култура
на участниците.
Резултати, оценка, влияние, мултиплициращ ефект
Основната цел, да се приобщи по-голям процент активни родители, които да участват в
училищния живот, е реализирана
напълно. Отчита се повишен интерес към
образователния процес в училище. Според бенефициента, в повечето семейства, които са
включени в проекта, има напредък по отношение на превръщането на образованието в
ценност. Създадени са навици родители и ученици от етническите малцинства да общуват
повече на български език. Общата оценка е, че чрез проекта е допринесено за равен достъп
до образование на учениците от уязвими групи.
Проектът има принос за преодоляването на някои стереотипни нагласи в колектива на
училището. Насърчено е използването на нестандартни методи и средства в процеса на
обучението. Отчита се повишен авторитет на институцията в общността.
Силни страни на проекта са постигането на добри резултати при интегрирането на
учениците от различни етнически групи в учебния процес, липсата на отпаднали ученици
за учебната 2018/2019 година. Привличането и активно ангажиране на родителите,
повишеното самочувствие на родителската общност. Според представители на
бенефициента има засилена мотивация на учениците да присъстват и да проявяват
интерес към учебния процес. Дейността на образователния медиатор значително е
подпомогнала работата на класните ръководители по прибирането и задържането на
учениците в училище,
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Като слаба страна бенефициентът счита недостатъчното обхващане на учениците. Счита
се нужно обхващането на всички ученици, за да няма ученици, които да се чувстват
изолирани.
Публичност и прозрачност
Направени са публични демонстрации на уменията на учениците, включени в проекта.
Обществеността е информирана за тях чрез рекламни плакати с логото на ЦОИДУЕМ.
Представянията са извършвани на публични места ката времето и локацията на
провеждане са съобразявани с човекопотока, така че да се достигне до възможно наймного хора. Формирането на активни родителски клубове е представяно на регионални и
национални конференции.
Обменен е опит с ОбУ "Св. Кирил и Методий" - с. Блъсково СУ "Паисий Хилендарски" гр. Върбица СУ "Васил Левски" - гр. Вълчи дол НУ "Иван Вазов" - гр. Дългопол ОбУ
"Добри Войников" - с. Победа ОУ "Димитър Благоев" - гр. Велико Търново ОУ "Св. Св.
Кирил и Методий" - гр. Сеново СУ "Христо Ботев" - гр. Кубрат. СУ "Любен Каравелов".
На педагогическите съвети на училището е обсъждана редовно реализацията на проекта
.На таблото за проекти в училището е поставян месечен график на дейностите по проекта.
Устойчивост, надграждане, мултиплициращ ефект
В училището и общността се осъзнават ползите от проекта и необходимостта да се
продължи работата.
Създадени са условия формираните родителски клубове да
продължат дейността си .Училището ще продължи работата си по интеграционните
процеси в общността, ще продължи издаването на училищния Алманах с творби на
учениците.
Сътрудничеството с ЦОИДУЕМ се оценява като изключително полезно и подпомагащо
реализацията на проекта. Комуникацията с координаторите е била оперативна ,
осъществявала се е лесно и ползотворно. Като при възникване на казус ЦОИДУЕМ е
проявявал разбиране и гъвкавост и е оказвал незаменима помощ..
Резултати, изразени в количествени индикатори в съответствие с приоритета
Индикатор

Брой по

Брой по

проект

отчет

Изследователски дейности, свързани с междуетническата интеграция на
децата и учениците от етническите малцинства.

1

1

Дейности, свързани с подготовката на родителите за осъществяване на
образователната интеграция на децата и учениците, включително и участие в
родителски клубове/настоятелства.

5

5

Дейности за работа със семейството за разясняване на ползите от
образованието на децата и учениците от етническите малцинства.

2

2
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Родители, които са повишили информираността си относно ползите от
образованието

80

80

Родители от мнозинството и от етническите малцинства, които са се включили
в дейности по преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни
нагласи.

91

91

Учители, директори и други педагогически специалисти, които са се включили
в дейности по преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни
нагласи.

11

11

Проект „Успяваме заедно”

Бенефициент: Второ основно училище "Иван Вазов" , Вълчедръм
Начална дата и крайна дата на изпълнение на дейностите по договор 10.2018 - 08.2019
Начална дата и крайна дата на изпълнение на дейностите по отчет 10.2018 - 08.2019
Обща сума по отчет 16613.80 лв. ( по договор 16149.00 лв.)
Участници: ученици – 156, от тях 30 от български етнически произход, 126 – от ромски;
учители – 14 от български етнически произход; родители – 135 , от тях 35 от български
етнически произход, 100 – от ромски; доброволци - 2
Обща оценка
Проектът е изпълнен изцяло и според договора. Спазени са всички методически
изисквания на ЦОИДУЕМ. Целите на проекта са изпълнени. Проектът е акцентирал върху
работата с родителите като възможност да бъдат активен фактор в образованието на
децата. Проектът е характерен с добро покритие и обхващане на всички целеви групи.
Оценка на изпълнението на дейностите по проекта
Организация и управление на проекта. Изпълнена според договора
Сформиран е екип за управление на проекта от 3 души с обща времева ангажираност от
108 часа: ръководител (40 часа), счетоводител (40) и координатор (28). Проведени са
редовни месечни заседания. Ясно са дефинирани длъжности и задължения на всеки от
членовете на екипа. Сключени са граждански договори с членовете на екипа и с всички,
които участват пряко в реализирането на дейности по проекта. Няма разминаване между
планирани и разходвани средства в тази дейност.. Документацията е изготвена и
съхранявана съгласно изискванията на ЦОИДУЕМ. Изготвени са месечни графици за
работа. Цялостната оценка за дейността е много добра.
За отбелязване е ,че до този проект училището не е получавало финансиране от други
донорски организации, европейската общност и националния бюджет и относително
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малкият опит за работа по подобни проекти е поставило предизвикателства пред екипа на
училището, който е направил усилия те да бъдат преодолени.
Информиране и публичност. Изпълнена според договора.
Подготвена и изработена е информационна брошура по проекта.
Изработена е
информационна табела, използвана при всички дейности по проекта. Предоставени са
материали и направена публикация в областния вестник "Монт прес" за популяризиране на
дейностите по проекта. Публичността на проекта е спомогнала за превръщането на
училището в център на общността.
Конференции, обучения, семинари, кръгли маси
Организирано и проведено е еднодневно обучение на родители и учители на тема
"Връзката Училище - Родители и преодоляване на негативните стереотипи към
образованието". Обучението насочва вниманието към образованието като приоритет, ясно
дефинира ролите на учители и родители и техните ангажименти към образованието и
възпитанието на децата. Подпомогна преодоляването на безразличното отношение на
родителите към училището като институция като ги запознава със съвременни модели за
връзка и начини за тяхното приобщаване към училищния живот. Учителите са изградили
нови умения за общуване с родителите и нови модели за получаване на обратна връзка.
Училище за родители
Основна дейност по проекта с 28 % от бюджета. Създадени са 8 групи - всяка с
ръководител. Подготвени са и са проведени 24 урока от 1. до 7. клас (по три урока във
всеки клас), в които ролите са били разменени. Учениците с подкрепата на своите
родители са били обучители, а родителите - в ролята на ученици. Уроците са на актуални и
интересни теми от гражданското образование, здравната култура, съвременните
информационни и комуникационни технологии. Ръководителите са насочвали и
мотивирали учениците и са подкрепяли идеите им. Осмислени са ползите от
образованието в съвременния свят, осъзнато е, че училището не просто обучава, а
подготвя за предизвикателствата на живота.
Цветно училище
Родителите участници в дейността са насърчени да предлагат и организират различни
инициативи, свързани с облагородяването и поддържането на училищния двор,
поддържане на тревните площи, боядисване на пейки, текущ ремонт и освежаване на
класни стаи. Трудът като ценност е съдействал за преодоляване различията (деца и
родители от различни етноси са работили заедно в името на една обща кауза - по-красива
училищна среда).
Дейността е с насоченост към изграждане на социални навици, умения за екипност,
постигане на общи групови цели, формиране на нагласи за работа в обществена полза.
Екологичната проблематика е създала подходящо поле за постигане на поставените цели.
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Екскурзия за обмяна на опит
Основна дейност по проекта - 30 % от бюджета. Организирана и проведена двудневна
екскурзия през м. май 2019 г. с участието на учители, ученици от Ученическия парламент
и родители до град Велико Търново, където е осъществена среща с действащ родителски
клуб. Обменен е опит и са обсъдени работещи практики, способстващи преодоляването на
отпадането на учениците от училище, готовността на родителите да посрещнат
предизвикателствата на училищния живот като активна страна, способността на учителите
да използват иновативни методи и подходи за работа с роделите. Проведена е анкета с
родителите по проблематиката.
Две дейности близо 70 % от бюджета. При това не са с кои знае какъв ефект - 24
беседи с ученици и родители и 1 екскурзия за над 11 000 лева.
Резултати, оценка, влияние, мултиплициращ ефект
Целите на проекта са реализирани: Увеличена
е родителска ангажираност към
училищния живот. Преодолени са пасивността и скептицизма на родителите по
отношение на възможностите на училището да предостави интересни и полезни за децата
форми на изява. Улеснена е комуникацията между родители и учители. Повишено е
обхващането и задържането на учениците от етническите малцинства в училище,
осигурен е равен достъп до качествено образование в мултикултурна среда. Укрепена е
вярата на децата в способностите си и в това, че всеки човек е уникален и притежава
талант. Учителите са мотивирани да търсят разнообразни начини и форми за работа с
учениците. Като цяло е създаден един по-позитивен климат в отношението учител- ученик
- родител.
Силни страни са увеличената родителска ангажираност към училищния живот,
изграждането на доверие и партньорството между училището и семейството. Изградената
система за ефективна комуникация между учители и родители.
Слаби страни. Проектът е успял да преодолее напълно негативните нагласи само на
участниците родители, които са само малка част от ромската общност. Ниското ниво на
образованост в семействата все още е лош пример за много деца, а много родители не са
убедени във възможността качественото образование да е гаранция за по-доброто бъдеще
на техните деца.
Дейностите по проекта са осъществени със съвместната подкрепа на местната
общественост и неправителствени организации (в т.ч. Доброволческия отряд) . Всяко едно
мероприятие е възприемано като празник и често пъти гости са били не само родители, а и
много странични хора от града.
Устойчивост, надграждане и мултиплициращ ефект

182

В дългосрочен план проектът ще въздейства за намаляване на броя на не извинените
отсъствия и свеждане до минимум на броя на отпадналите ученици. Ефективната работа с
родителите ще благоприятства пълноценната интеграция на учениците от етническите
малцинства, преодоляването на културните бариери в общуването и ще насочи
общественото мнение към подкрепа на качественото образование и образователната
интеграция на ромските деца.
Родителите участвали в проекта са по-уверени в ползите от качественото образование.
Преодолени са в голяма степен техните негативни стереотипи към образованието. Може
да се очаква ,че чрез тях тези нагласи ще се предадат и на останалите родители и на цялата
общност.
Според представители на бенефициента, проектът няма да продължи след прекратяване на
финансовата помощ на ЦОИДУЕМ, но ще се запазят създадените добри модели на
взаимодействие между училището и родителската общност. Според оценяващия екип,
устойчивост на резултатите ще се постигне най-вече чрез придобития педагогически опит
от учителите и изградените модели за взаимодействие с родителите, които могат да се
надграждат. Към момента на проучването бенефициента не е предвидил последващи
дейности.
Добра практика е преобърнатият модел на урок, в който учениците влизат в ролята на
обучители, а техните родители в ролята на обучаеми. Функцията на учителя при този
модел е да подкрепя и насърчава идеите на учениците.
Сътрудничеството с ЦОИДУЕМ се оценява положително
бенефициента.

и с благодарност от

На всички публикации и други материали (рекламни, информационни и пр.) е необходимо
да бъде поставено логото на ЦОИДУЕМ.
Резултати, изразени в количествени индикатори в съответствие с приоритета
Индикатор

Брой по

Брой по

проект

отчет

Дейности, свързани с подготовката на родителите за осъществяване на
образователната интеграция на децата и учениците, включително и
участие в родителски клубове/настоятелства.

1

1

Дейности за работа със семейството за разясняване на ползите от
образованието на децата и учениците от етническите малцинства.

2

2

Родители, които са повишили информираността си относно ползите от
образованието

90

90

Родители от мнозинството и от етническите малцинства, които са се
включили в дейности по преодоляване на негативни стереотипи и
дискриминационни нагласи.

90

135
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Привлечени младежи като доброволци за работа с деца в риск от
отпадане или отпаднали от училище.

5

2

Проект "Моето училище- моят старт за успех"
Бенефициент Професионална гимназия по селско стопанство и транспорт "Н.Й.
Вапцаров", гр. Хасково
Начална дата и крайна дата на изпълнение на дейностите по договор 10.2018 - 07.2019
Начална дата и крайна дата на изпълнение на дейностите по отчет 10.2018 - 07.2019
Обща сума по отчет 15651.95 лв. (17139.87 лв.)
Участници : Общо 239, от тях ученици 248 (230) , в т.ч. от български етнически
произход 74(70); от ромски - 129(125 ); от турски- 45 (35); учители -25 (25) , в т.ч. от
български етнически произход - 25(25 ); родители 16(16) , в т.ч. с ромски произход - 12 (
12 ); от турски - 4( 4 ).
Обща оценка
Проектът е изпълнен изцяло и според договора. Спазени са всички методически
изисквания на ЦОИДУЕМ. Целите на проекта са изпълнени. Проектът е характерен с
големия брой обхванати ученици от всички основни етноси , както и с фокуса поставен
върху работата с учениците.
Проектът е организиран изцяло в клубни форми на работа с различна и широка гама от
цели и тематична насоченост – екология, предприемачество, краеведчество, спорт , здраве.
Изградените 12 клуба са провели общо над 500 часа занятия и около 100 различни
мероприятия
Специфика на проекта : Проектът е с относително малък индикаторен принос. Той не е
ориентиран към зададените индикатори. Той има силна пряка професионална и
практическа
насоченост при работата с учениците В този смисъл има елемент на
нетрадиционност и особеност. Относително малък обхват на родители, въпреки двата
клуба
Оценка на изпълнението на дейностите по проекта
Организация и управление на проекта. Изпълнена според договора.
При изпълнението на дейността е създадена добра работна организация с цел постигане на
специфичните цели, заложени в проектното предложение, цялостно качествено
изпълнение и осъществяване на предвидените проектни дейности и постигане на
устойчивост в хода на изпълнение на проекта. Създаден е екип за управление на проекта ,
които се състои от 3 души ( обща ангажираност от 90 часа) с ръководител на проекта (30
часа), координатор (30 часа) и счетоводител (30).
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Дейността включва координация, управление, изпълнение и контрол на проектните
дейности: материално и документално осигуряване; осигуряване на непрекъсната обратна
връзка и мониторинг, ефективна и ползотворна оценка на изпълнението на проекта и
неговия ефект. Разработена е проектна документация- графици, планове за дейностите,
отчетни документи, документи по мониторинга и оценката и други. Общата оценка е за
създадена и реализирана добра организация и управление на проекта

Информиране и публичност. Изпълнена според договора.
Планираните дейности за публичност са осъществени през целия период на изпълнение на
проекта. Дейността включва информиране на ученици, родители, общественост, местна
власт, училища, медии за целите, протичането, резултатите и постиженията по проекта.
Проведени са 2 пресконференции - за стартирането и приключването на проекта;
Публикации в местните медии на проекта; Отпечатани са 150 брошури с основна
информация за проекта; широката общественост е информирана за идеите и хода на
проекта чрез интернет страницата на училището, чрез възможностите на интернет
пространството и социалните мрежи. Във ФБ страницата на училището има над 10 албума
със снимки от работата по проекта . Там редовно са публикувани материали за проекта.
В резултат на мероприятията е увеличена популярността на дейностите по образователна
интеграция. Подобрена е информираността на родителите, обществеността и местните
власти за резултатите и постиженията по проекта. Участниците в проекта са включени
активно в публичната дейност - учениците при отразяването от хасковските медии и чрез
ФБ, родителите - при разпространяването във ФБ. Във всяка публикация е отразявано
интеркултурното измерение на проекта, при посещения и отразяване от страна на медиите
винаги бяха представени участници от различни етно- културни общности. Дейността е
финансово осигурена съгласно плана.
Направен е малък разход. Установено е , че повечето мероприятия са осъществени
без финансови разходи като проекта е отразяван чрез съобщения от публичен
интерес или от участниците през социалните медии..
Подходът е интересен и е с висока ефикасност. Препоръчва се да бъде проучен,
систематизират и разпространен
"Аз, предприемачът"
Участници : Общо – 12(12) , от тях деца ученици – 12 (12).
Създаден е клуб с практическа насоченост към кариерната ориентация на учениците да
придобият основни знания и практически умения в предприемаческата дейност, да
получат представа как биха могли да стартират собствен бизнес в областта на транспорта,
агробизнеса и екологията. Акцентът в работата на клуба е успешната професионална
реализация на хората от различни общности. Привлечени са транспортни фирми,
спедиторски фирми, институции, свързани с бизнеса, транспорта и селското стопанство.
Успешни са срещите с предприемачи, завършили гимназията и произхождащи от същите
етно и социални общности. В клуба са участвали младежи от различни общности. При
интервюта с учениците те дават много положителна оценка на дейността и изразяват
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желание тя да продължи. Особено интересни според тях са били срещите с предприемачи
и посещенията на интересни обекти.
Клуб "Еко доброволци"
Участници : Общо – 12 (12) , от тях ученици – 12 (12).
Клубът е с практическа насоченост към подобряване социалните умения чрез
доброволчески екологични дейности в полза на училището и общността. Проведени са 50
часа занятия - извънкласни дейности по теми, свързани с устойчивото развитие и опазване
на околната среда. Проведени са интерактивни занятия - дискусии, обсъждания,
симулации и др. по теми, свързани с устойчивото развитие. Създадена е училищна харта за
опазване на околната среда. Сформирани са „Еко патрули“, които са информирали
останалите ученици за разделно събиране на отпадъци и опазване на среда и са
наблюдавали спазването на правилата на екологично поведение
Клубът е реализирал доброволчески инициативи - почистване на отпадъци, събиране на
хартия и пластмаса, разделно събиране на отпадъци, боядисване на обекти в училището,
засаждане на цветя и други растения. Изработени са къщички и хранилки да птици.
Клубът е осъществи учебно пътуване с цел запознаване с практически модели за опазване
на природата и устойчиво развитие в Природозащитен център „Източни Родопи“Маджарово . Направен и учебен поход – до връх Аида. В някои инициативи са се
включили и няколко родители.
Учениците са усвоили знания за резултатите от въздействието на човека върху
природата; Научили са да реализират на практика политиката за устойчиво развитие и са
започнали да действат активно в посока опазване на околната среда с конкретни
активности Дейността е развила умения за работа в екип, както и умения
за
доброволческата работа. При проведените интервюта учениците дават много положителна
оценка на дейността и изразяват желание тя да продължи.
Дейност Клуб "Заедно във времето"
Участници : Общо – 57 (12) , от тях ученици – 57 (12).
Клубът е с насоченост да обогати познанията на учениците за културните корени на етнокултурните общности в региона; да допринесе за социализацията им чрез мотивиращи и
атрактивни проучвателски дейности. Освен 12 –те участниците, в публичната дейност на
клуба са участвали по-голям брой ученици.
Основната дейност на клуба е проучването и запознаване с различните културни
особености на етносите Проведени са занятия за подготовка на учениците. Направени са
проучвания на няколко места в региона. Посетени и заснети са обекти в Хасковска и
Кърджалийска области, свързани с културата и традициите на етносите. Проучени са
архитектурни образци, предания, обичаи, празници. Участниците в клуба са представили
събраната и обработена информация и са направили фотоизложба. Осъществени са 3
проучвания, представени са 3 презентации и 1 фотоизложба. Развити са умения за
провеждане на интервю, наблюдение и представяне на придобити знания от проучванията.
Повишен е интересът към историята и културата на различните общности от региона.
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Засилено е и чувството за общност и единство на различните групи, живеещи в региона и
страната.
Клуб „Ще ти разкажа за себе си”
Участници : Общо – 12(12) , от тях ученици – 12 (12).
Клубът е работил за развитие на езиковата култура и речевите умения на български език у
учениците чрез изучаване, разказване, описание и представяне на културните особености
на отделните общности; осъзнаване и разбиране на единството в многообразието.
Сформирана е група за извънкласни дейности, с които се проведени 50 часа занятия.
Групата е посетила културни обекти- библиотеки, книжарница Учениците са изучавали
чрез четене, разказване, наблюдение, записване, слушане, заснемане на характерни
особености на различните общности в региона. Проведени са 2 учебни пътувания с
теренни проучвания Участниците са изготвили сборник с рецепти, характерни за
различните етнически общности. Организирана е заключителната изложба по проекта.
Дейността е финансово осигурена от проекта - чрез закупуване на необходимите средства
и материали, осигуряване на пътуванията и др.
Клуб "Спортът ни развива"
Участници : Общо – 36(32) , от тях ученици – 36 (32).
Клубът е сформирал група за волейбол и група за ръгби. Осигурени са необходимите
спортни пособия. Всяка група е провела по 50 часа занятия. Провеждани са тренировки в
извънкласно време, вътрешни състезания, срещи с други училища. Подобрени са
физическите способности на учениците и навиците им за спортуване като част от
здравословния начин на живот. Развити са екипни качества, умения за взаимопомощ и
сътрудничество. Подобрено е разбирането на учениците за необходимостта от спазване на
правилата и дисциплината – в спорта и в живота.
Клуб "Здраве и забавление"
Участници : Общо – 12(12) , от тях ученици – 12 (12).
Дейността е насочена към обогатяване на здравното съзнание на учениците и да се
стимулира здравословен начин на живот като важен фактор за тяхната социализация.
Учениците са разработвали презентации и са участвали в дискусии по теми като: вредни
и полезни храни, танци и игри на открито, мобилните устройства и здравето и др.;,
проведени са занятия на открито, посетен е център за деца с психични проблеми.
Придобити са практически знания за здравословен начин на живот, практически умения
да се грижат за самите себе си. Развити са умения и потребност да се упражнява
физическа активност
Електрокартинг. Мотивация за успешна трудова кариера чрез изучаване на
иновативни транспортни технологии.
Участници : Общо – 25(24) , от тях ученици – 25 (24).
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Създадени са 2 групи. Клубът е запознал участниците с „транспорта на бъдещето“, с
предимствата и ефективността на електрическите превозни средства. Дейността се
оценява от бенефициента като една от най-атрактивните в проекта и изобщо в гимназията
през учебната година. Дейността се реализира чрез обучение по проектиране на
електрически ПС и практически занятия по конструиране на електрокартинг. Проведени са
теоретични и практически занимания по конструиране на електрокартинг. Направени са
демонстрации. Запознати са с иновациите в областта на транспорта, което допринася за
професионална подготовка. Пряк резултат от това е повишена мотивация за кариерно
развитие и успешна трудова реализация в нов вид транспорт, за който в бъдеще ще се
търсят специалисти
Клуб на родители- доброволци
Участници : Общо – 8(8) , от тях родители – 8 (8).
Клубът е провел общо 18 часа занятия. Родителите са обучени по достъпен начин и в
неформална обстановка какво означава да си доброволец. Взели са участие като
доброволци в редица инициативи на другите клубове. Помагали са в подготовката на
учебните пътувания. Оказвали са помощ на учителите. Дейността е нова за гимназията и
според нас може да се оцени като успешно начало.
Група за родителска подкрепа
Участници : Общо – 8(8) , от тях родители – 8 (8).
Сформирана е 1 група за родителска подкрепа, която е провела 24 часа занятия Идеята на
дейността е да се повиши капацитета на родители, да се подобри разбирането им за
ползите от образованието и придобиването на професионална квалификация, да се развие
сътрудничеството между родители и училище По време на срещите родителите са
споделяли проблеми и са се подкрепяли взаимно, получавали са съвет и подкрепа и от
учителите Изградени са ефективни родителски умения и положително отношение към
образованието чрез процеса на споделяне и взаимно учене.
Запознаване с транспортната техника в различни сфери.
Участници : Общо – 105(90) , от тях ученици – 105 (90).
Проведени са подготвителни теоретични занятия. и практически занятия на терен.
Посетени са военни формирования около Хасково и на други места. Учениците са се
запознали с различни типове техника - автомобили, бронетранспортьори и танкове, които
са на въоръжение в Сухопътни войски на Българската армия. Като бъдещи специалисти по
ремонта и експлоатацията на автомобилна техника, учениците са се запознали със
специфичните дейности на автомобилната и бронетанковата техника и с нейните
възможности. В резултат на посещенията и занятията е организирана изложба, на която
останалите ученици от гимназията са се запознали с темата за възможностите, които дава
професията им за реализация в различни сфери, включително и в армията. Интересът на
учениците към дейността е бил много голям . Според учители в гимназията това е една от
най-успешните иновативни дейности през учебната година
Биоземеделие. Мотивация за успешна трудова реализация в селското стопанство
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Участници : Общо – 14(12) , от тях ученици – 14 (12).
Клубът е провел 54 часа занятия - извънкласни дейности. В работата на клуба са
включени интерактивни занятия по теми, свързани с производството и реализацията на
биопродукти. Разработен е макет на ферма за животни и растения. Макетът е изложен във
фоайето на училището за патронния празник на гимназията и е предизвикал голям
интерес. Разработен е макет на воденица; Изградена е пещ за хляб. Проведени са 3 учебни
посещения и наблюдения. Проведени са срещи с работодатели и производители на
биопродукти, както и с фирми за земеделска техника. В резултат на работата на клуба
учениците са придобили знания за производството и реализацията на биопродукти,
усвоени са методи за менажиране на агроферми. Придобити са практически умения за
евентуално започване на собствен бизнес в областта на агроекологията.
Резултати, оценка, влияние, мултиплициращ ефект
Дейностите по проекта са реализирани успешно и са постигнати очакваните резултати.
Основна цел на проекта е постигната в голяма степен. Проектът е допринесъл за
привличане и задържане на учениците от етнически малцинства в образователната система
чрез създадения работещ модел за образователна интеграция, включващ иновативни и
социализиращи извънкласни и извънучилищни дейности и ефективно взаимодействие с
родителите. Учениците от етнически малцинства са мотивирани и стимулирани за трудова
и социална реализация чрез иновативни занимания, свързани с изучаваните професии /авто
мехатроника, агроекология/; В резултат на дейностите по проекта са подобрени
социалните умения, езиковата култура на учениците от етнически малцинства за
взаимодействие с институции, бизнес, работодатели; Апробиран е нов модел, който
подобрява включването на родителите в образователната интеграция.
Според отчетите има напредък по мотивацията на учениците да посещават редовно
училище. Подобрено е желанието им за учене, за саморазвитие и самочувствието им.
Участниците са се срещнали с нови и интересни хора-предприемачи, работещи в
биоферми, винарни, авто къщи, библиотеки, което е разширило кръгозора им и е
повишило мотивацията на учениците да развиват себе си, да не се капсулират, да търсят
общуване с различни хора и да бъдат по-смели в комуникацията. Подобрили са се
познанията по български език. Засилено е усещането за общност и е подобрено
взаимодействието в класовете.
Професионалната насоченост на посещенията (военни подразделения, фирми и пр.)
е формирало увереност на учениците , че са търсени като бъдещи специалисти. Проектът
е с принос за подобряване имиджа на гимназията и за нейното развитие и стабилност. През
новата учебна година приемът е увеличен.
Проектът е увеличил посещаемостта, допринесъл е за задържането на учениците в
училище, за мотивацията им да изучават общообразователните и специалните предмети
като път към професионален и житейски успех. Дейностите в проекта, които са различни
от учебните часове са повишили интереса на учениците към ученето и училището.
Според изпълнителите, са срещнати трудности в привличането и участието на
родители. Като проблемен въпрос се поставят затрудненията при организацията на
посещенията на обекти при учебните пътувания.. Споделени са и мнения , че не са били
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предвидени всички необходими финансови разходи и се е наложило те да бъдат поети от
бюджета на училището.
В тази връзка са изказани мнения да се потърси по-гъвкава форма на финансиране,
която да допуска малки отклонения от предвиденото, което често се налага от конкретните
обстоятелства, възникнали при изпълнението. Счита се, че при процедурите би било добре
да се създаде малък фонд за непредвидени разходи възникнали в хода на изпълнението,
както и да се въведе регламент какви разходи могат да се покриват допълнително и
оперативна процедура, по която това да става.
Като се оценява като значимо привличането и участието на родителите в проектите
и се имат предвид трудностите, които се срещат в тази насока се предлага да се потърсят
механизми за мотивиране на родителите за участие и принос - материални награди,
участия в екскурзии, конкретни награди за конкретни позитивни действия и резултати.
Въпросът за стимулирането на родителите се оценява като съществен за бъдещата работа
по постигане на целите на социализацията и образователната интеграция на децата и
учениците от етническите малцинства.
Устойчивост, надграждане и мултиплициращ ефект .
Дейностите по проекта дават възможност за продължаване и за устойчивост;
Проектът е с реален принос за изграждане на трайни нагласи у учениците и родителите за
продължаване на образованието.
Проектът дава възможност за мултиплицираш ефект в региона, а при интерес и в
страната. Партньорски училища, в които се изучават същите специалности вече изучават
опита, свързан с иновативните дейности и с методите на професионалната подготовка,
използвани по проекта - Електрокартинг, Биоземеделие, с извънкласните дейности и пр.
Има идея учениците да се запознаят с транспортната техника в пожарната и в други
структури на Гражданска защита. Положителното влияние в дългосрочна перспектива има
и това, че дейностите по проекта са подобрили имиджа на гимназията и има засилване на
мотивацията на младежи от различни общности да учат в нея.
Бенефициентът има намерение и готовност да продължат доброволческите
екологични дейности, както и да се намерят възможности за продължаване на интересните
срещи с реални предприемачи и хора от бизнеса, за учебни посещения и проучвания. Ще
бъде създаден и нов клуб „Развитие на младия фермер“, в който учениците ще се обучават
на практика и ще се мотивират за кариерно развитие в селското стопанство чрез създаване
на мини оранжерия, овощна и зеленчукова градина. Ще се разшири клубът по
електрокартинг.
Проведени са проучвания сред учители от професионалното направление, при
които е установено, че точно иновативните дейности са силно мотивиращи за учениците и
допринасят за основните цели на проекта и на училището като професионална гимназия да се допринесе за социализацията на учениците като им се даде добър старт в живота.
След проекта учителите са с повишена мотивация да продължат да работят настоятелно
за успешното завършване на средно образование от учениците и за изграждането им като
добри специалисти. Самите участници изявяват желание дейностите да продължат.
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При проучването е посочено, че ще се осигури финансиране чрез бюджет на
гимназията от външни източници. Училището е спечелило финансиране на проект по
Програма Еразъм+ в областта на професионалната подготовка и развитието на социални
умения. Чрез тези проекти ще могат да бъдат продължени някои от извънкласните
дейности. За част от дейностите се очаква подкрепа за продължаването и от местния
бизнес - транспортен и аграрен, с който училището е в добро партньорство.
Публичност и прозрачност
Местната общност е запозната с проекта чрез публикациите в интернет страницата,
ФБ страницата на училището, публикациите в медиите. Привлечена е чрез възможността
да се разгледат изложбите - текуща и финална, чрез демонстрациите; учениците също
неформално са разпространявали информация - в квартала, в общината, в селата. В
изпълнение на проекта е издадена брошура в 150 екз. с описание на дейностите по проекта
и снимки от реализирането му, която е разпространена сред родители и в местната
общност. По оценка на учители, ентусиазмът на учениците се е предал и на семействата
им. Общността в квартала е свидетел на доброволчески екологични дейности в двора на
гимназията.
През цялото време на реализация дейностите са провеждани открито и всеки, който
е проявявал интерес, е имал достъп до информация свързана с тях. Давана е редовно
информация на местните медии. На всички публикации и други материали (рекламни,
информационни и пр.) е поставено логото на ЦОИДУЕМ. При всяка публична проява, при
всяка информация на журналисти, на двете пресконференции е подчертан финансовия
принос на ЦОИДУЕМ.
Добри практики
Учебните пътувания с включен широк спектър разнообразни мероприятия - срещи
с различни хора и нова среда; Срещите с реални предприемачи и хора от реалния бизнес;
обсъждането, организирането на изложби и друг тип представяне след това са
предпочитани мероприятия, създаващи удовлетворение за участниците. Посещенията на
различни обекти, в които може да се види реализацията чрез професията също бихме
споделили като добра практика - посещенията на военни подразделения, ферми, градини,
винарни и др.
Сътрудничеството с ЦОИДУЕМ се оценява като добро и полезно. При потребност,
винаги са получавани необходимите отговори и консултации.
Резултати, изразени в количествени индикатори в съответствие с приоритета
Индикатор

Брой по

Брой по

проект

Отчет

Разработени и въведени програми за образователна дейност в детските
градини и в училищата, съобразени с културите на различните етнически
малцинства.

10

10

Дейности, свързани с подготовката на родителите за осъществяване на
образователната интеграция на децата и учениците, включително и

1

1
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участие в родителски клубове/настоятелства.
Дейности за работа със семейството за разясняване на ползите от
образованието на децата и учениците от етническите малцинства.

1

1

Родители, които са повишили информираността си относно ползите от
образованието

16

16

Проект "Заедно можем" - ефективен механизъм за осъществяване
наобразователната интеграция на децата и учениците. Взаимодействие между
семейство и училище

Бенефициент: Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий", с. Дражево
Партньори ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Веселиново
Начална дата и крайна дата на изпълнение на дейностите по договор 10.2018 - 08.2019
Начална дата и крайна дата на изпълнение на дейностите по отчет 10.2018 - 08.2019
Обща сума по отчет 18602.77 лв. (18885.40 лв.)
Участници: Деца – 20 от ромски етнически произход, ученици – 105 от ромски етнически
произход, учители – 30 от български етнически произход, родители – 50 от ромски
етнически произход, доброволци – 5.
Обща оценка
Проектът е изпълнен изцяло и според договора. Спазени са всички методически
изисквания на ЦОИДУЕМ. Целите на проекта са изпълнени. Проектът е акцентирал върху
работата с родителите и учителите. Постигнато е значително повишаване на родителския
капацитет по отношение на образованието на децата им. Повишена е квалификацията на
учителите във връзка с реализацията на мултикултурното образование. Работата с
учениците е застъпена относително по-слабо от тази с родителите и учителите.
Проведени са един еднодневен излет – пленер, съчетаващ обучение, спорт и игри и
лятно училище с 20 деца и 20 родителя, общо от двете училища-партньори в продължение
на две седмици с 80 учебни часа (по отчет) проведени занятия. Екипът отбелязва, че
според отчетите е реализирана учебна натовареност от 40 часа седмично, което е една
значителна натовареност за деца в предучилищна възраст през летния период.
Проектът е характерен с това, че не са включени клубни форми на работа,
дейностите са най-вече с екскурзионен характер с включване на познавателни и
възпитателни елементи. За тях са изразходвани над 80 % от бюджета .Такъв например е
двудневният изнесен семинар между училищен обмен в град Поморие с участието на 30
учители и 20 родители от двете основни училища от с. Дражево и с. Веселиново. Друга
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специфика е, че повечето дейности са проведени огледално в двете училища в двете
населени места.
Оценка на изпълнението на дейностите по проекта
Организация и управление на проекта. Изпълнена според договора
Сформиран е екип за управление на проекта от 3 души с обща времева ангажираност от
135 часа: ръководител (60часа), счетоводител (40) и координатор (35). Основно внимание е
отделено на подбора на списъка от външни изпълнители – психолог, модератори.
Проведени са редовни месечни заседания; Документацията е изготвена и съхранявана
съгласно изискванията на ЦОИДУЕМ
Цялостната оценка за дейността е добра .
Информиране и публичност. Изпълнена според договора.
Проведена е встъпителна пресконференция с мултимедийна презентация с
представяне на целите, дейностите и очакваните резултати по проекта като е изтъкнат и
финансовия принос на ЦОИДУЕМ. Участвали са представители на местната власт община Тунджа, РУО - гр. Ямбол, представители на училища от община Тунджа,
регионални печатни и електронни медии, неправителствени организации и др.. Проведена
е заключителна пресконференция за отчитане на ползите и резултатите от реализацията на
проекта. Поставени са афиши - 10 броя, информационни табели – 2. Отпечатани и
раздадени са 350 броя дипляни и брошури.
Конференции, обучения, семинари, кръгли маси
Проведено еднодневно обучение на тема "Интеркултурното образование – в
отговор на училищните нужди и предизвикателства. Преодоляване на негативните
стереотипии и дискриминационни нагласи спрямо етническите малцинства". Представени
са форми, средства и методи на работа за преодоляване на стереотипите и негативните
нагласи с потенциал да бъдат мултиплицирани и приложени в учебната практика.
Обучителният панел е преминал при висока активност, имал е ясно изразена практическа
насоченост, в дискусионна обстановка.
Дейност "Академия за родители"
Създадени са 2 родителски клуба „Академия за родители” - по един в двете
средищни училища с по 25 родители. Обсъдени са теми за мотивиране на родителите по
отношение на образованието на техните деца; запознаване с нормативната рамка в
областта на образованието; дискусии по общински и училищни стратегически документи;
насърчаване на позитивното родителство и теми за повишаване на родителския капацитет.
Клубовете са извършили общо 40 сбирки, в които според темата са участвали
директорите, учители, представители на общинската администрация и държавни
институции.
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Между училищен обмен "Интеркултурно образование и социална компетентност"
Двудневен изнесен между-училищен обмен в град Поморие с участие на 30 учители
и 20 родители от двете училища-партньори. Продължителност - 2 дни х 2 сесии х 4 часа.
Модератор е запознал учителите и родителите с важността на интеркултурното
образование, с успешни методи на образователна и обучителна интервенция, насочени към
предотвратяване на изключването на ромите и отпадане на децата им от училищната
система. Обменени са добри практики между учителите и родителите.
"Аз, мама и татко" - пленер
Проведен пленер за 2-те училища с участието на 85 ученика, 20 родители, 20
учители и учители от ГЦОУД, 5 доброволци и екипа за управление на проекта. Проведени
са игри и други развлекателни дейности, насърчаващи толерантността в училище и
културното многообразие. Създадени са условия за неформално и приятелско общуване
между родителите, учителите и учениците.
„Лятно училище“
Образователна дейност в "Лятното училище" с общ обем от 160 учебни часа - по 80
часа във всяко училище, разпределени в две седмици. Работата е с насоченост за
надграждане или съхраняване на придобитите когнитивни и социални умения в
предучилищна възраст. Използвано е неформалното образование - игри и дейности,
обогатяващи познанията на децата за обкръжаващия свят. Дейността е реализирала идеята
за осигуряване на възможност за равен старт в първи клас в смесени училища и училища
само с деца от ромски произход. .

Резултати, оценка, влияние, мултиплициращ ефект
Поставените цели са постигнати в степента на възможностите, предоставени от
проекта. Проектът е допринесъл за изграждането на форми за интеграция на учениците от
ромската етническа общност, техните родители, учители и доброволци. Постигнат е пълен
обхват на децата и учениците в образователната система на двете средищни училища,
стимулирани са индивидуалните заложби и дадености на децата и учениците и е повишена
мотивацията на ученици и родители за повишаване на образователните резултати.
Повишен е родителския капацитет по отношение на образованието на децата им.
Повишена са квалификацията на учителите във връзка с реализацията на мултикултурното
образование.
Силните страни при реализацията на проектните дейности са постигането на
консолидация между всички участници в училищната общност / ученици, родители,
учители/, повишаването на мотивацията на родителите за продължаващо образование на
децата им, по-активното участие на родителите в цялостния училищен живот, обмена на
добри практики по отношение на образованието и социализацията на децата и учениците и
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на семействата им, възможностите за неформално общуване между всички страни в
образователния процес.
Местните общности, които са присъствали при реализацията на част от дейностите
по проекта са получили по-пълна представа за образователно-възпитателния процес в
училищата. Положително е, че млади хора са се включили в проекта като доброволци и че
възрастни, които нямат завършено образование, са изявили желание да продължат
образованието си в самостоятелна форма на обучение.
При организацията и реализацията на дейностите по проекта е получена пълна
подкрепа от РУО - Ямбол, от администрацията на Община "Тунджа", от местните
читалища. Представители на общинска Администрация са провели срещи с родителите за
запознаване с общински стратегически документи по отношение на развитието на
образователната структура на общината. Широк отзвук имаха срещите с успели роми,
Устойчивост , надграждане и мултиплициращ ефект
Условия за устойчивост са създадени чрез повишения родителски капацитет и
повишената квалификация на педагогическите екипи. Училищните ръководства са с
намерения да продължат политиките и работата по отношение на насърчаване на
родителското участие в училищния живот, в обсъждането и вземането на решения,
касаещи образованието и цялостното развитие на децата и учениците. Ще са продължи
дейността на Родителските клубове в "Академия за родители", като се даде възможност на
повече родители да се включат в дейността им за да придобият знания и умения за добро
родителство. Ще продължи ангажирането на родителската общност в обсъждането на
училищни политики и програми за повишаване на образованието на учениците, за
професионално консултиране, за развитие на позитивна училищна среда. Тази форма на
работа с родителите ще бъде популяризирана и мултиплицирана след приключването на
проекта, както сред родителите на двете училища - партньори по проекта, така и сред
родителските общности от други образователни заведения в региона. Има условия и
нагласи междуучилищният обмен за споделяне на добри практики, пленера "Аз, мама и
татко" и "Лятното училище" да бъдат превърнати в устойчива ежегодна практика.
Публичност и прозрачност.
На пресконференции в началото и в края на проекта са представени целите,
дейностите, очакваните и постигнати резултати. Дейностите по проекта са широко
отразени в медиите с информация и снимков материал. Родители и общественост са
получили предварителна информация за предстоящите дейности. Процедурите за подбор
и назначаване на длъжности, на избор на изпълнители на обществени поръчки, на подбор
на участниците по дейности са изпълнени прозрачно. Имало е добър, пълноценен
контрол по разходването на средствата по проекта.
Проектът е намерил широк отзвук и интерес сред гражданството. Екипът извършил
проверката оценява работата в това направление ката много добра.
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Публичността и информирането на обществеността относно финансовия принос на
ЦОИДУЕМ за реализацията на проекта е осигурена. На входните врати на училищата са
поставени информационни табели. Презентациите и снимките от работните срещи,
кръглите маси и др. събития са качени на сайта на училището. На всички публикации и
други материали (рекламни, информационни и пр.) е поставено логото на ЦОИДУЕМ с
текст: ”Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Център за образователна
интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”.
Добри практики
По мнение на бенефициента като такива се оценяват съвместното празнуване на
етнотрадициите - Банго Васил, татарския празник, Рамазан, Великден.
Резултати, изразени в количествени индикатори в съответствие с приоритета

Индикатор

Брой по

Брой по

проект

отчет

Разработени и въведени програми за образователна дейност в детските
градини и в училищата, съобразени с културите на различните етнически
малцинства.

1

1

Дейности, свързани с подготовката на родителите за осъществяване на
образователната интеграция на децата и учениците, включително и
участие в родителски клубове/настоятелства.

3

3

Дейности за работа със семейството за разясняване на ползите от
образованието на децата и учениците от етническите малцинства.

3

3

Родители, които са повишили информираността си относно ползите от
образованието

50

50

Родители от мнозинството и от етническите малцинства, които са се
включили в дейности по преодоляване на негативни стереотипи и
дискриминационни нагласи.

50

50

Деца и ученици и от мнозинството, и от етническите малцинства, които
са се включили в дейности по преодоляване на негативни стереотипи и
дискриминационни нагласи.

115

115

Учители, директори и други педагогически специалисти, които са се
включили в дейности по преодоляване на негативни стереотипи и
дискриминационни нагласи.

30

30

Привлечени младежи като доброволци за работа с деца в риск от
отпадане или отпаднали от училище.

5

5

Изготвени общински планове със заложени дейности за поетапна
десегрегация на детски градини и училища и за преодоляване на
вторично сегрегираните такива.

1

1
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Проект „Моят дом е моето училище”
Бенефициент: Основно училище "Свети Паисий Хилендарски" , с. Сотиря
Начална дата и крайна дата на изпълнение на дейностите по отчет 10.2018 - 06.2019
Обща сума по отчет 19 257.46 лв. (по договор 19 996.10 лв.)
Участници

Общо

Български

Ромски

По
отчет

По
проект

По отчет

По
проект

Ученици

120

86

120

86

Учители

17

10

15

8

Родители

70

40

Доброволци

40

10

Общо

247

146

По
отчет

Турски
По
проект

По
отчет

Други
По
проект

По
отчет

По
проект

2

2

Деца

70

40

135

Обща оценка
Проектът е акцентирал върху клубно-груповата форма на работа с провеждането на
занятия и участие в различни форми на представяне на работата им. Подходът свързва
работата и наученото с изявата, публичността, публичната оценка и признание, което има
силен възпитателен и мотивационен ефект и на практика означава реална социализация.
Проектът е създал обстановка на творчество и на своеобразно състезание между
клубовете за по-добро представяне , въпреки различната тематична насоченост. Тази
обстановка също има значителен социализиращ ефект. На практика участниците са
формирали отношение за принадлежност към групата и чрез нея - на отделния ученик
към другите (обществото). Подходът може да бъде формулиран като „ Аз и ние сред
другите”. Според екипа извършил оценката той заслужава да бъде оценен като добра
практика от гледна точка на целта на Приоритета - социализацията на учениците.
Структура на разходите
За клубна дейност - 51 % от общия разход в т.ч. за персонал - 22 %, за материали
и др.п. – 24% , за външни услуги – 5 %. В рамката на разходите за клубна дейност - за
персонал - 43%, за материали и др.п. – 48% , за външни услуги – 9 %. За екскурзии 40% от общия разход в т.ч.за персонал - 0,5 %, за материали и др.п. – 0,9 % , за външни
услуги –38,6%. В рамката на разходите за екскурзии - за персонал - 1% , за материали и
др.п. –2% , за външни услуги – 97 %. Средствата са разпределени в две основни форми –
клубове и екскурзии .
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В мероприятията на клубната дейност има 621 човеко участия на представители на
целеви групи В екскурзиите - 120.
Относително нисък дял на разходите за информиране и публичност. Дейността е
подценена финансово, въпреки че са реализирани много мероприятия чрез социалните
мрежи без да се правят разходи.
За дейността по организация и управление са изразходвани 8% от общите разходи.
За информация и публичност –2 %. Изцяло за материали .
Организирани са множество събития за представяне и изява – празници, тържества,
представления, изложби. Участниците в клубовете са участвали в между училищни,
национални и международни събития.
При повечето дейности наред с участниците по проекта са привлечени
допълнително други участници – ученици , родители и учители, като техният брой е
съпоставим и по-голям от този на включените първоначално участници .
Оценка на изпълнението на дейностите по проекта
Организация и управление на проекта
Сформиран е професионален екип за управление от 2 души с обща времева
ангажираност от 162 часа: ръководител (90 часа), счетоводител (72) . Ежемесечно са
провеждани екипни срещи за планиране на дейностите. Екипът е организирал,
координирал и контролирал изпълнението на проектните дейности. Консултирал е
ръководителите на дейностите, при проблеми в реализацията им. Осъществяван е
контрол на посещенията на заниманията на групите по проекта. Изготвената отчетна
документация е с много добро качество като са спазени и всички изисквания .
Информиране и публичност
Проведени са информационни кампании за мотивиране на ученици и родители за
включване в проектните дейности. Поставена е информационна табела в училищната
сграда. В училищния сайт е създадена секция "Моят дом е моето училище", в която са
описани всички проектни дейности и е публикувана информация за проведени занятия,
мероприятия, участия в конкурси, получени награди, ученически екскурзии и други
проектни дейности, общо 41 публикации. Публикации, свързани с проектните дейности
има: във Фейсбук групата на "Амалипе"; ФБ страницата на "Дъбови листа"; Официалния
сайт на Амалипе, секция Ромско образование; Електронен седмичник MERI България.
На Националната директорска среща на училищата в мрежата на Амалипе е
споделена добрата практика за работа с родители в клуб "Мама и татко са страхотни
родители" и функциониращия към него аниматорски клуб. Практиката е получила висока
оценка от професионалното жури. За дейностите "София - Мъдрост в действие", "Опознай
родината за да я обикнеш" и "Приятелства без граници" са изработени баджове и рекламни
шапки, с което проектът е популяризиран по време на пътуванията. Проведено е
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заключително мероприятие с представена постановката на Театър ДУМИ "Готованко" и
мини-изложба на копринени пана, изработени
от участниците в Артателие. На
присъстващите са раздадени информационни брошури за проекта. Раздадени са общо 780
рекламни изделия. Дейността е документирана и отчетена съгласно изискванията.
„Мама и татко са страхотни родители”
Участници: Общо - 40 (27 по проект) , Учители - 7 (2), Родители - 20(15) , Доброволци
13(10).
Общо участвали 60 родители, Под ръководството на гост-лектори са проведени
дискусии, ролеви и забавни игри, емоционални разкази. Изпълнена е съпътстващата
родителския клуб дейност "Аниматорски клуб" с участие на деца и родители. Аниматор е
провеждал с децата ролеви игри , уроци по танци и др. Присъствали са от 8 до 30 деца. На
Националната директорска среща на училищата в мрежата на Амалипе е споделена като
добра практика работата с родители в клуб "Мама и татко са страхотни родители" и
функциониращия към него аниматорски клуб. Практиката е получила висока оценка от
професионалното жури.
Ателие "Свят в цвят"
Участници: Общо 26 (21 по проект) ; Ученици – 20(15 ); Учители – 1(1); Родители – 5
(5)
Проведени са 30 занятия по 2 часа. Взето и участие в различни дейности, свързани
с изобразителното изкуство в училище, на регионално, национално и международно ниво
са - над 30.Получени са награди в много от конкурсите. Ателието е участвало и е сред
най-добрите в Световния конкурс за детска рисунка. Освен постоянните 20 участници са
се включвали други 20 деца и родители. Поради големия интерес и желание от страна на
учениците, ателието е продължило да работи след приключване на проекта.
Фолклорна група "Веселие"
Участници: Общо – 65 (21); Ученици – 50; Учители -. 5(1) ; Родители - 10 (5)
В групата са включени 15 ученика и 5 родителя. Извън нея са обхванати още 35
деца които периодично са се присъединявали. Родители на 6 деца също са се включили в
дейността. Децата от ромски произход за пръв път са се запознали с българският
фолклор, Наученото е показано в няколко публични изяви: Коледно тържество, Сотиря
търси талант, Тържество посветено на празника на майките и друго тържество в края на
учебната година
Театър "ДУМИ" - Диалог, Ум, Мъдрост, Интелект
Участници: Общо – 30 (по проект 22); Ученици – 20 (20; Учители -. 2
- 5 (0); Доброволци – 3 (0)

(2) ; Родители
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В рамките на дейността са сформирани две театрални трупи - с ученици от начален
етап и от прогимназиален етап. Подготвени и представени са две постановки ..
Участниците от театъра са участвали и в други дейности по проекта-"Приятелства без
граници", "София - Мъдрост в действие", "Опознай родината за да я обикнеш". Посетени
са две театрални постановки - "Перушаната и ченгето" и "Коледен подарък". Разгледан е
музея на текстилната индустрия в гр.Сливен. Проведени са срещи с актриса и с писателка.
Кулинарно ателие "Училищна вкуснотека"
Проведени са ежемесечни занятия Участниците са получили кулинарни умения и
са промени нагласите на децата към храненето като акт на естетическо преживяване,
удоволствие и култура; формиране на вкус и естетика при подреждане и сервиране.
Учениците са се научили да приготвят ястия от традиционната кухня и да работят
безопасно с технологичното оборудване, Клубът е участвал с изделия в традиционния
Коледен благотворителен базар.
Клуб "Моето наследство"
Чрез дейността на клуба учениците и родителите са се научили да тъкат на малки
станове с прежда, да рисуват с молив върху дъска и да я пирографират. Развито е
творческото им въображение, изграден е определен естетически вкус. Плетени шалове от
прежда, изработени от тях са участвали в коледен благотворителен базар. Създадените
изделия са включени в различни конкурси. Участието в конкурси и печеленето на награди
е издигнало самочувствието на учениците и престижа на училището в очите на родители и
етническата общност и възприемането на образованието като ценност.
Артателие
В продължение на 40 часа учениците са учени на техниката Батик - рисуване върху
коприна. Произведенията са представени на изложба в училището.
Ателие "Фантазирай смело"
В клуба учениците са учили да изработват бижута от полимерна глина и да рисуват
върху лице –Бодиарт. Бижута са изложени на коледния базар на училището.
Опознай родината, за да я обикнеш
Проведена екскурзия в град Велико Търново, вр. Шипка, гр. Габрово . Посетена е
крепостта Царевец. Посетени музей на восъчните фигури, паметник Шипка, Дома на
хумора и шегата, Етнографски музей на открито "Етър". Получени знания да българската
история и величието на народ и държава, Изградено национално самосъзнание и чувство
за национална гордост. Запознаване с традиционни български занаяти.
София - мъдрост в действие
Екскурзия до София.
Приятелства без граници. Изпълнена частично.
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Планираната обменна визита с ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" гр.Сливен не се е
състояла , заради многото почивни дни през месец май и натовареността на учителите в
края на учебната година.
Обменена визита с ОУ "П.К.Яворов" гр.Кърджали. Проведено е състезание по
работа с образователния софтуер Envision , по история, география, по разпознаване на
приказни герои. Осъществено е активно общуване на български език, работа в екип.
Направена е познавателна разходка в гр. Кърджали.
Резултати, оценка, влияние, мултиплициращ ефект
Всички основни и стратегически цели на проекта са изпълнени. Проведени са
атрактивни извънкласни дейности, в които са привлечени повече от планирания брой
ученици. Засилено е общуването на книжовен български език. Придобити са нови умения
в областта на кулинарията, изобразителното, танцовото и театралното изкуство. Чрез
организираните пътувания извън населеното място се е разширил мирогледа на децата,
опознати са забележителности в страната и е повишено чувството за национална
принадлежност и гордост, направени са приятелства. Включването на родителите в почти
всички проектни дейности е повишило доверието им към учителите и към образованието
като цяло. Повишено е доверието между учителския екип и родителите. Повишена е
информираността на ромската общност относно ползите от образование на децата им. От
родителите е придобита по-голяма увереност, че могат да са в помощ на своите деца и са
разбрали, че учителите полагат много усилия в обучението на децата им. Ученици от
различните клубове са участвали в над 30 регионални и национални конкурси.
Представители на кметството и пенсионерския клуб на селото са присъствали на всички
сценични изяви от проектните дейности.
Според участвалите учители, проектът е най-успешният, реализиран в ОУ
"Св.Паисий Хилендарски" през последните десет години.
Като затруднение при изпълнението от представители на бенефициента се сочат
големият обем отчетна документация и ограничението всяко плащане да се осъществява
по банков път, което е затруднило плащането на такива разходи като пощенските разходи
за изпращането на рисунките на децата от ателие "Свят в цвят", пътуванията с обществен
транспорт (влак, градски автобус) на малък брой участници.
Екипът по проверката предлага да се осмисли възможността да се въведат
рационални квоти за плащания в брой.
Устойчивост , надграждане и мултиплициращ ефект
Резултатите са с траен характер. Създадени са отношения и нагласи, които са
променили средата в позитивна посока. Дейността на клуба „Мама и татко са страхотни
родители", както и функциониращия към него Аниматорски клуб ще продължи и след
приключването на проекта, което в дългосрочен план ще промени нагласите на ромските
родители към образованието на децата. Закупените пособия - професионален фотоапарат201

камера и мобилна тонколона, могат да се използват активно във всички бъдещи училищни
дейности и инициативи. Според отчета на училището, всички дейности ще продължат в
занимания по интереси, където финансирането ще се извърши съгласно Постановление
289 от 12 декември 2018 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на
Министерски съвет, параграф 3. Дейността на родителския клуб ще се финансира със
средствата за работа с уязвими групи, а за ученическите пътувания ще се търсят нови
източници на финансиране.
Публичност и прозрачност
В началото на проектните дейности са проведени различни информационни
кампании за мотивиране на ученици и родители за включване в проектните дейности. В
училищния сайт е създадена секция "Моят дом е моето училище", в която са описани
всички проектни дейности, с ръководители и срок на изпълнение, участия в конкурси,
получени награди, ученически екскурзии и други проектни дейности - общо 41
публикации. Публикации, свързани с проектните дейности има: във Фейсбук групата на
"Амалипе"; ФБ страницата на "Дъбови листа"; Официалния сайт на Амалипе, секция
Ромско образование; Електронен седмичник MERI България No 12/2019. За
популяризиране на проекта е изработена информационна табела, която е позиционирана
във фоайето на училищната сграда.
В заключителните мероприятия е представена постановката на Театър ДУМИ
"Готованко" и мини изложба на копринените пана, изработени с техника Батик от
участниците в Артателие. На публиката са раздадени информационни брошури с
проектните дейности, ръководители, срокове, финансиращ орган и т.н.
Сътрудничеството с ЦОИДУЕМ се оценява от бенефициента като добро. Винаги е
получавано съдействие при възникване на въпроси и казуси. Подчертава се
добронамереността на експертите.
Добра практика
У
частието на Ателие "Свят в цвят"
в
различни дейности, свързани с
изобразителното изкуство в училище, на регионално, национално и международно ниво са
- над 30.Получени са награди в много от конкурсите. Ателието е участвало и е сред найдобрите в Световния конкурс за детска рисунка. Добрата работа и организирането на тези
участия са привлекли освен постоянните 20 участници, други над 20 деца и родители.
Поради големия интерес и желание от страна на учениците, ателието е продължило да
работи след приключване на проекта. Натрупан е опит. Изградено е самочувствие.
Издигнат е престижа на училището както сред учениците и родителите така и сред
обществеността.
Резултати, изразени в количествени индикатори в съответствие с приоритета
Индикатор

Брой по

Брой по
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проект

отчет

Дейности, свързани с подготовката на родителите за осъществяване на
образователната интеграция на децата и учениците, включително и участие
в родителски клубове/настоятелства.

12

12

Дейности за работа със семейството за разясняване на ползите от
образованието на децата и учениците от етническите малцинства.

2

2

Родители, които са повишили информираността си относно ползите от
образованието

40

53

Родители от мнозинството и от етническите малцинства, които са се
включили в дейности по преодоляване на негативни стереотипи и
дискриминационни нагласи.

20

30

Деца и ученици и от мнозинството, и от етническите малцинства, които са
се включили в дейности по преодоляване на негативни стереотипи и
дискриминационни нагласи

60

120

Учители, директори и други педагогически специалисти, които са се
включили в дейности по преодоляване на негативни стереотипи и
дискриминационни нагласи.

20

22

Проект „Успех за нашите деца”
Бенефициент: РЦПППО – област Търговище
Партньори: Детска градина „1 юни“, с. Руец с групи в с. Руец, с. Баячево, с. Кралево, с.
Дългач, с. Овчарово
Времетраене на проекта: 12 месеца
Бюджет по проекта: 19813.80 лева

Участници

Общ
о

Бълга
рски

По
отчет

По
проект

42

42

Учители

4

4

Родители

42

42

Доброволци

3

3

Общо

91

91

Деца

По
отчет

Ромс
ки
По
проект

Други

Турск
и

По
отчет

Проект

По
отчет

Проект

По
отчет

Проект

25

25

7

7

10

10

1

1

10

10

Ученици
3

3
25

25

7

7
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Обща оценка
Основните цели на проекта са изпълнени. Родителите от етническите малцинства,
участвали в проекта са убедени в зависимостта между доброто образование и успешната
реализация на децата. Те са приобщени в процеса на пълноценната интеграция и
социализация на децата им.
Повишени са социалните и личностни компетенции на участниците в проекта.
Задълбочени са връзките помежду им. Засилено е доверието към образователните
институции.
Достойнство на проекта е създадения и приложен успешно модел за сътрудничество и
подкрепа, и задълбочаване на връзките между деца, родители и учители, базиран на
концепцията за усъвършенстване процеса на интегриране /работа с проблема за неговото
решаване/ приобщаване / промяна на цялостната среда/.
Проектът е характерен със значителната изследователска насоченост и подходи,
разработване на нови иновативни методи и подходи и тяхното разпространение в
регионален и мащаб.
Проектът се отличава и със значителния акцент върху работата с родителите и намалената
дистанция дете-родител, родител-родител и учител-родител.
Оценка на изпълнението на дейностите по проекта
Организация и управление на проекта. Изпълнена според договора
Сформиран е екип за управление на проекта от 3 души с обща времева ангажираност от
136 часа: ръководител (44 часа), счетоводител (44) и координатор (48). Провеждани са
редовни заседания на екипа. Дейността отговаря на всички изисквания на проектното
управление, създадени са условия за прозрачност при реализацията на проекта, осъществи
се мониторинг върху изпълнението на проектните дейности.
Документацията е изготвена и съхранявана съгласно изискванията. Цялостната оценка за
дейността е много добра
Информиране и публичност. Изпълнена според договора.
Проведени са 2 пресконференции – при стартирането на проекта и в края на неговото
изпълнение с участници, родители, учители и представители на регионални печатни и
електронни медии.
Изготвени са информационни табели за проекта в гр. Търговище, с. Руец и с. Кралево и
табели за информиране на участниците за всяка една от дейностите.
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Информация за проекта е отразена по местното радио; в уеб сайтовете на РЦПППО –
област Търговище, Детска градина „1 юни“ с. Руец и РУО- Търговище; на Фейсбук
страниците на проекта и на водещата и партниращата организации.
Конференции, обучения, семинари, кръгли маси
Разходи
Общо

Персонал

Материали

Външни услуги

1358.60

672.00

504.80

75.00

Участници

По отчет

По проект

Учители

60

60

Родители

42

42

102

102

Деца
Ученици

Доброволци
Общо

Оценка на функционирането и изготвяне на програма
Изследователска дейност, свързана с междуетническата интеграция на децата и учениците
от етническите малцинства. Проведена е оценка на детските потенциали и дефицити и на
тази основа е изготвена програма, по която родителите да работят съвместно с децата си с
цел сближаване на родителите с децата и повишаване на увереността за образователни
успехи. Проведена е скрининг за оценка на детското развитие Developmental Profile-3 на
децата. Методиката използва информация, предоставена от родителите или настойниците
и дава оценка, по 5 ключови области: физическо, социално – емоционално, когнитивно
развитие, адаптивно поведение и комуникации. След оценяването са проведени
индивидуални консултации с всеки един от родителите. Разработени са правила Създаване на дневен режим и режим на хранене. Изготвени са индивидуални програми за
социализиране. Участвали са лицензирани оценители.
„Детска заигралня”
Дейността отговаря на изискването за работа с родители, учители и други педагогически
специалисти за преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи
спрямо различните етнически групи
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Провеждането на „Библиотека игротека“ е насочено за занимателно формиране на
добродетели, компетенции, умения и екипност. Осъществени са драматизации на приказки
с цел куклотерапия.
В рамките на дейността „Аз мога с мама и татко“ са провеждат съвместна работа и игри за
деца и родители -Турнир по „Не се сърди човече“, съревнователни игри в двора на
детската градина., които развиват екипност.
„Училище за родители”
Дейността отговаря на изискването за подготовката на родителите за осъществяване на
образователната интеграция на децата и учениците. Използван е психо-терапевтичен
подход – разделяне на родителите на групи и провеждане на четири сесии. Проведени са
комплекс от целенасочени упражнения , игри, тренинги, споделяне на случки , дискусии.
„Отговорност и екипност”
Дейността отговаря на изискването за работа със семейството за разясняване на ползите от
образованието на децата и учениците от етническите малцинства. Проведени са
доброволни трудови дейности /по 2 дни / за поддържане и реновиране на площта около
детската градина /боядисване, заваряване, ремонтиране, косене и др./ и изработване на
кошчета за боклук от подръчни материали и засаждане на дръвчета за отбелязване на
Деня на земята.
Сформирани са 2 клуба "Аз нося отговорност за ДГ на детето ми" / по един в детските
градини в с. Руец и с. Кралево / за генериране на идеи и продължаване на мероприятията
за създаване на по-добри условия в детската градина.
Проведен е изнесен тридневен Тиймбилдинг.
Резултати, оценка, влияние, мултиплициращ ефект
Целите са постигнати в рамките на очакванията. Усвоен е модел за сътрудничество и
подкрепа, и задълбочаване на връзките между деца, родители и учители. Повишено е
доверието към образователните институции. Извършена е превенция на отпадането и
незаписването, и намаляване броя на безпричинните отсъствия Укрепена е връзката дете –
родител.
Има напредък по отношение на родителската активност и сензитивност към проблемите на
детската градина и интереса им към училищния живот и образованието на децата.
Има напредък по отношение на толерантността и уменията за справяне с житейски
ситуации; усвоен е набор от компетенции и уменията за преодоляване на негативни
прояви.
Родителите са придобили увереност, че децата им могат и трябва да се справят, но за това
е необходимо да посещават училище и да полагат усилия.
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Провеждането на оценка на функционирането е иновативен подход за изготвяне на
индивидуална програма за работа, съобразена с възможностите и потребностите на всяко
дете.
Според бенефициента силните страни на проекта са: ясно определени и постигнати цели,
които са конкретно свързани с учебния процес; Слаби страни - трудности при работата с
електронното отчитане. Чрез доброволните трудови дейности и проведения Тийм
билдинг е усвоен модел за сътрудничество и подкрепа, и задълбочаване на връзките между
участниците; усвоени са умения за преодоляване на негативни прояви; умения за
комуникация . В резултат на проекта има значителен напредък в осъзнаването, че
успешното приобщаване на малцинствата и толерантността са основен фактор за подоброто бъдеще на всички;
Работата в сформираните клубове "Аз нося отговорност за ДГ на детето ми" е повишила
отговорности за опазване на материалната база и нейното реновиране; повишена
компетентност, заинтересованост и толерантност на всички участници в процеса.
Устойчивост, надграждане, мултиплициращ ефект
Резултатите по отношение на социализацията на участниците, толерантността,
намаляването на агресията и преодоляването на негативни стереотипи са трайни.
Разработените теми, работата в екип и сътрудничеството и натрупания опит са основа за
доразвиване и надграждане. Създадени са подходящи условия и организация за
продължаване и мултиплициране на успешните практики. Благодарение на проекта,
финансиран от ЦОИДУЕМ, в детската градина е създадена благоприятна образователна
среда. Проиграни са добри практики за съвместната работа между родители, деца и
учители.. На тази основа ще продължи работата с най-рисковите деца и техните родители
за постигане на синхрон между семейното и институционалното възпитание. Създадената
по висока заинтересованост на родителите е основа те да продължат да присъстват в
мероприятията на детската градина и училищата.
Библиотеките с детски книжки, игри, играчки, пъзели , където родителите могат да играят
и четат заедно с децата могат да бъдат използвани дълго време. Дейностите по време на
доброволните трудодни /боядисване, засаждане/ оставят положителен резултат за визията
на ДГ за дълго време. Успешното изпълнение и резултатите лесно могат да се
мултиплицират чрез добрите практики във всички останали детски градини.
Фактът, че една областна институция като Регионален център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование – област Търговище се амбицира за осъществяването на
такава дейности, води до увереност, че става дума за пилотиране на една полезна идея,
която да се превърне в политика и практика.
Информация,публичност,прозрачност
През цялото време на проекта са изготвяни и разпространявани информационни материали
(хартиен носител, електронни медии...), за да се осигури публичност и прозрачност на
проекта и реализираните дейности, и да се даде възможност за мултиплициране.
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Проведени са 2 пресконференции – при стартирането на проекта и в края на неговото
изпълнение с участници, родители, учители и представители на регионални печатни и
електронни медии – обществеността е информирана стратегическите цели на Приоритета
и на проекта, целевите групи, индикаторите и финансирането от ЦОИДУЕМ.
Изготвени са информационни табели за проекта в гр. Търговище, с. Руец и с. Кралево и
табели за информиране на участниците за всяка една от дейностите. Информация за
проекта е отразена по местното радио; в уеб сайтовете на РЦПППО – област Търговище,
Детска градина „1 юни“ с. Руец и РУО- Търговище; на Фейсбук страниците на проекта и
на водещата и партниращата организации.
Подготвени са презентации за начало и край на проекта. Постигнатата
публичност и информираност е допринесла за обществена подкрепа.

широка

На всички публикации и други материали (рекламни, информационни и пр.) е поставено
логото на ЦОИДУЕМ и текст: ”Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Център
за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Всички
участници, преди да започнат реализация на дейностите, както по време на тяхното
изпълнение и отчитане се запознават с целите, дейността и се представя финансиращата
организация ЦОИДУЕМ. През целия период има добро сътрудничество ЦОИДУЕМ и е
получавана своевременно подкрепа.
Добри практики
Проведена е оценка на детските потенциали и дефицити и на тази основа е изготвена
програма, по която родителите да работят съвместно с децата си за с цел сближаване на
родителите с децата и повишаване на увереността за образователни успехи. Проведена е
скрининг за оценка на детското развитие Developmental Profile-3 на децата.
Резултати, изразени в количествени индикатори в съответствие с приоритета
Индикатор

Брой по

Брой по

проект

отчет

Разработени и въведени програми за образователна дейност в детските
градини и в училищата, съобразени с културите на различните етнически
малцинства.

2

2

Изследователски дейности, свързани с междуетническата интеграция на
децата и учениците от етническите малцинства.

2

2

Дейности, свързани с подготовката на родителите за осъществяване на
образователната интеграция на децата и учениците, включително и
участие в родителски клубове/настоятелства.

8

8

Дейности за работа със семейството за разясняване на ползите от
образованието на децата и учениците от етническите малцинства.

8

8
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Родители, които са повишили информираността си относно ползите от
образованието

42

42

Родители от мнозинството и от етническите малцинства, които са се
включили в дейности по преодоляване на негативни стереотипи и
дискриминационни нагласи.

42

42

Деца и ученици и от мнозинството, и от етническите малцинства, които
са се включили в дейности по преодоляване на негативни стереотипи и
дискриминационни нагласи.

42

42

Учители, директори и други педагогически специалисти, които са се
включили в дейности по преодоляване на негативни стереотипи и
дискриминационни нагласи.
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Изготвени общински планове със заложени дейности за поетапна
десегрегация на детски градини и училища и за преодоляване на
вторично сегрегираните такива.
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Проект „Есенция за мултикултурно образование“
Бенефициент: ДГ 7 "Буратино", гр. Казанлък
Начална дата и крайна дата на изпълнение на дейностите по договор 10.2018 - 07.2019
Начална дата и крайна дата на изпълнение на дейностите по отчет 10.2018 - 07.2019
Обща сума по отчет 19058.43 лв. (19559.00 лв.)
Участници

Деца
Ученици
Учители
Родители
Доброволци
Общо

Общо

Българси

Ромси

отчет

проект

отчет

24

24

12

По
проек
т
12

7
36
10
77

7
36
10
77

7
20
39

Турски

По
отчет

По
проект

12

12

7
20

15

39

27

По
отчет

Други
По
проект

По
отчет

По
проек
т

15

1

1

27

1

1

Обща оценка
Проектът е изпълнен изцяло и според договора. Спазени са всички методически
изисквания на ЦОИДУЕМ. Целите на проекта са изпълнени.
Проектът е акцентирал върху клубната форма на работа, на която е отделен над 60% от
бюджета по проекта
Оценка на изпълнението на дейностите по проекта
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Дейност Организация и управление на проекта
Общо
1879

Разходи
Персонал
1350

Материали

Външни
услуги

529

Сформиран е екип за управление на проекта от 2 души с обща времева ангажираност от
120 часа: ръководител (60 часа), счетоводител (30 часа). Проведени са редовни месечни
заседания. Има точно определени задължения и отговорности. Проведена е
информационна кампания за определяне на участниците в проекта и формиране на
различните клубове. Проведена е анкета сред родителите с цел да се подберат мотивирани
и информирани участници с позитивни нагласи и готовност за работа. Важен момент от
работата на екипа е определянето на ръководители на клубове.
Екипът за управление е координирал дейностите по проекта и следял за изпълнението, за
постигане на заложените индикатори за изпълнение и целесъобразно разходване на
средствата, осъществяване на непосредствен мониторинг. Документацията е изготвена и
съхранявана съгласно изискванията.
Дейност Информиране и публичност
Проектът е популяризиран сред родителската общност и обществеността в гр. Казанлък.
Публикувани са статии в местната преса и електронни медии. За онагледяването на
проекта са изработени: рекламна табела, 8 - плаката за всеки от клубовете, рекламни
брошури и самозалепващи стикери. Във фейсбук страницата на детската градина е
публикуван снимков материал, който отразява представителните изяви - концерт за
откриването на проекта, спортен празник за Деня на християнското семейство, Празничен
концерт за Деня за земята и Заключителен концерт за закриване на проекта.
Дейност Конференции, обучения, семинари, кръгли маси
Проведено обучение с участие на учители и родители на тема: "Отговорното отношение на
родителите - неразделна част от успешната интеграция и социализация на децата от
етническите малцинства. Взаимодействие учител - родител". С лектора са проведени и
лични консултации с някои от присъстващите родители.
Дейност Изграждане на родителски клубове Взаимодействие - 4 направления
Сформирани са 4 клуба по направления: клуб "Заедно за здраве", клуб "Творчество и
музика" - родители и деца са работили заедно за създавани на различни предмети за
украса, апликации, колажи, рисунки; Изучени са песни, танци, свързани с обичаите и
традициите в региона и страната и традициите при празниците на различните етноси.
Клубът е подготвил концерт за откриването на проекта и заключителния концерт; Клуб
"Млад еколог" е работил за изграждане навик за разделно събиране на отпадъци.
Разисквани са екологичните проблеми на региона и как замърсителите влияят върху
човешкото здраве. Клубът е подготвил тоалети от рециклирани материали, представени
на финала на проекта.; Клуб "Фото око" е осигурил снимковият архив на проекта от
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дейностите по различните направления и по време на осем еднодневните излети. Клубът е
заснел филм и е направил фото изложба във фоайето на залата за финала на проекта.
Дейност Клуб Разширен кръг
Под ръководството на психолог клубът е работил с родители за повишаване на тяхната
информираност и разясняване на ползите от образованието на децата от етническите
малцинства и ролята на семейството за осъществяване на реална интеграция и
социализация на децата в детската градина и училище за, превенция срещу ранното
отпадане на децата от образователната система. Учители и родители са създали група
във фейсбук за обсъждане на идеи и предложения.
Дейност Представителни изяви
Всеки клуб е представил своята дейност пред публика. Представителните изяви са
организирани под формата на тържества. Според бенефициента тази организация
кореспондира с естеството на работа в детската градина и привлича много публика.
Резултати, оценка, влияние, мултиплициращ ефект
Всички дейности от проекта са изпълнени . Сформирани са 5 клуба: "Млад еколог",
"Заедно за здраве", "Творчество и музика", "Фото око" и "Разширен кръг". Проведени са 8
излета. Проведени са 4 представителни изяви. Проведени са 10 обучения с родителите.
Изработен е филм за проекта. Създадена е "отворена група" във Фейсбук за пряка връзка,
обсъждания и споделяне. Бенефициентът е удовлетворен от постигнатото.
Заложените цели по проекта са постигнати. Поставена е стабилна основа за нов тип
активно взаимодействие между деца и родители. Постигнат е напредък към по-добра
социализация на децата от ромския етнос и нагласите към образованието на родителите
им. Много родители са станали активни партньори, променени са вредни стереотипи на
поведение и възпитание. Осъществено е добро взаимодействие между учителите и
родителите, взаимно доверие, активна комуникация и ефективна реализация на всички
дейности. Местната общност е привлечена чрез организираната информационна кампания,
статиите, публикувани в местната преса, електронните сайтове и фейсбук страницата на
детската градина.
Устойчивост, надграждане и мултиплициращ ефект
Променените нагласи относно ролята на родителя и значението на възпитанието за
изграждане на детската личност са трайни и устойчиви. Променени са стереотипите,
повишено е нивото на социализация на участниците от ромския етнос, променен е начина
на комуникация родител - учител, особено сред ромите, подобрена е информираността за
ползите от образованието. Подобрените умения за работа в мултиетническа среда и
повишения професионален капацитет на учителите ще осигурят по ефективна работа за
един продължителен период. Бенефициентът има намерение да представи филма по
проекта сред колегията, за да повиши интереса на други учебни заведения към дейността
на ЦОИДУЕМ и възможностите за участие в подобни проекти като бенефициенти.
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Ще продължи дейността по клубове, тъй
интерактивното взаимодействие и съвместната
работата по екологичното възпитание на децата.
Осъществено е едно добро сътрудничество
представителни изяви конкретните участници
ЦОИДУЕМ за реализирането на проекта.

като родителите имат интерес към
работа с техните деца. Ще продължи
с ЦОИДУЕМ. По време на всички
са запознати с финансовия принос на

Резултати, изразени в количествени индикатори в съответствие с приоритета
Индикатор

Брой по
проект

Брой по
отчет

Разработени и въведени програми за образователна дейност в детските градини и
в училищата, съобразени с културите на различните етнически малцинства.
Изследователски дейности, свързани с междуетническата интеграция на децата и
учениците от етническите малцинства.
Дейности, свързани с подготовката на родителите за осъществяване на
образователната интеграция на децата и учениците, включително и участие в
родителски клубове/настоятелства.
Дейности за работа със семейството за разясняване на ползите от образованието
на децата и учениците от етническите малцинства.
Родители, които са повишили информираността си относно ползите от
образованието
Родители от мнозинството и от етническите малцинства, които са се включили в
дейности по преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи.
Деца и ученици и от мнозинството, и от етническите малцинства, които са се
включили в дейности по преодоляване на негативни стереотипи и
дискриминационни нагласи.
Учители, директори и други педагогически специалисти, които са се включили в
дейности по преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи.
Привлечени младежи като доброволци за работа с деца в риск от отпадане или
отпаднали от училище.
Изготвени общински планове със заложени дейности за поетапна десегрегация на
детски градини и училища и за преодоляване на вторично сегрегираните такива.
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8
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Проект „Училище в музея”
Бенефициент: НИОН "Аз-буки"
Начална дата и крайна дата на изпълнение на дейностите по договор 10.2018 - 08.2019
Начална дата и крайна дата на изпълнение на дейностите по отчет 10.2018 - 08.2019
Обща сума по отчет 17363.25 лв. (по договор 17549.50)
Целева група - 3 училища с преобладаващ брой ученици от социално уязвими групи:
 172. Обединено училище „Христо Ботев” - с. Гниляне, общ. София-град
 89. ОУ „д-р Христо Стамболски” – кв. „Дружба“, общ. София-град
 75. ОУ „Тодор Каблешков” – кв. „Факултета“, общ. София-град
Участ
ници

Деца
Учени

Общо
По
отчет

По
проект

Бълга
рски
По
отчет

261

184

35

По
прое
кт

Ромс
ки
По
отче
т

31

220

По
проект

151

Турс
ки
По
отче
т

Други
По
прое
кт

По
отчет

6

2

0

По
прое
кт
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ци
Учител
и
Родите
ли
Добров
олци
Общо

99

93

92

89

7

4

390

362

80

60

310

290

641

207

12

12
762

537

6

Обща оценка
Проектът е изпълнен изцяло и според договора. Спазени са всички методически
изисквания на ЦОИДУЕМ. Целите на проекта са изпълнени.
Постигната е целта на проекта за увеличаване на грамотността на учениците, чиито
майчин език не е български, повишаване на увереността в техните знания, създаване на
умения за добро представяне на придобити знания пред широка публика. У родителите на
учениците от обхванатите училища е създадена увереност във възможностите на техните
деца и е формирана нагласа за ползата от образователния процес.
Проектът е характерен с експериментирането на нова методика на обучение, която се
базира на извънкласни методи, надградено познание посредством интересни музейни
експонати и представяне на учебния материал по физика, химия, информационни
технологии и пр., използване на игровия и съревнователния методи, личното творчество,
публичната презентация, обмена на знания. Създадени са нови модели на съвместна
работа между учители, деца и родители. В рамките на проекта е осъществено добро
обвързване на отделните дейности в един цялостен учебно възпитателен комплекс.
Проектът като организация и начин на провеждане е създал възможност за привличане и
участие на особено голям брой деца , ученици, родители и учители. По оценка на екипа
извършил проучването е постигнато съвместяване между добра ефективност и много
висока степен на ефикасност. Създадената форма и разработените методи се препоръчват
за по-широко прилагане в национален мащаб.
Оценка на изпълнението на дейностите по проекта
Дейност Организация и управление на проекта
Сформиран е екип за управление на проекта от 2 души с обща времева ангажираност от
115 часа : ръководител (60 часа) и счетоводител (55 часа). Проведени са редовни месечни
заседания. Разпределени са ясно задълженията и отговорностите .Извършен и внимателен
избор на изпълнителите на отделните дейности; Изготвени са план-графици.
Документацията е изготвена и съхранявана съгласно изискванията на ЦОИДУЕМ.
Дейност Информиране и публичност
Изработено е лого на проекта; изготвени са бланки, включващи името на проекта и на
финансиращата организация; изработени 2 бр. винили с името, логото на проекта, името
на изпълнителя и името на финансиращата организация, които са поставяни на видно
място по време на изпълнението на отделните инициативи; изработени са 5 бр.
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информационни табели. Публикувани са съобщения в пресата за проекта и отделните
дейности; Публикувани са 18 бр. журналистически материали /в печатни и в онлайн
медии/, публикуване са информации и материали в интернет страницата на изпълнителя.
Дейност „Решаваме заедно”
Проведен семинар-дискусия с участието на лектори - научни работници, народен
представител, учители от столични училища, работещи деца-билингви, родители,
общественици, музейни експерти, журналисти, доброволци. Оценката на участниците е
била изключително позитивна.
Дейност „Урок в музея”
Проведени общо 6 обучения на ученици (по 2 за всяко училище), съпроводени с
встъпителни и последващи дискусии по проблемите
за
идентифициране и
противодействие на загубата на мотивация и отпадане на ученици от системата на
образованието, повишаване на интереса на учениците към знанието, превръщане на
учениците в млади изследователи и откриватели, повишаване ангажираността на родители
към образователния процес на децата. Обученията са проведени в Политехническия
музей. Под формата на игра, учениците са получили нови знания; За учителите е
надградена професионалната им компетентност за нови интерактивни подходи при
преподаване извън класната стая, където знанията са много по-трайни и лесни за
запомняне, а мотивацията на децата и интереса към ученето се повишава.
Дейност „Музей и училище - празник на знанието”
Във всяко от училищата, обхванати от проекта е организиран „Празник на знанието“, по
време на който учениците-участници в предишните дейности са показали натрупаните
знания и умения пред учители, съученици, родители, общественици, гости, журналисти.
Всеки ученик с помощта на своите учители и родители е подготвил презентация за любим
музеен експонат, която е представена пред публиката. На отборен принцип са
демонстрирани нови знания, придобити по време на изпълнение на проекта в области като
физика, химия, музика информационни технологии, техника. Представени са презентации
за автомобили, парни двигатели, първия стенен часовник и първия велосипед в България,
демонстрирани са физични явления и химически процеси. Изпълнени са поетически
рецитали, песенни изпълнения и танци. В две от училищата са организирани изложби под
формата на постери. Самият бенефициент определя като особено ценно участието на
родителите при подготовката на индивидуалните материали на учениците за Празника.
Създадена е убеденост и увереност у родителите в ползите от ученето и индивидуалните
възможности на техните деца. Мотивиран е интерес към допълнително придобиване на
знания. Създадени са умения за екипна работа, взаимно информиране и споделяне на
знания.,
повишено
самочувствието на учениците
и удовлетвореността им от
новопридобитите знания.
Резултати, оценка, влияние, мултиплициращ ефект
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Целите на проекта са постигнати изцяло. Повишено е нивото на придобиваните знания от
ученици от етнически малцинства; повишена е мотивацията на учениците за учене и
неотпадане от училище; създадена е увереност в собствените възможности и знания;
придобити са умения за взаимно информиране, за изготвяне на презентация, умения за
изразяване пред публика; направено е ориентиране към възможна посока за бъдеща
професионална реализация; повишена е квалификацията на учители за работа с деца,
чиито майчин език не е български; създадени са интерактивни уроци и игри за допълване
на липсващите знания по различни предмети, които са разпространени за ползване от
преподаватели в цялата страна; постигат е напредък по отношение на нагласите и
възприемането на образованието като ценност и възможност за развитие; създадена е
благоприятна и толерантна образователна и възпитателна среда в училищата.
В много случаи родителите са станали преки участници и помощници на своите деца.
Привличането за осъществяването на проекта на експерти от образователни и музейни
институции е допринесло за постигане на максимална полезност при подготовка на
дейностите и интерактивните уроци и оценка на познанията преди и след осъществяване
на проекта. Разработена е нова методика за преподаване на новите знания на учениците..
Силни страни на проекта са ефективното взаимодействие на представители на различни
социални и професионални групи; използването на интерактивни методи за преподаване;
създаване на нови методики за преподаване, с потенциал за широко разпространение и
ползване.
Слабите страни, посочени от бенефициента, са невъзможност за бъде обхваната
максимално широка целева група; липса на достатъчно свободно време у учителите за
организиране на повече дейности извън класната стая; наличието на битови проблеми в
семейството, пречещи на родителите да насърчават децата си да участват в подобен тип
мероприятия извън училище; етнически особености в разбиранията и ценностната система
у някои родители, създаващи трудности за участие на децата им в подобни инициативи.
Разбирайки и оценявайки желанието на бенефициента за един по голям обхват на
целевите групи, екипът провел проучването смята, че за размерите на проекта и
осигуреното финансиране е постигнат един мащабен обхват като това се дължи на
възможностите на използваната методология.
Представители на местната общност - родители и общественици, са се включили в
дейностите по проекта. Местната общност е приела позитивно възможността за нов
начин на работа за изграждане на ценностна система, базирана на знания и умения.
Устойчивост, надграждане и мултиплициращ ефект
Разработената и апробирана в практиката методика и даването на свободен достъп до
събраната информация и методология осигуряват условия за устойчивост на резултатите
от проекта и дават възможност за силен мултиплициращ ефект .
Знанията, уменията и нагласите придобити от учениците от целевата група са трайни и
могат да се пренасят в семейството в обкръжението и в общността.
По мнение на бенефициента осигуряването по време на проекта на равни възможности и
подкрепата за осъществяване на трите основни принципа - недопускане на дискриминация
по пол, етническа принадлежност и религия е подкрепило и допълнително катализирало
промяната на нагласите в тази посока. Създаденият интерес към методиката осигурява
условия за продължаване на този образователен модел и през следващите години.
Национално издателство за образование и наука "Аз-буки" има намерение да продължи и
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занапред със собствени средства да популяризира подобен тип инициативи и да оказва
методическа помощ на училищата, прилагащи подобен тип интерактивни уроци.
Публичност и прозрачност
При старта, по време на осъществяване на отделните етапи, и в края на проекта са
изготвени и публикувани 16 статии във вестник "Аз-буки". Освен за дейностите и за
участниците в инициативата, всяка статия съдържа информация и за финансиращата
организация - ЦОИДУЕМ. Освен в печатни медии, информация за проекта и за
финансиращата организация е излъчена и в два репортажа по БНР.
Още от началото на работата по проекта е изготвено указание до екипа, посочващо
необходимостта от популяризиране на финансовата подкрепа на ЦОИДУЕМ. Изготвена е
стандартизирана бланка, съдържаща необходимите реквизити - лого на финансиращата
организация и текст, указващ подкрепата на ЦОИДУЕМ.. Информация за финансиращата
организация се съдържа във всички информационни текстове, публикувани по време на
проекта. Информиране за подкрепата на ЦОИДУЕМ е извършено и по време на
работните срещи, при срещи с ангажираните за изпълнение на проекта участници учители, родители, специалисти, деца от обхванатите училища. Информацията е
комуникирана и по време на осъществяване на различните етапи на проекта - устно и чрез
отпечатаните информационни материали, постери, винили.
Резултати, изразени в количествени индикатори в съответствие с приоритета
Индикатор

Брой по
проект

Брой по
отчет

Разработени и въведени програми за образователна дейност в детските
градини и в училищата, съобразени с културите на различните етнически
малцинства.
Изследователски дейности, свързани с междуетническата интеграция на
децата и учениците от етническите малцинства.
Дейности, свързани с подготовката на родителите за осъществяване на
образователната интеграция на децата и учениците, включително и участие
в родителски клубове/настоятелства.
Дейности за работа със семейството за разясняване на ползите от
образованието на децата и учениците от етническите малцинства.
Родители, които са повишили информираността си относно ползите от
образованието
Родители от мнозинството и от етническите малцинства, които са се
включили в дейности по преодоляване на негативни стереотипи и
дискриминационни нагласи.
Деца и ученици и от мнозинството, и от етническите малцинства, които са се
включили в дейности по преодоляване на негативни стереотипи и
дискриминационни нагласи.
Учители, директори и други педагогически специалисти, които са се
включили в дейности по преодоляване на негативни стереотипи и
дискриминационни нагласи.
Привлечени младежи като доброволци за работа с деца в риск от отпадане
или отпаднали от училище.
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Проект „Проект за моето бъдеще!”
Бенефициент РЦПППО – област Сливен

Обхванати и участват : училищата от гр. Сливен, с. Бяла паланка, с. Ябланово, с.
Ковачите, с. Самуилово, с. Блатец, гр. Твърдица, гр. Котел, с.Еленово, с.Желю войвода.
Времетраене на проекта: 12 месеца
Бюджет по проекта: 19995.00 лева
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Обща оценка
Целта на проекта е повишаване на мотивацията на родителите на ученици със СОП от
малцинствен произход за продължаване на образованието на децата им след седми клас и
продължаващо образование независимо от физическия и ментален статус. На основата на
анализ, работата по проекта е насочена към 100 ученици със СОП от шести и седми
клас, на които е предстояло завършване на основна степен на образованието, техните
родители и 20 учители от училищата от гр. Сливен, с. Бяла паланка, с. Ябланово, с.
Ковачите, с. Самуилово, с. Блатец, гр. Твърдица, гр. Котел, с.Еленово, с. Желю войвода.
Заедно с това е работено със семействата на учениците и обкръжението им. Създаден е
работещ модел за работа във факултативните часове. Разработен и апробиран в реални
условия е модел за работа за кариерно ориентиране на деца със СОП след завършен седми
клас.
Оценка на изпълнението на дейностите по проекта
Дейност Организация и управление на проекта
Сформиран е екип за управление на проекта от 2 души с обща времева ангажираност от
133 часа : ръководител (84 часа) и счетоводител (49) . Проведена е начална техническа
среща. Провеждани са редовни месечни заседания. Направен е подбор на преки
изпълнители на предвидените дейности. Екипът за управление е координирал дейностите
по проекта и следял за изпълнението, за постигане на заложените индикатори за
изпълнение и целесъобразно разходване на средствата, осъществяване непосредствен
мониторинг. Документацията е изготвена и съхранявана
съгласно изискванията.
Осъществен е вътрешен мониторинг- счетоводен и на преките дейности. В хода на проекта
са изисквани текущи отчети от преките изпълнители относно хода и изпълнението на
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всяка дейност. Подготвени са пълни и точни обобщени отчети. Управленският екип е
провел вътрешно анкетиране на преките ръководители и е правил анализ на всяко от
проведените планирани мероприятия.
Дейността отговаря на всички изисквания на проектното управление , създадени са
условия за прозрачност при реализацията на проекта, осъществи се мониторинг върху
изпълнението на проектните дейности. Цялостната оценка за дейността е много добра .
Дейност Информиране и публичност
Проведени са 2 пресконференции в общинския пресцентър с участие на журналисти от
местните печатни и електронни медии. Проведени са и 4 интервюта. Изработени са 1009
информационни брошури и 300 рекламни материали подходящи за децата и техните
родители с послания и обяснения от ползата от училището - съдържанието им включва и
описание на основните стъпки към по-висока степен на образование и възможни учебни
заведения в четирите общини на област Сливен. Общностите са информирани за
държавната политика и законовата уредба на тази степен от образованието на учениците.
Дейност Конференции, обучения, семинари, кръгли маси
Организиране на кръгла маса н края на проекта за обсъждане на анализите и изводите от
проведените дейности и представяне на добри практики като резултат от работата.
Направени са изводи и са набелязани теми и възможности за бъдеща работа по
проблемите на продължаващото образование. В началото на изпълнението на проекта е
проведен двудневен тиймбилдинг за подготовка на екипа от специалисти, учители и
представители на родителите за постигане целите на проекта.
Дейност Пътуващ уъркшоп " Какъв да стана - моята бъдеща професия"
Проведени са 10 уъркшопа в 9 малки населени места и 1 в областния град. Целта на
пътуващия уъркшоп е била чрез интерактивни методи на работа с родители и ученици от
основното училище да ги мотивира за продължаване на образованието в по-горна степен и
овладяване на подходяща за индивидуалните възможности професия. Дейността е
извършена от психолози-специалисти за работа с деца със СОП и работа в мултиетническа
среда и специални педагози, използващи професионални обучителни техники. Изведени са
добри практики, които могат да се прилагат в ежедневната работа на учителите по места.
Дейност Клуб на родителите на деца със СОП в ОУ "Хр. Ботев" с. Самуилово
Създаден е клуб на родителите на деца със СОП в едно училище, в които са работили
подготвени педагогически специалисти с цел мотивиране на родителите за продължаващо
образование на децата им, независимо от физическия и ментален статус. В училището е
структурирана най-голямата група от деца със СОП - 30 ученици , разпределени в две
ресурсни групи и методически се подпомага от РЦПППО - Сливен. Организирането на
клуб на родителите на тези деца е опит да се създаде родителска общност, която да е
пряко ангажирана с образованието на децата им независимо от физическия и ментален
статус и да им
се помогне да осъзнаят ползата и възможностите, които дава
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образователната система и техните деца да получат достойно образование. Да се
преодолеят стереотипите и страха от това децата им да отидат в " големия град" и да се
откъснат от обичайната си среда. Проведени са ежемесечни сбирки, в които са изнесени
беседи и са обсъждани конкретни проблеми в семействата отнасящи се до техните деца.
Клубната работа е намерила израз и при различни мероприятия на училището и
отбелязване на важни за общността събития. Основният акцент е мотивацията на
родителите да не прекъсват учебния процес на своите деца и съзнателно да търсят
информация и подкрепа от специалисти относно образователния процес на техните деца.
Публични изяви на клуба се изготвените родителски табла , снимки, изработени ритуални
предмети, участия в организирани мероприятия. Създадено
е
самочувствие на
равноправни хора, които взимат дейно участие във вземането на решения относно
бъдещето на децата си.
Дейност Разработване и апробиране на модел за работа по кариерно ориентиране на
деца със СОП във факултативните учебни часове
Проведен 6 –дневен, изнесен летен лагер – основна дейност по проекта по обем
направени разходи. Разработен е и е приложен модел за работа за кариерно ориентиране
на деца със СОП след завършен седми клас в подходящи за индивидуалните им
потребности професии. Проведено е
допитване и са
идентифицирани основни
предпочитани професии. Организирани са 4 ателиета - "Моят ресторант", "Хотел Мечта",
"Студио за красота" и "Различни , но заедно". Деца и родители са запознати с основите на
професии, проведени са практикуване, демонстрации на резултати, посещения на реални
работни места в обслужващите звена на лагера и срещи с професионалисти. С групата е
работил опитен психолог.
Резултати, оценка, влияние, мултиплициращ ефект
Всички заложени проектни цели са изпълнени. Повишена е мотивацията на родителите на
ученици със СОП от малцинствен произход, за продължаване на образованието след седми
клас. Проектът е допринесъл за интеграцията на уязвимите групи, най-голямото
предизвикателство все пак остава неразбирането от страна на родителите на ползата и
необходимостта от продължаване на образованието на децата независимо от наличието на
специфични увреждания. Създаден е механизъм за работа с родителите и учениците по
време на кампания и чрез целогодишна работа и посещения на място за провеждане на
разяснителна кампания, започваща още от пети- шести клас. Чрез директен контакт с
родители и деца, използвайки интерактивни методи , ролеви игри, мултимедийни
презентации е създаден интерес на децата към определени професии и са мотивирани
родители да им дадат възможност да продължат образованието си в по-горна степен .
Чрез целенасочена работа на психолозите и ресурсните учители в създадения клуб
родителите са преодолени стереотипите и страха от това децата им да отидат в " големия
град" и да се откъснат от обичайния си хабитат. Чрез проекта РЦПППО и създал
инструментариум за изпълнение на задачата да насочва децата със СОП към професии,
като част от държавната политика за реализация на хората с увреждания. Екипът от
специалисти на РЦПППО съвместно със специалисти от професионалните училища е
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разработил достъпен модел за работа за кариерно развитите на деца със СОП, който да
подготвя децата за продължаване на образованието след седми клас.
Устойчивост, надграждане, мултиплициращ ефект
Разработеният модел на работа е успешен и може да бъде прилаган като постоянна
практика. Гаранция за устойчивост е и натрупаният практически опит. Променени са и
нагласи, което също ще има дългосрочно влияние. Резултатите от проекта могат да се
ползват от педагози, психолози работещи с аналогични целеви групи деца и техните
родители.
Информация, публичност , прозрачност
Проведена са 2 пресконференции и 4 интервюта, изработени са информационни брошури
и рекламни материали подходящи за децата и техните родители. При провеждане на
пътуващия уъркшоп и клуба на родителя, е осъществена широка информационноразяснителна работа. Кръглата
маса, дискусиите и мултимедийната презентация,
снимковия и филмов материал са отразени от местните медии. На всички публикации и
други материали (рекламни, информационни и пр.) е поставено логото на ЦОИДУЕМ.
Взаимодействието и сътрудничеството с ЦОИДУЕМ е било конструктивно и е
съдействало за успешното изпълнение на проекта.
Резултати, изразени в количествени индикатори в съответствие с приоритета
Индикатор

Брой по
проект

Брой по
отчет

Разработени и въведени програми за образователна дейност в детските градини и в
училищата, съобразени с културите на различните етнически малцинства.
Дейности, свързани с подготовката на родителите за осъществяване на образователната
интеграция на децата и учениците, включително и участие в родителски
клубове/настоятелства.
Дейности за работа със семейството за разясняване на ползите от образованието на децата и
учениците от етническите малцинства.
Родители, които са повишили информираността си относно ползите от образованието
Родители от мнозинството и от етническите малцинства, които са се включили в дейности
по преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи.
Деца и ученици и от мнозинството, и от етническите малцинства, които са се включили в
дейности по преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи.

1

1

1

1

1

1

100
100

100
100

22

22

Учители, директори и други педагогически специалисти, които са се включили в дейности
по преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи.
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Проект „Родители и Учители Могат Без Агитация – РУМБА”
Бенефициент: ВТУ "Св. Св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"-ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОЛЕЖ, гр.
Плевен
Партньори Регионално управление на образованието - Плевен
Начална дата и крайна дата на изпълнение на дейностите по договор 10.2018 - 06.2019
Начална дата и крайна дата на изпълнение на дейностите по отчет 10.2018 - 06.2019
Обща сума по отчет 20000.00 ( по договор 20000.00)
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Участници

Деца
Ученици
Учители
Родители
Доброволци
Общо

Об
що
По
отч
ет
117
21
33
32
203

По
проект

155
23
40
15
233

Бълга
рски
По
отчет

Ромски

Турски

По
проект

По
отчет

По
проект

По
отчет

По
проект

11
21
4

48
23
10

97

96

9

11

38

25

2

5

36

81

135

121

11

16

3. Обща оценка .
Проектът е изпълнен изцяло и според договора. Спазени са всички методически
изисквания на ЦОИДУЕМ. Целите на проекта са изпълнени. Проектът е акцентирал
върху създаването на условия за подобряване съвместните форми на работа между
училищната институция и семейната общност за обхващане и задържане на учениците от
етническите малцинства (със специален фокус ромските) с оглед пълноценна
образователна интеграция. В него са участвали Педагогическия колеж като водещата
организация - университетски преподаватели и студенти-доброволци, както и директори,
начални учители, педагогически специалисти от две училищни институции, представители
на Обществените съвети и членове на семейната общност, а така също представители на
общинската администрация в Община Плевен. Като стратегически партньор е включено
Регионалното управление на образованието, което през цялото време е оказвало
методическа и организационна помощ при изпълнението на проекта.
Проектът е характерен с теоретико-приложната си научно-изследователска насоченост.
При изпълнението са направени промени в графика, които не са се отразили на крайните
резултати.
Оценка на изпълнението на дейностите по проекта
Дейност Организация и управление на проекта
Сформиран е екип за управление на проекта от 3 души с обща времева ангажираност от
120 часа : ръководител (50часа), счетоводител (35) и координатор (35) .Проведени са
редовни месечни заседания. Направено е разпределение на задачите на членовете в
съответствие с техните компетентности и позиция в екипа. Изпълнението на всяка
проектна дейност е въз основа на добре обмислена предварителна подготовка и добра
организация. Периодично са провеждани срещи на екипа за управление с цел
проследяване развитието на проекта и степента на изпълнение на проектните дейности.
Регулярно са провеждани срещи и с експертите по проекта, свързани с организацията и
реализацията на отделните дейности с оглед тяхното качествено изпълнение и постигане
на проектните цели. Екипът за управление е координирал дейностите по проекта и следял
за изпълнението, за постигане на заложените индикатори за изпълнение и целесъобразно
разходване на средствата, осъществяване непосредствен мониторинг. Документацията е
изготвена и съхранявана съгласно изискванията.
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Дейност Информиране и публичност
При стартирането на проектните дейности, проектът е представен на пресконференция в
БТА – Плевен. Пак в пресцентъра на БТА – Плевен са представени резултатите от
проведеното изследване по дейност Информация във връзка с приключване на проекта и
състоялата се заключителна Кръгла маса е оповестена на уеб- страницата на
Великотърновския университет. На студентите-доброволци са осигурени възможности за
популяризиране на резултатите от участието им в проекта чрез подпомагане при
разработването на научни доклади, които да бъдат представени на студентски научни
форуми.
Изработени са : банер-1 , плакати -5 и дипляни- 30 , които са разпространени в
училищната мрежа, Дадени са две интервюта пред медийните партньори – радио
„Плевен“ и вестник „Посоки“. Проектът е популяризиран и на различни научни и научнопрактически форуми.
В края на проекта е изработена информационна брошура, която съдържа основни акценти
от проекта - цел, задачи, очаквани резултати, партньори, целеви групи. В нея са
представени всички проектни дейности, придружени със снимков материал, и накратко са
посочени постигнатите резултати по всяка от дейностите.
Дейност Конференции, обучения, семинари, кръгли маси
Проведена заключителна кръгла маса с участие на представители на РУО –Плевен,
представител на община Плевен, екипът преподаватели от Педагогическия колеж участници в проекта, представители на семейната общност, учители и други
педагогически специалисти, студенти-доброволци. Представени са резултатите от проекта,
свързани с проучване качеството на общинските документи и стратегиите на
образователните институции по посока оптимизиране условията на мултикултурната среда
за учене. Представена е информация , на база осъществените по проекта дейности ,
относно проблемите по обхвата и задържането на учениците в образователната система,
сътрудничеството на образователните институции с представители на семейната общност,
социални институции и неправителствени организации, имащи отношение към
проблемите на етническите малцинства, както и резултати от проведения мониторинг и
оценяване и добри практики, които биха могли да се внедрят в педагогическата практика.
Дейност „Разработване на допълнителни мерки за актуализация на общинския план
за образователна интеграция и стратегиите на образователните институции по
посока предотвратяване на вторичната сегрегация”
Дейността е насочена към допълване на вече разработените мерки, които произтичат от
общинския план за интеграция и стратегиите на образователните институции, свързани със
състоянието на мултикултурната среда за учене, обхват и задържане на учениците в
образователната система и партньорствата по посока предотвратяване на вторичната
сегрегация. Разработването на конкретни допълнителни мерки е реализирано на основата
на събрани данни, мнения и предложения от заинтересованите страни. Проведена е анкета
с представители на общинската и областната администрация, за учители и директори от
училищни институции и за представители на семейната общност и членове на Обществени
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съвети. относно състоянието на мултикултурната среда за учене, обхват и задържане на
учениците в образователната система и партньорствата по посока предотвратяване на
вторичната сегрегация. Резултатите от проучването се ползват за актуализация на
общинския план за интеграция и на стратегиите на образователните институции, свързани
с преодоляване на проблемите, водещи до вторична сегрегация на етническите
малцинства, за актуализиране на учебните програми по някои дисциплини, ориентирани
към подготовката на бъдещите учители за успешно сътрудничество и взаимодействие с
представителите на семейната общност и на заинтересованите институции и организации в
условията на мултикултурна образователна среда.
Дейност
„Родителите в действие в полза на учениците от етническите
малцинства”
Проведени
шест информационни срещи с представители на семейната общност,
тематично ориентирани към разясняване на ползите от образованието за учениците от
етническите малцинства., подобряване разбирането на представителите на малцинствата за
важността на това техните деца да посещават училище, да се образоват и да се интегрират
в социалната среда, повишаване на чувствителността на семейството към потребностите
на децата от образование и развитие , осъзнато и по-активно участие на родителите като
партньор на училището при мотивиране и подкрепа на учениците в образователния
процес. В срещите-разговори са участвали студенти-доброволци.
Дейност „Учители и родители срещу предразсъдъците и стереотипите в
образованието”
Проведени шест тематични срещи с учители и представители на семейната общност.
Постигната е по-добро взаимодействие между педагозите и семействата от етническите
малцинства на основата на уважение и разбиране на културните различия и осъзнаване на
общите отговорности към децата и тяхното образование. Дискутирани са теми, свързани
с особеностите и ценностите на отделните култури и необходимостта от п промяна на
стереотипното отношение спрямо малцинствата , нагласите на представителите на
малцинствата към образованието и формиране на
положително отношение към ученето и повишаване на образователното равнище.
Обсъдени са работещи стратегии за преодоляване на съществуващите стереотипи и
предразсъдъци в областта на образованието, както и на ефективни модели за установяване
на по-тясно сътрудничество между представителите на семейната общност, учителите и
другите педагогически специалисти с цел осигуряване на благоприятен климат в
мултикултурната класна стая и повишаване мотивацията на учениците за учене.
Дейност „ Информационни кампании и срещи за доброволчеството”
Провеждане на три срещи-разговори, на които са дискутирани въпроси, свързани с
важността на доброволчеството и работата в мултикултурна образователна среда.
Основната целева група на тази дейност са студенти от специалност „Начална училищна
педагогика“ и „Начална училищна педагогика и английски език“ от Педагогическия колеж.
Повишена е информираността на студентите по темите за културното разнообразие,
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нагласите към културните различия, отношението към малцинствата и отношението на
малцинствата към образованието, важността на междуинституционалното сътрудничество
и партньорството със семейната общност. Тематичното съдържание е ориентирано към
разширяване на знанията и формиране на умения за работа в мултикултурна среда..
Резултати, оценка, влияние, мултиплициращ ефект
Постигната е основната проектна цел - създаване на условия за подобряване на
съвместните форми на работа между училищната институция и семейната общност за
обхващане и задържане на учениците от етническите малцинства (със специален фокус
ромските) с оглед пълноценната им образователна интеграция; повишаване капацитета на
учителите и другите педагогическите специалисти за работа с представители на семейната
общност в мултикултурна образователна среда и подобряване на взаимодействията между
училищната институция и семейната общност. Проведени са поредица тематични срещи с
цел убеждаване в полезността от съвместната работа между училищната институция и
семейната общност, важността на десегрегацията и необходимостта от мерки за
предотвратяване на вторичната сегрегация, задържането на учениците от малцинствата в
образователната система, значимостта на доброволчеството и преодоляването на
стереотипи и предразсъдъци в образованието.
Постигнато е по-добро взаимодействие между педагозите и семействата от етническите
малцинства на основата на уважение и разбиране на културните различия и осъзнаване на
общите отговорности към децата и тяхното образование. Има позитивни резултати към
промяна на стереотипното отношение спрямо малцинствата , нагласите на
представителите на малцинствата към образованието и формиране на положително
отношение към ученето и повишаване на образователното равнище.
Повишена е информираността на студентите за културното разнообразие, нагласите към
културните различия, отношението към малцинствата и отношението на малцинствата към
образованието, важността на междуинституционалното сътрудничество и партньорството
със семейната общност. Разширени са знанията им и са формирани умения за работа в
мултикултурна среда.
Силна страна на проекта е фокусирането върху форми и методи на работа за по-добра
комуникация между родителите и образователната институция в подкрепа на учениците
за успешна образователна интеграция.
Като слаба страна от бенефициента се посочва, че учителите не винаги са мотивационно
подготвени за предизвикателствата , свързани с образователната интеграция. Друга
посочена слабост, която не се свързва пряко с проекта, но също има определено влияние
върху реализацията е, че образователните институции не получават достатъчна подкрепа в
своята работа, за да осъществяват по- целенасочено и по-мотивирано идеите на
приобщаването и образователната интеграция. Фактите обаче показват , че проектът е
осъществен с подкрепата на институции в сферата на образованието и тяхната подкрепа
спомогна за неговото популяризиране сред по-широк кръг заинтересовани страни.
Представителите на семейната общност, чрез своето участие в проекта се възприемат като
своеобразен посредник, чрез който идеите на проекта, споделения опит и добри практики
ще достигнат до общността. В тази връзка при изпълнението е отделено особено
внимание за включване на местната общност в живота на образователните институции.
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Устойчивост, надграждане и мултиплициращ ефект
Успешната реализация на проекта осигурява на учениците от етническите малцинства и
техните родители достъп до по-ефективна подкрепа и качествено образование в условия на
мултикултурна среда, което може да се поддържа с ресурсите - професионални/човешки,
информационно-технологични - и след приключването на проекта.
Според бенефициента се очаква мултиплициращ ефект в по-дългосрочен план по посока
подобряване на образователната интеграция в шест основни направления: повишаване
информираността на представителите на семейната общност за ползите от образователната
интеграция на техните деца и принадлежността им към образователната институция;
повишаване капацитета на учителите и другите педагогическите специалисти за работа с
представители на семейната общност в мултикултурна образователна среда; актуализиране
на програмната документация и учебните програми на водещата организация и политиката
за образователна интеграция на партньорската организация и общинската стратегия;
намаляване броя на отпадащите от училище деца от малцинствата; повишаване броя на
обхванатите в образователни институции деца от малцинствата; повишаване на учебните
постижения на учениците от етническите малцинства и създаване на необходимите
условия за продължаване на образованието им в по-висока образователна степен.
Създадените форми на съвместна работа, споделеният опит и добри практики са успешни
и имат траен характер.
Голяма част от дейностите по проекта са реално изпълними и след неговото финализиране,
защото не предполагат финансиране, а актуализиране на методическата работа с
учениците и прилагане на апробираните вече форми за включване на родителите и
семейната общност в живота на училището. За Педагогическия колеж проектът ще
продължи по посока актуализиране на учебни програми и учебно съдържание с фокус към
проблемните области – предмет на проекта.
Добра практика
Студентите – бъдещи учители да се привличат като доброволци - помощници на учителя
да подпомагат учениците в процеса на обучение; родителските срещи да протичат под
формата на разговори и обсъждания по актуални и интересни въпроси. Бенефициентът
подчертава подкрепата от страна на партньора си . РУО – Плевен е участвало активно в
провеждането на основните дейности чрез свои представители.
Резултати, изразени в количествени индикатори в съответствие с приоритета
Индикатор

Брой по
проект

Брой по
отчет

Изследователски дейности, свързани с междуетническата интеграция на децата и
учениците от етническите малцинства.
Дейности за работа със семейството за разясняване на ползите от образованието
на децата и учениците от етническите малцинства.
Родители, които са повишили информираността си относно ползите от
образованието
Родители от мнозинството и от етническите малцинства, които са се включили в
дейности по преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи.
Учители, директори и други педагогически специалисти, които са се включили в
дейности по преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи.
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Привлечени младежи като доброволци за работа с деца в риск от отпадане или
отпаднали от училище.
Изготвени общински планове със заложени дейности за поетапна десегрегация на
детски градини и училища и за преодоляване на вторично сегрегираните такива.
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32

1

1

2.Анализ и оценка на ефективността , ефикасността и наредъка постигнати при
изпълнението на проектите

2.1. Оценка на фактическото обхващане на целевите групи в процеса на изпълнение
на проектите.

Степен на обхващане на децата и учениците
В изпълнението та проекктите участват като бенефициенти 8 училища , 5 гимназии
8 детски градини , 4 общини , 2 РЦ , НИОН- МОН и 1 педагогически колеж

,

Освен тях като партньори в проектите участват още 29 училища, 3 гимназии и 2 детски
градини , РУО –Плевен, 1 сдружение със стопанска цел, 1 НПО , 1 сдружение спортен
клуб , 1 юридическо лице с нестопанска цел. Фактът, че броят на партньорите е но-голям
от блроя на бенефициенти е положителен – разширено е приложното поле на работата по
проектите. както и географсшя обхват на процедурата.
Постигнат е ефект на
взаимодействие и по-големи възможности за обмен на опит , съдействие , сравненение.
Общият брой на обучаваните деца и ученици от бенефициентите към началото на
изълнениетао на проектинте е 17796 . От тях 8382 или 47,2 % са се ксемоопределили
като българи, 8074 (45,3 %) – роми , 1284 (7,2 %) – турци, 61 (0,3 %) – други. Фи .10
Общият етнически състав е характерен с големия дял на децата и учениците от
етническите малцинства. В две от училищата децата и учениците са само роми - в с.
Сотиря – 420 души и в.с. Дражево . 307 души.
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Деца и ученици обучавани в училищата и детските градини бенефициенти и техните
партньори

Друг
61

0%

Турски
1284
7%

Български
8382
48%
Ромски
8074
45%

Фиг. 10

От общо обучаващите се в училищата 17796 деца и ученици в проектите по
процедурата са са обгхванати като преки участници 8899 деца и ученици или 50%. По
този показател процедурата е на нивото на средната стойност на обхват при аналогичните
процедурие проведени от ЦОИДУЕМ през последние 3 години. При децата и учениците от
българси проидход са обхванати 50 %, при ромския- 53 %, при турския - 42 %. т.е.
Степента на обхвакане е приблизително еднаква еднаква за всички етнически групи.Фиг...
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Относителен дял на обхванатите деца и ученици - общо и по етнически групи

Общо обхванати в
проектите от децата и
учениците 50%

Общо

Обгванати при децата и
учениците от друг
произход
100 %

Друг

Обхванати при децата и
учениците от турски.
произход
42%

Турски

Ромски

Обхванати при деца и
ученици от ромски
произход
53 %

Български

Обхванати при децата и
учениците от български
проидход
50%

Фиг.11

В абсолютни цифри в проектите са включени 4011 (45%) деца и ученици от
българси произход , 4291 (48%)- от ромски и 536 от турски (6%). Фиг.. Това отговаря
приблизително
на етническата структура на децата и учениците обучавани от
бенефициентите ( 47 % българи,45 % роми и 5 % турци). Фиг.12

Структура на децата и учениците участници в проектите по етнически произход

Турски
536
6%

Друг
61
1%

Български
4011
45%
Ромски
4291
48%

Български
Ромски
Турски
Друг

Фиг.12
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На практика процедурата е насочена основно към интеграцията
на децата и
учениците от ромски произход. В това отношение може да се намери сходство и с другите
процедури проведени от ЦОИДУЕМ през последните няколко години. Тази специфика е
от съществено значение за цялостната работа по проектите - подбора на дейностите и
мероприятията, третираната проблематика и тематичното съдържание, методите на
обучение , възпитание и въздействие, психологичните и социално психологичните
проблеми, работата с родителите и средата. Тя има отражение и върху очакваните и
постигнати резултати и, върху напредъка и темповете с , които се напредва по поставените
обществено значими цели - Реализиране на различни форми на работа, водещи до
пълноценна социализация на децата и учениците от етническите малцинства; до промяна в
общностната среда чрез осъзнаване на ролята на образованието и зависимостта между
доброто образование и успешната реализация и приобщаването им в процеса на
пълноценната интеграция и социализация на децата им. промана в социокултурните
нагласи и умения; осигуряване на равни възможности за образование ; увелимаване на
институционалната тежест и обществения престиж на училището като фактор за развитие.
При голяма част от проектите са разработени и въведени в детските градини и в
училищата програми за образователна дейност, съобразени с културите на различните
етнически малцинства
От гледна точка на тази обща целева насоченост може да се направи изводът , че
реализирания обхват е балансиран и подходящ както като численост така и като .общ
относителен дял и като етническа структура. Създадени са условия за двустранност на
интеграционния процес, за засилване на взаимното общуване и опознаване, за играждане
на отношения на ровенство, за форчиране на умения за мултикултулна комуникация и
взаимадействие.

С най-голям брой участници деца и ученици са поектите с бенефициенти Община
Козлодуй- 3226 и община Тунджа – 1548. С най малък - Община Казанлък - 24, СУ
„Найден Геров Пловдив” - 34 и РЦПП Търговище - 44. Констатираните големи разлики в
броя на участвалите в проектите деча и ученици са дължи на разликата в подхода на
бенефициентите към проектите .При бенефициентие с най- голям брой участници
акцентът е бил поставен върху масовите мероприятия и участието на голям брой училища
и детски градити - такива са проектите с бенефициенти общини. При тези с по-малък брой
участници фокусът е поставен въргу работата в малки групи. Такива са проектите с
бенефициенти детски градини и училища в по- малките населени места. Съдържателният
анализ показва, че и при едните и при другите поставените цели са постигнати. Разликата
е във възприетия подход на работа и въздействие. Няма основание да се счита, че броят
на участвиците е повлиял върху качеството на изпълнение на проектите и крайните
резултати по отношение на целевата група. Дотолкова доколкато с близък по-размер
финансов ресурс при едни проекти е постигнато въздействие и влияние по отношени на
значително повече деца и ученици, може да се направи оценка за по-висока степен на
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ефикасност при проектите включили повече участници. Този извод обаче е относителен и
не бива да се превръща във водещ критерии за оценка, поради това, че един подобен
продход към оценката може да деформира насочеността на работата на бенефициентите и
до отделяне на по-малко ннимание на работата в малки групи, която също има своето
значение.
Степен на обхващане на родителите
Родителите преки участници в изпълнението на проектите са 4062 . При 8800 деца и
ученици се пада около 5 родителя на 10 деца. Допълнетелно привлечените родители са
над 1000. С тях родителското участие по този показател е 6:10. Реализирана е една
изключително висока степен на обхващане на родителите, което винаги е било сериозен
проблем при проектите от този тип. Обхватът
показва фокус на проектите върху
работата с родителите и акцент върху съвместната работа на децата и учениците с
родители, учители и доброволци. От тази гледна точка родителският обхват е в унисон с
целевата насоченост на проектите и на процедурата. Нещо повече, той е свидетелство за
един подход към социализацията на децата и учениците основан върху работата със
семейството и средата. При проучването се констатира, че този подход е бил основен при
изпълнениета на всички проекти. На практика той доминира при методологията, при
избора на форми и в съдържанието на изпълнените дейности и мероприятия. Отразил се
и върху начина на организиране и провеждане на дейностите, върху използваните
мотивационни подходи. При изпълнението на пректите повечето нови форми и създадени
модели на работа са базирани на активното взаимодеийствие „ученик/дете – родител учител”. По тази причина родителското участие е балансирано с това на децата и
учениците при повечето от проектите. В част от проектите, при които фокусът е постанен
повече върху работата с родителите, броят им надвишава този на участниците деца и
ученици. Без да се абсолютизира значението на относителния дял на участвалите
родители спрямо общия им брой, може еднозначно да се твърди, че при по-голяма степен
на родителско обхващане може да се очакват и по-добри общи резултати. Резултатите,
които определено са добри и успешни се дължат и на значителния обхват на родителите.
Според екипа провел проучването родителският обхват и участие , при всички
констатирани трудности за привличането на родители е голямо постижение на всеки
отделен бенефшциент и на процедурата като цяло.
Според отчетната информация и извършените проверки най-голям брой участвали
родители има при проекта с бенефициент община Козлодуй – 1068, НИОН - 362
участници и над 800 други – присъствали на мероприятията, , ПГ "Тодор Рачински", гр.
Генерал Тошево – 325.

При проучването се констатира, че съотношението между обхгванатите деца и
обхванатите родители е значително по –високо при детските градини ( 9 родителя на 10
деца) , което показва по-голямата ангажираност на родителите към децата им в тази
възраст. Този факт дава основание да се препоръча да се отделя по- голямо внимание на
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работата с радителите на децата в тази възрастова група за да се създават отношения,
нагласи и навици , които да се пренасят и в следващите образователни степени. Следва да
се потърсят и по-ефективни инструменти за родителско привличане и участие в
образователния процес. (метафорично - родителски бележник, родителски паспорт и
свидетелство за завършена учебна година трябва да имат не само децата и учениците но и
техните родители). Еднин подобен подход може да се обвърже
с цялостната
образователна и социална политика и да доведе до принципно ново родителско и семейно
отношение към образованието не само като индивидуална ценност, потребност и
достояние но и като потребност и достояние на обществото.
Друг характерна особеност на родителското участие е, че повечето участници са майките
на децата. Отчитайки ясната социална роля, която показва този факт маже да се предложи
да се разработят специални методи за работа именно с майките на децата. На анализ
следва да се подложи и по-слабото участие на родителите бащи. В това отношение, като
се имат предвид социалните роли и субективното отношение на мъжете бащи , следва да
се помисли и за създаване на повече форми за работа подходящи за участие на родителите
бащи ( занаяти, спорт и пр.). .
Етническата стреуктра на родителите участници е основно от родители българи и роми с
превес на вторите. В същото време има необходимия баланс : с оглед същността и
съдържанието на интеграционните процеси като отношения на междуетнически и
мултикултурно взаимодействие и с оглед целите на проектити които предполагат
изграждане на общогрупови ценности , разбирания и наласи което изисква общуване
мегду родителите от различните етности , обмен на опит и оказване на влияние.
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Участници родители от различните етнически групи

Други
34

1%

Турски
223

5%

Български
1623
36%

Ромски
2627
58%

Фиг.13.

Важна особеност на процедурата е, че са финансирани проекти с твърде различен брой
участници - от 67 при проекта бенефициентг ДГ гр. Каданлък до 4434 при проекта с
бенефициент Община Казанлък. Очевидно е , че става въпрос за коренно различен подход
към реализирането на поставените цели а от тук и за съдържателни различия при
проведените дейности и мероприятия. Това обстоятелство налага и различен подход при
оцеинката на изпънетната работа и постигнатия еэект.
При едните проекти ( с големия брой участници ) ефектът следва да се търси повече в
настъпилите промени на социално групово ниво , при другите – повече в промените на
индивидуално и семейно ниво.

Обхват на учителите.
Според събраните статистически данни през периода на изпълниние на проектите в
училищата и детсите градини бенефициенте са работили приблизително общо 1800
учители. От тях преки участници в проектите са били 863 учителя. Други 350 са
участвали допълнително в ипълнените дейност и мероприятия. Така реалидираниятг
обхват на целевата група на учителите е приблизително две трети от всички учители.
На практика проектите са ангажирали преобладаващата част от педагогическия персонал
на училищата и детските градини бенефшциенти.и на техните партнори. В една голяма
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част от проектите ( в селата и малките градове) в проектите са участвали под различна
форма и с различен статут всички или почти всички учители.
Степента на обхват на учителите е много добра с оглед целите свързани с изграждането
на капацитет , усвояването на нови методики, създаването, пилотното тестване и
прилагането на нови модели на работа.
От друга страна чрез обхващането на повече учители е осигурена
една по-голяма
равнопоставеност на учителите като възможност за участие в иновационни дейности и
надграждане на собствената им квалификация и професионални умения.
Самите учители оценяват обхвата на учителите в проектите като удоворетворителен и
отговарящ на целите на проектите.
Етническата структура на учителите участнизци е показана на Фиг.14

Участници учители от отделните етнически групи

Турски 17
2%
Ромски
2%

14

Друг
3
0%

Български
96%

856

Фиг.14

При учителите доминиращ дял имат учителите българи. Сттруктурата на учителите по
етноси е рефлексия на сериозната разлика в образователното ратнище на различните
етнически групи. Крайно малкият брой учители роми в населени места със значително
ромско население и в училища с преобладаващ дял на децата и учениците от ромския
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етнос показва състоянието, отношението и нагласите на етноса към образованието и в
същото време е илюстрация на сложността на пробемите, които стоят и трябва да бъсдат
рещавани н сферата на образоваотелната интеграция .
Посочената етническа структура поставя на преден план въпроса за уменията на учителите
българи да обучават деца от етнос с разични ценностни разбирания , нагласи ,
стереотипи, начин на живот , начин на възприемане на света и на поведение в средата,
да могат да съпоставят ценностните модели и моделите на социално поведение, да могат
да изграждат непротиворечиви модели на поведение базирани от една страна на
общностни ценности , от друга на етническата културна специфика. Умението да се
съчетават тези две начала е било едно от водещите начала
на учителското участие в
изпълнението на проектите. Както винаги така и при тази процедура учителите са били
изправени пред необходимостта и предизвикателството да познават ромския етнос и да
притежават специфични умения за образователно и възпитателно въздейстие.

Процедурата е характерна с привличането на относително голям брой доброволци в
изпълнението на проектите . Те са общо 257. Добраволци са участвали в 21 от общо 29 - те
проекта. С най голям брой включени добровобци са проектите с бенефициенти Община
Гоце Делчев - 30 , община Тунджа -30 , Община Козлодуй - 28,, Генерал Тошево- 28 и
СУ Вълчи дол - 25. Използването на доброволци е по. силно застъпено в рамките на
проектите реализирани от бенефизциентите общини.
При голяма част от проектите са привлечени медиатори от ромската общност. Констатера
се засилване на тази форма на работа. В някои от проектите медиатори са наемани за
постоянна работа по договор през цялото време на изпълнение на проектите . Тяхното
участие е фокусирано върху работата на терен , сред ромската общност, със семействата и
родителите, провеждането на индивидуални и групови срещи, беседи, работа с отпаднали
и застрашени от отпадане деца и ученици. Те са допринесли много за привличането на
повече родители към участие в проектите и в живота на училищата, за промяна на
нагласите и стереотипите и за изграждане на мотивация за образование.
Според проучването самите бенефициенти дват висока оценка на тази форма на работа
и подчертат необходимост от нейното развитие в бъдеще. Счита се , че трябва да се засили
работата по изграждане на медиаторски капацитет.

2.2.Оценка на целевата насочевост, изпълнените дейности и мероприятия и
постигнатите резултати и напредък

Процедурата като цяло и отделните проекти имат конкретен принос по
отношение на основната цел на Приоритет 1 - Реализиране на различни форми на
234

работа, водещи до пълноценна социализация на децата и учениците от етническите
малцинства. При голяма част от проектите са разработени и въвеждане в детските градини
и в училищата на програми за образователна дейност, съобразени с културите на
различните етнически малцинства
Една част от проектите включват изследователска дейност, свързана
междуетническата интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

с

Всички проекти са работили и са постигнали резултати свързани с подготовката на
родителите за осъществяване на образователната интеграция на децата и учениците
Всички проекти са изпълнили дейности за работа със семейството за разясняване на
ползите от образованието на децата и учениците от етническите малцинства, за
преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различните
етнически групи.
При всички проекти са проведени информационни кампании, целящи привличане на
млади хора като доброволци за работа с деца в риск от отпадане или отпаднали от
образователната система.
Създадени са и голям бройэродителски клубове с участието на родители от етническите
малцинства, част от които продължават да работят и след приключването на проектите
Проявен е стремеж и са положени конкретни усилия за интегриране на работата на
училищата и детските градини с плановете на общинскити институции по тази
проблематика.
Тези цели са постигнати в една сложна и проблемна конкретна обстанновка и обществена
и общностна среда.
В населените честа на бенефициентитне относителния дям на населението от етническите
малцинства и преди всичко роми е голям. Относителния дял на децата и учениците от
ромски произход е по голям от този за населението като цяло и е със тенденция на
непрекъснато нарастване. В някои населени места в детските градини и училищата децата
от ромски произход преобладават.
В същото време броят на децата от ромски произход, които не са посещавали никога
училище продължава да е голям. През 2016 - 2017 г. броят на отпадналите ученици в
страната е нараснал на над 21 хиляди, като преобладаващата част ототпадналите са
основно от ромски произход . При учениците са много безпричиннте и отсъствия от
учебни занятия, ниска успеваемост в провеждания образователно-възпитателен процес,
недостатъчно владеене на български език и неангажираност на родителите, които не
оказват необходимата подкрепа и стимулиране на подрастващите за по-добро образование.
Основните проблеми за образованието и социализацията на децата и учениците от
етническите малцинства са свързани с ценностната система на отделните етнически и
социални групи,
с матетериалното състояние на семействата и стандарта на живот, с
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ниското образование и липса на професионална квалификация при голяма част от ромите,
с липсата на трудови навици при част от тях, с ограничените възможности за заетост, с
лошите битови условия.
.Влияние оказва и състоянието на пазара на труда, което изисква полагане на значителни
усилия за достигане на търсеното образователно равнище . В тази връзка част от
сдемействата и техните деца не веждат възможност за такова усилие и не формират
социална перспекгива основана на образованието.
Влияещи эактори са също :
• Нихилистичното и отношение към образованието на средата , в семействата, липсата на
разбиране и осъзнаване на ползите от образование за бъдещето но децата.. Липсата на
мотивация от страна на родителите за образование на техните деца.
• Неблагоприятната среда в общностите и в семейства –ниски доходи , нисък жизнен
стандарт, лоши битови условия,, липса на въцможнвости да се заплащат учебници , такси в
детските градини и пр..
• Използването на децата за извършване на несвойствени за възрастта им дейности.
• Ранно отпадане от образователния процес по социално-икономически, образователни и
етнокултурни причини / в по- малките населени места през последните години е трудно
някой от членовете на етническите малцинства да достигне до завършване на средно
образование/.
• Затрудненията на децата-билингви при овладяването на българския език.
• Негативно влияние за образованието на децата на засилващата се мобилнаст на
населението и миграционните процеси , както вътре в страната , таки и с миграция в
чужбина.
• Недостатъчна толерантност между етносите в проучваните населени места.
• Затрудненията при изпълнението на учебните програми поради различно ниво на
подгатовка, навици и поведенчеси нагласи на децата.
• Нарушаването на логиката и последователноста на образователния процес, поради
разбични материални интереси на родителите и семайствата- свързани с плащания,
получавнето на детски надбавки и помощи и пр.
Тази обстановка обективно затруднява социализацията на децата и възможнастите за
тяхната ефективна образователна интеграция. Въпреки усилията, които полагат
инкституциите и училището, социалното отпадане продължава да е факт а стремежът към
равен достъп до качествено образивание е повече стремеж на държавата и училищата
отколкото на семейсвата и децата от самите етнически малцинства.
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По посочените причини прооектите са изпълнявани в една сложна среда , при която
целите се налагт повече отвън а не са вътрешно присъщи на обектите на въздействие основните целеви групи.
Проучването показва, че основната цел на проектите е било създаването на условия за
подобряване съвместните форми на работа между училищната институция и семейната
общност за обхващане и задържане на учениците от етническите малцинства (със
специален фокус ромските) с оглед пълноценна образователна интеграция.
Специфичните цели се свеждат до преодоляване на негативизма към образователния
процес, повишаване информираността на представителите на семейната общност за
ползите от образователнието на техните деца и принадлежността им към образователната
институция, подобряване на взаимодействията между училищната институция и семейната
общност за трайно задържане на учениците етническите малцинства в образователната
система, повишаване капацитета на учителите за работа с представители на семейната
общност в мултикултурна образователна среда.
Отделните бенефициенти са изградили свои собствен фокус – едни са насочили основните
си усилия към постигане на промянна на родителите, други – са обърнали повече
внимание на работата с децата, трети са обърнали значително внимание на работата по
отношение на общностната среда, четвърти - към създаване на нови подходи и методи на
работа, идграждане на собствени модели на практическа работа за решаване на стоящите
образователни проблеми и изпълнение на поставените национални цели. Фокусът при
отделните бенефициенти е посочен при оценката на отделните проекти.
Следва да се отбележи, че заедно е
фокусирането в определена насока, всички
бенефициенти са подходили към проблематиката комплексно и са търсели и реализирали
многоцелева насоченост, съчетаване на форми на работа, едновременна робота с всички
целеви групи, постигане на резултати както по основните индикатори, така по един широк
кръг от показатели отразяващи състоянието на образователната интеграция и
социализацията на децата и учениците от етническите малцинства.. Няма проект , който да
е еднопосочно ориентиран и да не е пресдледвал целия спектър от поставените от
Приоритета и Процедурата цели и задачи.
Достойнство на Процедурата е не само постигнатата при отделните проекти но и
постигнатото като системна характеристика . В своята съвокупност то очертава един
значим напредък не само по конкретни образователни показатели а и по цялостния подход
и методология на робота за социалицазция на децата и учениците от етническите
малцинства в т.ч. и в тяхната свързаност с процесите на социализация на децата от
българския етнос.
Различните проекти са си поставили и преследвали широко гама от конкретни цели на
базата на обварзване на стратегическите цели с конкретната обстановка и конкретните
проблеми в съответното населено място и училище. Сред тях като общи се очертават :
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:Осигуряване записването на всички задължително деца и редовното посещаване на
детската градина.
Прекратяване на преждевременното записване в набалната степен на образдование .
Създаване на условия за постигане на гарантирания от държавата равен достъп
до качествено образование на децата от етническите малцинства;
Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата учениците като
част от националната културна идентичност;
Оказване на помощ и съдействие на родителите от етническите малцинства да
осъзнаят зависимостта между доброто образование и успешната реализация, и
приобщаването им в процеса на пълноценната интеграция и социализация на децата
им.
Повишаване на социалните и личностни компетенции на родителите. Създаване на
връзки
и взаимодействие помежду им за взаимно групово мотовиране и
подпомагане.
Преодоляване на предразсъдъците, приемане на различните и формиране на
умения за преодоляване на негативни прояви.
Сближаване на участниците в проекта деца, родители, учители персонал на
училищата и детскитке градини.
Подобряване владеенето на български език .

На практическо нива проектите са преследвали :
-

-

успешното включване на децата им в детските градини, като предпоставка за
бъдещото им успешно приобщаване и задържане в училище.
Ссъздаване на по-голяма увереност за възможностите за постигане на по-добро
образование и последваща социална реализация за децата им.
укрепване на връзките, близостта и доверието с децата им и техните учители.
подобряване на социализацията и когнитивното развитие.
укрепване на връзките, близостта и доверието с родителите и учители.
укрепване на връзките, близостта и доверието с децата и техните родители.
обогатяване на инструментариума за приобщаване.
Повишаване на средния общ успех на учениците/децата .
Засилване на чувството за национална принадлежност.
Повишаване на интересът към образованието и желанието за образование
Изграждане на образователно-учебни навици и образователна дисциплина.
Създаване на социо-културни навици и поведенчески стереотипи.
Създаване на условия за увеличаване на родителската помощ за ученика и
подобляване на родителската грижа за децата.
Родителско участие в живота на училището.
Сближаване между децата от различните етноси , изграждане на контакти и
общуване между родители от различните етноси. Създаване на умения за взаимна
комуникация.
Намаляване на етническото разграничаване, обособяване и затваряне.
Промяна по отношение познаването и разбирането и уважението на бита и
традициите на другите етноси и на толерантността и търпимостта към другия
етнос.
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- Развитие на умения за недопускане и противопоставяне и конфликти.
Извършена е значителна по обем и съдържание работа за повишаване на капаитета на
институцията за работа по проектните и стратегическите цели. Създадени и усвоени са
нови учебни програми . Повишена е квалификацията на учители. Подобрени са
обучителните умения. Усвоени са нови методики за преподаване на предмета в
мултиетническа среда. Повишено е познанието на учителите за бита и културата на
етносите. Повишени са
уменията за комуникация в мултиетническа среда.
Повишени са уменията за справяне с мултиетнически конфликти.
Създадени са полезни връзки с колеги от други училища . Създадени са отношения
на сътрудничество между учители и родители
Една голяма част от бенефициентите са работили настойчиво , целенасочено и
последователно за подобряване на взимодействието межгду различните институции на
местно ниво по проблемите на социалицацията и образованието на децата и учениците от
етническите малцинсва
както е на сътрудничеството с НПО от местно и национално
значение. На много честа се констатира добър интерес на представители на местните
власти към проектните мероприятия, налица са са позитивни нагласи на местните
власти към проблематиката на образователната интеграция на децата и учениците
от етническите малцинства. Постигната е съпричастност от страна на местните
власти и са създадени трайни делови отношения с тях. От бенефициентие в рамките
на проектите са разработени предложения за допълнителни мерки за включнате в
общинските и училищни стратегии, свързани с образователната интеграция на учениците
от етническите малцинства. При някои проекти е постигнат напредък по реабно
интегриране на изпълнението на проектите в цялостната работа на местната власт
по интеграция на малцинствата.
Заедно с това проучването дава основане за извода , че привлечените към
изпълненито на проектеите представители на местните власти са малко а получено
организационно съдействие има само при аст проектите ( това са повечето проекти с
бенефициени общини и и неучилищни институции на МОН, каткто и проектите
узпълнени в партньорство с държавни институции). Създадени нагласи и готовност
да се продължи започнатото чрез общински планове и програми договорените
ангажименти за бъдеща съвместна работа са малко.
Проучването показва ,че при планирането на дейностите са спазвани основните принципи
за прозрачност, рамвонопоставеност, междуинституционално сътрудничество и
партньорство, включване и овластяване на всички заинтересовани страни, устойчиво
въздействие върху целевата група, мултиплициращ ефект члез разширяване и прилагане
на ефекта в други образователни институции, информираност и публичност;
Исключително голямо е вниманието отделено на неотклонното прелагане на принципа за
недискриминация, което е един от същностните елементи на проектите и процедурата като
цяло.
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При оценката на резултатите и напредъка при тази процедура , както и при всички други
процедури и проекти следва да се изхожда от сложността и многовекторния характер на
социалните процеси , които са предмет на дейнокстта. Процесите не промяна са бавни ,
крайни резултати могот да бъдат постигнати в дългосрочен план. Възможни са периоди на
затной и връщане назад предизвикани от различни социални фактори. По този причина
всяка стъпка в положителна посока има важно зпначение и е постижение . Резултатите от
проектите дават основание да се смята ,че стъпка напред в положителна посока е
направена – по отношение на всички целеви групи, по отношение на средата, по
отношение на изградения капацитет за работа в бъдеще. Постигнат е напредък по
отношение на разбирането за образованието като ценност и жизннен императив при една
нечалка група от родители и семейства. Съдзадените форми са устойчиви и има условия
за надграждане.
Важно постижение и напредък е по-доброто познаване на средата , на
процесите в нея , на текущото състояние и проблеми. Проектите са с принос за
установяване на тестните места в общностните награси и пролемите в семеъството у
които затрудняват социализацията и интеграцията в социалната среда . Идетифицирани са
групови и индивидуални негативни фактори , които пречат на образованието на децата. В
този смисъл резултатите от проектите са създали добра база за бъдещо надграждане и поуспешна и по – ефективна работа за образователна интеграция и социализация на
децата и учениците от етническите малцинства в училищата и детските градини
бенефициенти.
Според отчетната документация всички проектни дейности са изпълнени. Това
потвърждават и данните от проведаната анкета сред ръководители и учители от
бенефициентие . Преобладаващата част от тях считат, че всички предвидени дейвосни са
изпълнени.
Аналогично е мнението на бенефициетите за степента на полезност от проектите и
техните резултати – 90 % анкетираните считат , че полезността от проектите е много
голяма , а 10 % са отговорили ,че е умерена.

Оценка на реализираните дейности .
Реализирани са 30 основни вида дейности. Дейностната структура е обичайна за
проектите финансирани от ЦОИДУЕМ и е базирана върху утвърждаваните от Центъра
основни форми на работа. Застъпени са формите на работа в малки гпупи с творческа и
изследователска насоченост, обученията съчетаващи познанието с практическа работа,
дискусиите като форма на интерактивно предоставяне на знания и умения, изнесените
форми на образование с откъсване от средата.
Характерно за повечето проекти е едновременната работа с групи съставени от деца ,
ученици , родители ,учители
с участието на ментори, аниматори и доброволци. По
застъпено е изролцването на облазователни медиатори. Постигнат е ефект на по-активно
взаимодействие мегду представителите на основните целеви групи.
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Друга характерна особеност на процедурата е че пвечето бенефициенти са проявили
стремеж да търсят , да разработват и да експериментират свои нови оригинални форми и
методи на работа , да изграждат собствени модели на органицация и методи . Тази
иновативност е дала много добри резултати по две причини – поради създадената
атвосфера на творческо търсене и поради по-високата степен на мотивация на всички
участници. По оценка на самите бенефициенти прилагането на собствените им нови
модели е било успешно. Те се предлагат за по-широко розпространение и ползване от
други училища и детски градини. Общата оценка е, че чрез процедурата е създаден един
общ дух на новаторство, на търсене, на експериментиране, на обмен на опит . От тази
гледна точка процедурата има своя собствена уникалност, на която следва да се обърне
по-голямо внимание, анализ и оценка с оглед бъдещо надграждане на самия подход за
органицация, планиране и провеждане на процедури с аналогично предназначение.
Отчитайки колко трудно се постига подобно единение на цели , мислене и действиея в
една шерока колегиална и интитуционална общност, екипът провел проучването счита ,
че именно тази характеристика на проектите и Процедурата заслужава най-висока оценка.
По същество и съдържание всички бенефициенти са покрили изискванията за
включване на определените задължителни дейности. Даже в случаите , когато номинално
това не е отразено пряко, в съдъжателен аспект присъстват всички изискващи се форми
на работа.
В таблици 13 и 13 А са отразени количествените параметри на изпълнените
основни дейности и групи дейности , като брой, брой на проведените мероприятия по
всяка форма на работа и брой на участвалите в тях прдставители на целевите
групи.(Данните в таблицата са изведени от съдержателните отчети за изпълнението ,
отчетната документация за отделните дейности, проектните предложения, сключените
договори с бенефициентие.Използвани са и данни от финансовите отчети. За всеки
одтелен проект е иготвена отделна статистическа справка. На основата на статистическите
справки са направени представените общени данни).
Таблица 13.

Изпълнени дейности и участници в тях - Общо за всички проекти по процедурата

Начално събитие

5
6
7
8
9
4
Брой
Брой
Брой
Брой
Брой
преки
Брой
преки
Изпълне проведен
присъств участва
Брой
участни присъств участни
ни по
и
али други
ли
присъств
ци
али други
ци
проекта меропри
родитиел уцител али други
учениц ученици родител
яти
и
и
и
и
29
361
82
0
80
0
63
0
29
312
3972
4267
2734
2090
644
258
50
29
121
30
67
22
343
217

Заключително събитие

30

1

Дейност

Организация и
управление
Информация и
публичност

2

3

30

1638

322

1252

246

328

252
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Таблица 13 А. Изпълнени дейности и участници в тях - Общо за всички проекти по процедурата
5
6
7
8
9
4
Брой
Брой
Брой
Брой
Брой
Брой
преки
преки присъств
Брой
Изпълн проведен
присъств
участва
участни
участни
али
присъств
ени по
и
али
ли
ци
ци
други
али
проекта меропри
други
уцител
учениц
родител родитиел
други
яти
ученици
и
и
и
и

1

2

Дейност

Работа в групи - клубове ,
ателиета, изледавателски
групи и др
Клубове, ателиета за децата
и учениците, групи за
обучение
Родителски
клубове
и
образователни центрове
Клубове Родители Учители
Клубове
Родители
Ученици/деца

3

73

1293

1394

0

366

0

87

48

549

120

10

823

0

135

5
54

121
885

77
1227

0
0

168
990

0
0

159
83

Спортни клубове

12

192

213

0

30

0

19

Общо

192

3040

3031

10

2377

0

483

8
23

100
783

0
100

100
288

0
22

100
63

31

883

100

388

22

163

51

134

2261

2190

1731

1790

293

12

31

1838

100

707

60

137

10

70

702

0

460

0

221

15

15

1212

100

446

100

102

48

60

2946

0

572

0

233

136

310

8959

2390

3916

1950

986

Зелени и летни училища
Обучения за деца и ученици
Обучения за родители
Срещи с родители
Обучения за учители
Съвместни
обучения
учители родители

11
120
142
147
6
19

138
231
142
147
6
19

293
3512
430
364
0
60

0
0
10
0
0
0

129
891
2157
3147
12
585

0
0
0
0
0
3

40
390
313
181
76
259

Посещения на фирми

33

33

448

0

136

0

42

Изпълнени дейности
състезателен характер

72
46
5
127
8
258

със

1
Конкурси
Състезания в определени 11
области на знанието
12
Общо
Изпълнени дейности с масов
характер
Концерти и изложби, клубни
представяния
Тържества и отбелязване на
празници
Организиране на междуучилищни събития
Организиране на театрални
постановки
Спортни
състезания
и
празници
Общо

10
56
66

89
66
30
50
29
264

Проведени обучения
15
186
165
252
15
215
10

242

Общо

478

716

5107

10

7057

3

1301

Дискусии
Кръгли маси

42
10

148
15

572
180

40
0

508
379

0
0

217
242

Общо

52

163

752

40

887

0

459

38
и 46

89
46

1223
1399

0
0

576
417

0
0

190
271

Посещения на театри и кино

11

11

464

0

215

0

39

Общо

95

146

3086

0

1208

0

500

121

620

100

640

300

0

423

0

0

423

0

144

858

67
78
145

Изпълнени дейности с
културно познавателна цел
Екскурзии
Посещения на музеи
исторически обекти

122

Посещения по квартали и 121
домове
Индивидуални
срещи
с 423
родители

Други изпълнени дейности
Изследвания, разрабоване на
програми и др.
Публични
разяснителни
кампании
Анкетни проучвания
Полагане на доброволен труд

57

50
229

122
324

21

21

472

0

349

0

346

13

31

451

1499

212

1600

88

Доброволчески структури

18
26
13

18
26
220

1963
610
530

0
20
0

821
354
183

0
0
0

321
35
43

Общо

1600

5266

26464

4169

18815

3875

4869

23
38
86
8
191

2612

По 29-те ппроекта по процедурата са изпълнени общо 1600 дейности (без дейностите по
организация и управление и информация и публичност, които са представени и
анализирани отделно). Това са създадени клубове, ателиета, иследователски и творчески
групи, проведени различни по съдържание масови мероприятия, проведени дескусии,
проведени обучения, прроведени познавателно информационни посещения и екскурзии,
проведени анкетни проучвания, изградени доброволчески структури и пр.
В рамките на тези дейности са проведени общо 5266 мероприятия. При някои от
дейностите с продължителен характер(например клубовете) са проведенитеголям брой
мероприятия (сбирки, уроци, сесии и пр.) Други са еднократни и сами пи себе си имат
характера и са отразени статистически като отдели мероприятия (например проведена
анкета). Тази обща цифра показва, че средно в рамките на всеки отделен проект , през
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целия период на изпълнение на проекта е имало поне едно мероприятие, т.е. работата по
проектите е била ежедневие и неотделна част от работата на училищата.
По приблизителни разчати при изпълнението на дейностите са реализирани общо 119000
човеко/участия , от които 46 % са на деца и ученици определени като преки участници в
проектите 4 % – на деца и учетници допълнително включили се, участвали или
присъствали на мерапршятията , 35% - на родители определени като преки участници в
проектите, 3% – на родители допълнително включили се, участвали или присъствали на
мероприятията , 8% –на учители 4% - на други уаствали – доброволци, ментори ,
аниматори, медиатори. Структурата на участията по видово участници е илюстирана на
Фиг. 15 .
( Забележка : Броят на човеко учасията е въведен в анализа с цел да се отрази по точнож
степента на застъпеност на отделните типове дайности. Той е изчислен като за формите на
работа с продължителен характер (клубните форми на работа) за чавеко участие се
приема всяко присъствие на отделна сбирка.)
Участия в дейностите и мероприятията на представители на отделните целеви групи

Участия на други (
доброволци, медиатори,
ментори и и др;)

5000

Участия на учители

9500

Участия на допълнително
присъствали родитили

3900
Series1

Участия на обхванатите
родитили

41000

Участия на допълнително
присъствали деца и ученици

4200

Участия на обхванатите деца и
ученици

55000

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Брой

Фиг.15

При общо 17796 обучавани деца и ученици и общо обхванати в проектите 8899 деца и
ученици данните показват степен на участие (средно 5 участия в мероприятия на 1
обхванат ученик/дете) малко над средната за проекти от подобен тип.
Основна форма на работа , в коята са реализирани 51 % от всички човеко участия е
груповата работа в малки групи - клубове , ателиета, изследователски групи и пр.
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Мероприятията с масов характер са с 15 % от общия брой участия. Обученията– с 13
%, екскурзиите - с 6 %
Тизи данни определят високата относителна тежест на роботата в клубовете, атериатата и
изслезователските групи в рамките на процедурата.
Анализ на работа в малки групи - клубовете , ателиетата и изследователски
групи .
Работата в малък формат е характерен акцент на цялата процедура. Тя е застъпеноа при
всички проекти. В таблица 14 са посочени обобщени данни за изпълнените извънкласни
форми наработа в малки групи - клубове , ателиета, изследователски групи. Създадените
клубове , ателиета и зследователски и други групи с конкретни задачи са общо 192. От
тях ученически са 85 , родителски - 48, 54 са със смесено участие на деца и ученици и
родители и 5 са с участие на учители и родители.
. В тях са участвали общо 3040 от обхванатите деца и ученици ( една трета от вички
обхванати деца и ученици) и 2377 от обхванатите родители ( половината от общия брой
обхванати родители) и 483 учителя ( 53 % от всички обгванати учители).

Таблица 14. Работа в групи - клубове , ателиета, изледавателски групи и др.п. Изпълнени дейности и участници в тях
- Общо за всички проекти по процедурата
1

Дейност

5
6
7
8
9
4
Брой
Брой
Брой
Изпъл
Брой
Брой
Брой
преки
преки присъст
Брой
нени проведе
присъст
участв
участн
участн
вали
присъст
по
ни
вали
али
ици
ици
други
вали
проект меропр
други
уците
учени
родите родитие
други
а
ияти
ученици
ли
ци
ли
ли
2

3

Работа в групи - клубове , ателиета,
изледавателски групи и др
73

1293

1394

0

366

0

87

48

549

120

10

823

0

135

Спортни клубове

5
54
12

121
885
192

77
1227
213

0
0
0

168
990
30

0
0
0

159
83
19

Общо

192

3040

3031

10

2377

0

483

Клубове, ателиета за децата и
учениците, групи за обучение
Родителски клубове и образователни
центрове
Клубове Родители Учители
Клубове Родители Ученици/деца

72
46
5
127
8
258

Характерно за повечето проекти е едновременната работа с групи съставени от деца
, ученици , родители , учители
с участието на ментори, аниматори и доброволци.
Характерно за всички проекти е, че е търсен целенасочено и е постигнат ефект на
сближаване , на изграждане на по-силна свързаност, умения за общуване и съвместна
работа, взаимодействие между представителите на всички целеви групи. Тежестта, която
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бенефициентите са поставили върху този подход и методология е отличителен белег на
повечето проекти и на процедурата като цяло. Основното му достойнство и предимство е
в разбирането за социалицацията като съчетание на индивидуални нагласи с учения за
поведение в една по-широка групова среда, различна от тази в традиционната класна
форма и ориентирана към взаимодействията в рамките на семейството и между децата и
тегните родителш. Постигнатите положителни резултати дават основание да се счита, че
този подход и форми на работа е приложен успешно и ще се използва все по-често и в
бъдеще.
За голямата относителна тежест на тези форми на работа свидетелстват и данни за
реализираните човеко участия в проведените мероприятия по изхълнение на основните
проектни дейности . В тези форми са реализирани половината (51%) от общия брой
човеко/ участия в мелоприятията изпълнени по всички проекти.. Мероприятията с масов
характер са с 15 % от общия брой участия. Обученията– с 13 %, екскурзиите и
посещенията на музеи – с 6 %.
Клубовете са създадени на доброволна основа. Попълнени са необходимите декларации за
това. При съставянето им са изучавани интересите, наклонностите и способностите на
децата и родителите, желанието за работа, идетифицирани са конкретните познователни
интереси в съответната област Подборът е съдействал за добрата и успешна групова
работа в последстнвие. От всички бенефициенти са осигурени добри условия за работа.
Осигуряването с материали и други средства необходими за работата е на добро ниво .
Работено е по предварително подготвени програми и графици съобразени с натовареността
на децата и ангажиментите на родителите и учителите.
Повечето групи са от 10 до 15 участника ( с повече участници са клубовете с фолкрорна
насченосг) през целия период на проекта и са имали от 8 до 40 работни сбирки. За
ръководители са определяни опитни учители със съответния профил или въгшни
специалисти. В работата на част от клубовете са взели участие медиатори , външни
лектори , специалисти психолози и др. .Характерно за голяма част от клубовете е
участието
на добровлци от егтничските малцинстна
в част от сбирките и
представителните мвероприятия.
В таблица 15. са представени данни за основната тематична насоченост на работата на
клубовете , ателиетата и групите .
Таблица 15.
1.

Клубове за изучаване на история , култура ,
природознание

19

2.

Клубове за проучване и запознаване с традициите и
бита на етносите

11

3.
Клубове по традиционни умения и занаяти

3

4.
Ателиета по приложно изкуство

21
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5.

Клубове за изучаване на кулинарните традиции на
етносите

4

6.
Клубове с форклорна насоченост
7.

14

Клубове и ателиета за слово, литература и
журналистика

7

Спортни клубове

9

8.

9.

Клубове по информационни технологии , работика ,
нови отраслеви технологии

10.

Клубове и групи за изучаване на български език

11.

Клубове за съвместна работа на родители и учители

12.

Клубове за информационна и образователна работа с
родители с участието на учители, медиатари и
доброволци ( част от тях с участието на деца и
ученици)

13.
14.

Клубове по екология
Клубове по професионално - ориентиране, бизнес
Общо

8
12
8

60
8
8

192

Насочеността на работата в клуовете и ателиетата е разнообразна и като цяло
покрива както целия спектър от интереси на целевите групи така и основните
емементи на мултикуртурнотао начало – познаване на традициите и бита на
другите етности, на техния форклор, занаяти, кухня, основни ценности,
,разбирания, нагласи, празници; изграждане на взаимно уважение и култура на
толерантността; мултиетническо общуване и изграждане на съответни
комуникационни умения.
Повечето от клубовете са в области и с тематична насоченост изискващи
творчество и създаващи умения за творческа работа и изява.
Особеност на процедурата е относително големия брой на клубове и групи за
информационна и образователна работа с родителите. Добра оценка заслужава и
включването на учители като участници в някои от тези клубове. Именно чрез
тази форма е реализиран и специфичния акцент върху работата с родителите и
семействата на децата и учениците като съществен фактор за тяхната
социализация и образователна интеграция
Позитивна оценка заслужава и относително големия брой на групите и клубовете
с насоченост към изучаване на българси език. Следва да се отбележи, че
изучаването на бължарския език е било задача и част от методологията на работа
във всички клубове , ателиета и групи. Създаването на групи с основна такава
насоченост обаче, е позволила да се реализира по-обемна и фокусирана работа за
изучаване на езика там , където е установено изоставане, създаващо пречки за
социализацията на децата и учениците от етническите малцинства и за
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усвояването на учебния материал по основните учебни програми.
Характерни за тази форма на работа са твърческото начало, стимулирането на
творчеството и разкриването на индивидуалните способности. Друга важна особеност е
работата в нова неформална среда, по-голямата свобода за лична изява, акцентът върху
неформалната , дороволна отговорност пред групатна. Индивидуалната работа е
съчетавана с екипното и групово взаимодействие. Комуникацията е осъществявана
исключително на български език, което е повишило езиковата култура на вкички
участници.Важна обща характеристика на работата в ъв всички групи, независима от
нейното съдържание, е ориентацията към взаимното опознаване и сближаването между
представителите на различните етноси. Така от едва страна е постигнат ефект на
идентифицшране и съхраняване на културната идентичност при всеки един от
участниците, от друга – взаимно опознаване и сближаване, от трета - изграждане на
разбиране за културна и цивилизационна общност.
Характерът и съдържанието на рботата са съабразени с интересите, нагласите и
способностите на участншиците. В процеса на работа програмите са адаптирани към тях.
Отчитането на желанията на участниците е правено при изграждането на повечето групи.
.
При всички клубове преобладаващата част от участниците са придобили нови
значителни по обем и съдържание знания и умения. Наред с конкретните умения е
разширена зачително общата им култура и кръгозор. Така тази форма на работа е
допълнила работата с децата и учениците в клас по начин и съдържание , които не биха
могли да се осъществят в класната форма на работа . Проявен е стремеж към обвързаване
на работата по проекта с работата в клас и учебните програми . Даже в случаите , когато
няма пряка обвързаност се констатират допълване и награждане на знания и умения. От
тази гледна точка клуебната форма е с най- голям принос за интегрирането на проектите в
учебно -възпитателния процес. ,
Според екипа извършил проучнането проблем при тази форма на работа е
балансирането между формалните и неформалните отношения между ръководителите на
клубовете и групите и техните участници, тогава когато ръководили са учители от самите
училища. Клубовете с ръководители учители от самите училища са съществена част от
общия им брой, особено в по-малките населени места, където педагозите са малко . От
една страна основно предимство на клубните форми на работа. е възможността за работа
в неформална среда. От друга е важно да се запази и да не се нарушава формалния
авторитет на учителите като основа на реда и начините на въздействие в теккущия
образователен процес. Констатира се, че в повечето случаи сега тези отношения се
изграждат субективно от самите учители и на базата на професионалния им опит и
инстинкт, без да има нарочна методическа основа. Дотолкова доколкото използването
на проектните форми на работа в образователния процес се увеличава, на този
специфичен елемент на работа по проектите се препорлъчва да се обърне специално
методическо внимание.
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Друг проблем при работата в мъалки групи е свързан с разликите в равнището на
водене на работата. . Начинът а и формите на работа са зависили от водещите . Те са с
широко разнообразие. Отчитайки общотно добро ниво на справяне на водещите следва да
си има предвид , че нивата на поднасяне на материала и на провеждане на занятията са
различни при различните проекти и клубове. В това отношение може да се препоръча да
се раработят минимални критерии за съответтвие за оптделните типове клубни дейности
и да се провеждат тестове за неговото установяване. Считаме , че така от една страна ще
се гарантира професионализъм на избраните водещи , от друга ще се създадат стумули за
повишаване на професионалната квалификация на учителите желаещи да участват в
проекти .

Данни и оценка за изпълнените мероприятия с масов характер
В този нип дийности са реализирани 3784 човеко/ участия от кжито 78 % са на деца и
ученици к 15 % на родители Проведени са 51 Концерти и изложби, клубни
представяния , 123 Тържества и отбелязване на празници, Организирани са 10 на
междуучилищни събития, Посетени са 15 театрални постановки и кинопрожекции.
Таблица 17.
Изпълнени дейности с масов характер и участници в тях - Общо за
всички проекти по процедурата

1

Дейност

Изпълнени дейности с масов характер
Концерти
и
изложби,
клубни
представяния
Тържества и отбелязване на
празници
Организиране на между- училищни
събития
Организиране
на
театрални
постановки

5
6
7
8
9
4
Брой
Брой
Брой
Изпъл
Брой
Брой
Брой
преки
преки присъст
Брой
нени проведе
присъст
участв
участн
участн
вали
присъст
по
ни
вали
али
ици
ици
други
вали
проект меропр
други
уците
учени
родите родитие
други
а
ияти
ученици
ли
ци
ли
ли
2

3

51

134

2261

2190

1731

1790

293

12

31

1838

100

707

60

137

10

70

702

0

460

0

221

15

15

1212

100

446

100

102

Спортни състезания и празници

48

60

2946

0

572

0

233

Общо

136

310

8959

2390

3916

1950

986

89
66
30
50
29
264

Проведените дейности с масово участие имат съществен принос за постигнатите
резултати. Сред тях преобладават тържествата свързани с отбелязването на важни дати от
националния календар , дати и правници свързани със традиции на етносите, дати
свързани с ъс самите учебни заведения.
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Тяхният основен принос е в изграждането на отношения на общност , на единкстно в
многообразието , на мултикултурна среда като характеристика на обща и единна
национална култура. Стремейки се да се избегне каквато и да е пратетичност екипът счита
, че приносът на проектите в това отношение е голял, нездаменим и с нейзмеримо висока
стойност.
Имайки предвид общия генезис на преобладаващата част от празниците както и
специечните културни елементи и отенъци , които са внесени и развити от различните
етноси практиката за съвмество отбелязване е исключетелно полезен и значим
интеграционен фактор. Тя акцентира върху симиларитета , общността , единството и в
същото време е интересна с многообразието , с култуерата ня пхриемането и уважението.
Определено може да се счита, че именно таскъв тип мероприятия са показателни да
етническата близост , за общите ценности и непротиворечивостта на различията, за
степента на толерантност. В този смисъл тяхното наличие или отсъствие е индикатор за
равнището на междуетническите отношения и интеграцинните процеси. Училището е
изключително благоприятно средище не само за изграждане на нагласи у децата и
ученициите в това отношение но и за създаване на традиции на общностно равнище.
Акцентът , който е поставен от ЦОИДУЕМ с препоръката за разаботване на
празничен календар и организиране на празнуването на основни празници характерни за
етническсите групи е действие заслужаващо исключително висока оценка. Още повече, че
препоръката е била подплатена и с конкретни указания , методическа помощ и
съдействие от страна на ЦОИДУЕМ.
По тази причина всички бенефициенти са провели такива меероприятия , което
има съществен принос за цялостните порожителни резултати както по отделните проекти ,
така и по процедурата.
Може да се препоръча работата в тази посока да се продължи да се надгражда чрез
създаване на национален календар на празниците на етносите с подчертаване и отделяне
на специално внимание на съвместните празници и на празниците с общ генезис. Един
подобен календар следва да бъде и ориентир при определяне на дейностите в бъдещите
проекти.
В тези дейности са участвали за представяне на свои резултати всички клубове.
Данните показват един по- голям интерес именно към този тип дейности,. Според
проучването интересът към тази група дейности е бил висок защото са били форма на
публична изява на участниците в клубовете и на тях са присъствали много родители и
съученици на участниците.
По оценка на екипа извършил проучването празничните календари и тържествата
са имали по-голям ефект и принос за постигнатите резултати от останалите дейности от
тази група .
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Данни и оценка за изпълнените дейности със състезателен характер

Таблица 18. Изпълнени дейности със състезателен характер участници в тях - Общо за всички
проекти по процедурата
5

4

6

7

8

9

1

2

3

Дейност

Изпълне
ни по
проекта

Брой
проведен
и
меропри
яти

Брой
Брой
преки
присъств
участни
али други
ци
ученици
ученици

Брой
преки
участни
ци
родител
и

Брой
Брой
присъств
Брой
участва
али други
присъств
ли
родитиел
али други
уцители
и

Конкурси
Състезания в
определени
области на
знанието

1
11

8
23

100
783

0
100

100
288

0
22

100
63

Общо

12

31

883

100

388

22

163

Изпълнени
дейности
със
състезателен
характер
10

56
66

Данни за проведените дискусии и кръгли маси

Таблица 19.

Дискусии и кръгли маси и участници в тях - Общо за всички проекти по процедурата

1

2

3

5

4

6

7

8

9

Брой
Изпълнен
проведени
и по
мероприя
проекта
ти

Брой
Брой
преки
присъств
участниц
али други
и
ученици
ученици

Брой
преки
участни
ци
родител
и

Брой
Брой
присъств
участва
али други
ли
родитиел
уцители
и

Кръгли маси

42
10

148
15

572
180

40
0

508
379

0
0

217
242

Общо

52

163

752

40

887

0

459

Дейност

Дискусии

Брой
присъства
ли други

67
78
145

Данни и оценки за проведените обучения
Таблица 20..

Изпълнени дейности по обучение и участници в тях - Общо за всички проекти по процедурата

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Изпълнени
по проекта

Брой
Брой
Брой
Брой
Брой
Брой
Брой
преки
присъствали
преки
присъствали
проведени
участвали присъствали
участници
други
участници
други
мероприяти
уцители
други
ученици
ученици
родители
родитиели

Зелени и летни училища
Обучения за деца и
ученици
Обучения за родители
Срещи с родители
Обучения за учители
Съвместни
обучения
учители родители

11
120

138
231

293
3512

0
0

129
891

0
0

40
390

142
147
6
19

142
147
6
19

430
364
0
60

10
0
0
0

2157
3147
12
585

0
0
0
3

313
181
76
259

Посещения на фирми

33

33

448

0

136

0

42

Общо

478

716

5107

10

7057

3

1301

Дейност

Проведени обучения
15
186
165
252
15
215
10
858

Данни и оценка за изпълнените дейности с културно познавателна цел

Таблица 21. Изпълнени дейности с културно познавателна цел и участници в тях - Общо за всички
проекти по процедурата
1

5

6

Брой
Брой
проведен
преки
и
участни
мероприя
ци
ти
ученици

Брой
присъства
ли други
ученици

Брой
преки
участни
ци
родител
и

Брой
Брой
присъства участва
ли други
ли
родитиели уцители

89
46

1223
1399

0
0

576
417

0
0

190
271

11

464

0

215

0

39

146

3086

0

1208

0

500

2

Дейност

Изпълне
ни по
проекта

3

4

7

8

9

Брой
присъства
ли други

Изпълнени дейности
с културно
познавателна цел
38
Екскурзии
Посещения на музеи 46
и
исторически
обекти
Посещения
на 11
театри и кино
95
Общо

57

122
50
229

Данни ио оценка за изпълнените други дейности
Таблица 22..

Други изпълнени дейности и участници в тях - Общо за всички проекти по процедурата
1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Дейност

Изпълнени
по проекта

Посещения по квартали 121
и домове
Индивидуални срещи с 423
родители

Други
изпълнени
дейности
Изследвания,
разрабоване на програми
и др.
Публични разяснителни
кампании
Анкетни проучвания
Полагане на доброволен
труд
Доброволчески
структури

Брой
Брой
Брой
Брой
Брой
Брой
Брой
преки
присъствали
преки
присъствали
проведени
участвали присъствали
участници
други
участници
други
мероприяти
уцители
други
ученици
ученици
родители
родитиели

121

620

100

640

300

0

423

0

0

423

0

144

122
324

21

21

472

0

349

0

346

13

31

451

1499

212

1600

88

18
26

18
26

1963
610

0
20

821
354

0
0

321
35

13

220

530

0

183

0

43

23
38
86
8
191

Резултати по основни индикатори
Планираното по повечето основни индикатори е изпълнено. В таблиза 9 е посочена
степента на изпълнение н %. По 5 от индикаторите има надвишаване на плановите
стойности , като то е най-голямо при индикатора „Родители, които са повишили
информираността си относно ползите от образованието” - 111,20% и индикатора
„Учители, директори и други педагогически специалисти, които са се включили в
дейности по преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи” 109,50%. Без да се абсолютизират цифрите може да се направи извод за относително позасилено внимание по отношение на родителите и учителите, като са изпълнени повече
дейности с тяхно участие..
Като се има предвид трудното привличане на родители за участие в мероприятията може
да се направи извод за проявена настойчивост и умения от страна на организаторите и
учителите, което е дало резултат.
Постигнатото е значимо. При 29 –те проекта са усваени 43 нови програми за обуение,
което означава
по–високо
равнище на специализиран
програмно-методически
инструментариум.
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Приблизително 3000 родители са повлияни от проектите, като са
повишили
информираността си относно ползите от образованието като са се включили в дейности
по преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи.
Приблизително 4500 са децата и учениците от мнозинството и от етническите
малцинства, които са се включили в дейности по преодоляване на негативни стереотипи и
дискриминационни нагласи, при общо 17000 учещи в училищата.
325 – те добровалци са допълнителна сила за влияние върху средата, която може да се
използва и в бъдеще при подхждящо отношение.
Недоизпълнението по индикатор „ Изготвени общински планове със заложени дейности за
поетапна десегрегация на детски градини и училища и за преодоляване на вторично
сегрегираните такива” определено отразяава проблемите свързани с привличане на
вниманието на местните власти и получаване на съдействие от тях. Извършеното
проучване показва , че там където има добри връзки и е работено с местните власти са
постигнати по-добри резултати. Това взаимодейстгвие е помогнало внимание към работа
по проектите и съдействие да окажат и други местни институции, неправителствени
организации, местния бизнес, доброволци. Проявите на сътрудничество са придали позначима институционаолност и обвързаност на проеките с държавното начало и
държавната политика по места. От своя страна проектите са съдйствали за изпълнениета
на плановете и програмите на самите местни власти.
Изграждането на подобни нръзки и отношения
има и много бъдещи измирения - за
бъдещи проекти, за получаване на финансиране по по бщински програми , с което може да
се надгражда постигнатото в резултат на проектите. На безата на направените наблюдения
екипът по проучването счита, че водещо значеиние за подобно взаимодействие има
личната нагласа и умение на ръководителште на училищата и детските градини.
Друг извод , който се налага е, че основите на по-успешно взаимодействие се полагат с
ежедневни контакти. По отношение на проектите то е започвало на етапа на
кандидатстване и подготовка на проектните предложения - чрез информиране за
намеренията , обясняване на възможностите и целите , консултации. Така опрделени
представители на местните интитуции са били привлечени и въвлечени за каузата на
проектите и са станали съпричастни към тях. На основата на тези наблюдения и изводи
може да се предложи да се проведат мерки за засилване на комуникацията и
взаимодействиетао на учебните структури с местните власти
по проблемите на
образователната интеграция и социализацията на децата и учениците от еническите
малцинства. Част от тези мерки да са свързани с повишаването на квалификацията и
уменията на ръководсвата на училищата в тази насока, обмен и популяризиране на добри
практики, повече стимули за добро взаимодействие. Да се въведат регулярни срещи и
информиране. Да се създадат възможности за повече съвместни проекти.
Като се има
предвид значението и влиянието на работата на училищата, чрез образователната
интеграция, по всички интеграционни елементи , както и това, че в много населени места
те осъществяват основната част от целенасочената интеграционна дейност се счита , че на
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тази проблематика следва да се обърне по- голямо внимание както от ЦОИДУЕМ така и от
МОН. Следва да се работи и с такива национални структури като НСОРБ, Асоциацията
на кметовете и др. Стремежът следва да бъде пълно интегриране на дейността на
училищата и детските градини в общностната работа , превръщане на търсенето на
финансиране в обща цел и задача, съвместна работа при подготовка на проекти и
кандидатстване, повече съвместни дейности и мероприятия. Една възможна форма е
създаване на национална мрежа „училища-местни власти” , която да работи целенасочено
по тези въпроси.
Приоритет 1 като обща целева постановка се фокусира върху работата с
родителите и промяната на отношението към образованието в семействата. Чрез влияние
и промяна в семейството се търси и промяна в обществената среда като цяло и в
общностната среда при всички основни етнически групи.
Следва да се подчертае постигнато и по една друга дажна цер – повишаване на
капацитета за работа на учирищата и детските градини – методически, органицационен,
кварификацианен. Постигнатото по основните индикаторите „ Разработени и въведени
програми за образователна дейност в детските градини и в училищата, съобразени с
културите на различните етнически малцинства” - 43 нови програми, „Изследователски
дейности, свързани с междуетническата интеграция на децата и учениците от етническите
малцинства” – проведени 68 такива дейности и „Учители, директори и други
педагогически специалисти, които са се включили в дейности по преодоляване на
негативни стереотипи и дискриминационни нагласи% - 921 очертава рачките на едно
значително по.високо професинално ниво на работа , при което практиката се лазира на
научни методи, на проведени задъблолени оценки на състоянието и на проблемите върху ,
които следнва сдая ксе фокусира работата. Запазването и назграждането на това равнище
би означавало в близките години да се постигне една принципно
Нова методология на работа базирана върху съвремиенните средсва и форми за обучение
и възпитание .

Таблица 23.
Индикатор

Брой по

Брой по

проект

отчет

Изпълнение
%

Разработени и въведени програми за образователна дейност в
детските градини и в училищата, съобразени с културите на
различните етнически малцинства.
43

43

100,00%

Изследователски дейности, свързани с междуетническата
интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.
68

68

100,00%

в
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Дейности, свързани с подготовката на родителите за
осъществяване на образователната интеграция на децата и
учениците,
включително
и
участие
в
родителски
клубове/настоятелства.
108

108

100,00%

Дейности за работа със семейството за разясняване на ползите от
образованието на децата и учениците от етническите малцинства. 102

104

101,96%

Родители, които са повишили информираността си относно
ползите от образованието
2696

2998

111,20%

Родители от мнозинството и от етническите малцинства, които са
се включили в дейности по преодоляване на негативни стереотипи
и дискриминационни нагласи.
2765

2865

103,62%

Деца и ученици и от мнозинството, и от етническите малцинства,
които са се включили в дейности по преодоляване на негативни
стереотипи идискриминационни нагласи
4219

4449

105,45%

Учители, директори и други педагогически специалисти, които са
се включили в дейности по преодоляване на негативни стереотипи
и дискриминационни нагласи.
832

911

109,50%

Привлечени младежи като доброволци за работа с деца в риск от
отпадане или отпаднали от училище.
304

325

106,91%

Изготвени общински планове със заложени дейности за поетапна
десегрегация на детски градини и училища и за преодоляване на
вторично сегрегираните такива.
71

58

81,69%
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Резултати по основни индикатори
Изготвени общински планове с заложени дейности за
десегрегация и за преодоляване на вторичното сегрегиране

58
71

Привлечени доброволци за работа с деца в риск от отпадане
или отпаднали от училище.

325
304

Педагогози включени в дейности по преодоляване на
негативни стереотипи и дискриминационни нагласи.

911.
832

Деца и ученици и включени в дейности по преодоляване на
негативни стереотипи идискриминационни нагласи

4449
4219

Родители включeни в дейности по преодоляване на негативни
стереотипи и дискриминационни нагласи.

2865.
2765

Родители повишили информираността си относно ползите от
образованието

2998
2696

Дейности за работа със семейството за разясняване на ползите
от образованието

104
102

Дейности, свързани с подготовката на родителите за
осъществяване на образователната интеграция

108
108

Изследователски дейности, свързани с междуетническата
интеграция

68
68

Разработени и въведени програми за образователна дейност

43
43
0

500

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
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Фиг. 17

Данни и оценка на участие в изпълнението на проектите на на децата и учениците
Общият брой на обучаваните деца и ученици от бенефициентите към началото на
изълнениетао на проектинте е 17796 . От тях 8382 или 47,2 % са се ксемоопределили
като българи, 8074 (45,3 %) – роми , 1284 (7,2 %) – турци, 61 (0,3 %) – други. Фиг ...
Общият етнически състав е характерен с големия дял
етническите малцинсва.

на децата и учениците

от

В две от училищата децана и учениците са само роми - в с. Сотиря – 420 души и в.с.
Дражево . 307 души.
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Деца и ученици обучавани в училищата и детските градини бенефициенти и техните
партньори

Друг
61

0%

Турски
1284
7%

Български
8382
48%
Ромски
8074
45%

Фиг. 18

От общо обучаващите се в училищата 17796 деца и ученици в проектите по
процедурата са са обгхванати като преки участници 8899 деца и ученици или 50%. По
този показател процедурата е на нивото на средната стойност на обхват при аналогичните
процедурие проведени от ЦОИДУЕМ през последние 3 години. При децата и учениците от
българси проидход са обхванати 50 %, при ромския- 53 %, при турския - 42 %. т.е.
Степента на обхвакане е приблизително еднаква
еднаква за всички етнически
групи.Фиг19.
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Относителен дял на обхванатите деца и ученици - общо и по етнически групи

Общо

Общо обхванати в
проектите от децата и
учениците 50%

Обгванати при децата и
учениците от друг
произход
100 %

Друг

Турски

Обхванати при децата и
учениците от турски.
произход
42%

Ромски

Обхванати при деца и
ученици от ромски
произход
53 %

Български

Обхванати при децата и
учениците от български
проидход
50%

В абсолютни цифри в проектите са включени 4011 (45%) деца и ученици от българси
произход , 4291 (48%)- от ромски и 536 от турски (6%). Фиг.. Това отговаря
приблизително
на етническата структура на децата и учениците обучавани от
бенефициентите ( 47 % българи,45 % роми и 5 % турци). Фиг.20.
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Структура на децата и учениците участници в проектите по етнически произход

Турски
536
6%

Друг
61
1%

Български
4011
45%
Ромски
4291
48%

Български
Ромски
Турски
Друг

Фиг.20

На практика процедурата е насочена основно към интеграцията и социализацията
на децата и учениците от ромски произход. В това отношение може да се намери сходство
и с другите процедури проведени от ЦОИДУЕМ през последните няколко години. Тази
специфика е от съществено значение за цялостната работа по проектите - подбора на
дейностите и мероприятията, третираната проблематика и , тематичното съдържание,
методите на обучение , възпитание и въздействие, психологичните и
социално
психологичните проблеми, работата с родителите и средата. Тя има отражение и върху
очакваните и постигнати резултати и, върху напредъка и темповете с , които се напредва
по поставените обществено значими цели - Реализиране на различни форми на работа,
водещи до пълноценна социализация на децата и учениците от етническите малцинства
.Промяна в общностната среда, чрез
осъзнаване на ролята на образованието и
зависимостта между доброто образование и успешната реализация , и приобщаването им в
процеса на пълноценната интеграция и социализация на децата им. Промана в
социокултурните нагласи и умения. Осигуряване на равни възможности за образование ,
Увелимаване на институционалната тежест и обществения престиж на училището като
фактор за развитие.
При голяма част от проектите са разработени и въвеждане в детските градини и в
училищата на програми за образователна дейност, съобразени с културите на различните
етнически малцинства
От гледна точка на тази обща целева насоченост може да се направи извода , че
реализирания обхват е балансиран и подходящ и като численост и като .общ относителен
дял и като етническа структура. Създадени са условия за двустранност на интеграционния
процес, за засилване на взаимното общуване и опознаване, за играждане на отношения на
ровенство, за форчиране на умения за мултикултулна комуникация и взаимадействие.
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С най-голям блой участници деца и ученици са поектите с бенефициенти Община
КозлодуЙ 3226 и община Тунджа - 1548 С най малък - Община Казанлък - 24, СУ
Найден Геров Пловдив -34 и РЦПП Търговище .44. Констатираните големи разлики в брой
на участвалите в проектите деза и ученици са дължи на разликата в подхода на
бенефициентите към проектите .При бенефициентие с най- голям брой участници
акцентът е бил поставен върху масовите мероприятия и участието на голям брой училища
и детски градити - такива са проектите с бенефициенти общини. При тези с най-мал брой
участници фокусът е поставен въргу работата в малки групи. Такива са проектите с
бенефициенти детски градини и училища в по- малките населени места. Съдържателния
анализ показва, че и при едните и придругите поставените цели са постигнати Като
разликата е във възприетия подход на работа и въздействие. Няма основание да се
счита,че броят на участвиците е повлиял върху качеството на изпълнение на проектите и
крайните резултати по отношение на целевата група. Дотолкова доколкато с близък поразмер финансов ресурс е постигнато въздействие и влияние по отношени на значително
повече деца и ученици, може да се направи оценка за по-висока степен на ефикасност при
проектите включили повече участници. Този извод обаче е относителен и не бива да се
прривръща във водещ критерии за оценка поради това, че един подобен продход към
оценката може да деформира насочеността на работата на бенефициентите и до
приницяване ва вничанието към работата в малки групи

Участие на учениците и децата в изпълнението на проектните дейности - общо за процедурата

Брой участия и
присъствия на други
ученици
3869
15%

Брой преки участия
на обхванатите деца и
ученици
22544
85%

Фиг.21
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Таблица 24. Данни за участието на децата и учениците
1

2

Дейност

Изпълнени
по проекта

3

5

4

Брой
Брой
Брой
преки
присъствали
проведени
участници
други
мероприяти
ученици
ученици

Работа в групи - клубове , ателиета, изледавателски
групи и др
Клубове, ателиета за децата и учениците, групи за 73
обучение
28
Родителски клубове и образователни центрове
5
Клубове Родители Учители
54
Клубове Родители Ученици/деца
12
Спортни клубове

1293

1394

0

304
121
885
192

120
77
1227
213

10
0
0
0

172

2795

3031

10

Състезания в определени области на знанието

1
11

8
23

100
783

0
100

Общо

12

31

883

100

Спортни състезания и празници

51
12
10
15
48

134
31
70
15
60

2261
1838
702
1212
2946

2190
100
0
100
0

Общо

136

310

8959

2390

11
120
142
147

138
231
142
147

293
3512
430
364

0
0
10
0

Посещения на фирми

6
19
33

6
19
33

0
60
448

0
0
0

Общо

478

716

5107

10

Дискусии
Кръгли маси

42
10

148
15

572
180

40
0

Общо

52

163

752

40

Общо

Изпълнени дейности със състезателен характер
Конкурси

Изпълнени дейности с масов характер
Концерти и изложби, клубни представяния
Тържества и отбелязване на празници
Организиране на между- училищни събития
Организиране на театрални постановки

Проведени обучения
Зелени и летни училища
Обучения за деца и ученици
Обучения за родители
Срещи с родители
Обучения за учители
Съвместни обучения учители родители
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Изпълнени дейности с културно познавателна цел

Посещения на театри и кино

38
46
11

89
46
11

1223
1399
464

0
0
0

Общо

95

146

3086

0

Посещения по квартали и домове

121
423

121
423

620
0

100
0

Доброволчески структури

21
13
18
26
13

21
31
18
26
220

472
451
1963
610
530

0
1499
0
20
0

Общо

1580

5021

26464

4169

Екскурзии
Посещения на музеи и исторически обекти

Индивидуални срещи с родители

Други изпълнени дейности
Изследвания, разрабоване на програми и др.
Публични разяснителни кампании
Анкетни проучвания
Полагане на доброволен труд

Изпълнени дейности и проведени мероприятия с участието на деца и ученици
Доброволчески структури

; 220

13
26
26
18
18

Анкетни проучвания

31
13
21
21

Изследвания, разрабоване на програми и др.

423
423
121
121

Посещения по квартали и домове

146
95
163
52

Дискусии, кръгли маси

478
Изпълнени дейности с масов характер ( концерти, тържества,
спортни празници, училищни събития и др.)

136

310

31
12
Работа в групи - клубове , ателиета, изледавателски групи и др
0
Изпълнени дейности

2795

172
500

1000

1500

2000

2500

3000

Проведени мероприятия по изпълнените дейности
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Участия на деца и ученици в изпълнените дейности

Полагане на доброволен
труд ; 682; 2%
Анкетни проучвания; 1999;
6%

Доброволчески структури;
763; 2%

Публични разяснителни
кампании; 1994; 6%
Работа в групи - клубове ,
ателиета, изледавателски
групи и др; 6008; 19%

Изследвания, разрабоване
на програми и др.; 514; 2%
Индивидуални срещи с
родители ; 846; 3%

Изпълнени дейности със
състезателен характер
(състезцания , конкурси);
1026; 3%

Посещения по квартали и
домове ; 962; 3%
Изпълнени дейности с
културно познавателна
цел (Екскурзии,
Посещения на музеи и
исторически обектш,
теьтър, кино); 3327; 11%
Дискусии, кръгли маси;
1007; 3%

Проведени обучения; 478;
2%

Изпълнени дейности с
масов характер (
концерти, тържества,
спортни празници,
училищни събития и др.) ;
11795; 38%
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В таблица 25. са отразени данни за напредъка постигнат при децата и учениците и
техните родители по освовни показатели . Посочен е броят на проектите със съответната
степен на напредък опредерена по метода на експертните оценки. Преобладаващата част
от оценките показват постигнат на предък в голяма и умерена степен. Оценките за липса
на напредък са пренеблежително малко – само 3 % от общия брой направени оценки
Чрез оцветяване е показана общата оценка за апредъко по всеки отделен показатеил.
С червен цвят са отбелязани оценките за липса на напредък , в оранжев – за малък
напредък , със жълт – за малък нопредък , с зелен за постигнат голям напредък.
Преобладаващата част от оценките показват постигнат на предък в голяма и умерена
степен. Оценките за липса на напредък са пренеблежително малко – само 3 % от общия
брой направени оценки По три от показателите се оценява липса на напредък – „
Образователна дисциплина” , „Общуване извън училище” и „Създаване на трайни
отношения на свързаност, които се пренасят и извън училището”” . Имаоснования
дйа се търсят нови подходи и метози на работа за подобряване на състоянието по тези
показатели . Добра характтеристика е, че няма показатели без постигнат напредък.

Таблица 25. Постигнат наредък по основни показатели при
ученици(деца) и родители
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Оценка
Показател

Няма
Има
напредък
малък

Има
умерен

Има
голям
напредък

напредък напредък
Владеене на български език *

0

10

12

7

Среден общ успех на учениците/децата

0

19

10

0

Засилване на чувството за национална
принадлежност*

0

9

12

8

Интерес към образованието*

0

3

17

9

Желание за образование*

0

2

19

8

Образователно-учебни навици*

0

12

12

5

Образователна дисциплина*

2

11

11

5

Социо-културни навици и поведенчески 4
стереотипи*

4

19

2

Родителски интерес към образованието
и ученето на децата *

0

5

22

2

Родителска помощ за ученика*

5

6

10

8

Родителско участие в живота на
училището

0

6

11

12

Родителска грижа за децата*

0

8

13

8

Контакти и общуване между родители
от различните етноси

1

7

10

11

Промяна по отношение на
толерантността и търпимостта към
другия етнос

0

2

16

11

Промяна по отношение степен на
общуване между децата от различни
етноси

1

2

16

10

Промяна по отношение познаването и
разбирането на бита и традициите на
другите етноси

0

2

22

5
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Промяна по отношение уважението
към бита и традициите на другите
етноси

0

8

8

13

Сближаване между децата от
различните етноси

0

3

13

13

Общуване извън училище

5

9

14

1

Създаване на умения за взаимна
комуникация

0

3

23

3

Намаляване на етническото
разграничаване, обособяване и
затваряне

0

5

11

13

Създаване на трайни отношения на
свързаност, които се пренасят и извън
училището

4

10

14

1

Противопоставяне и конфликти

0

0

25

3

ОБЩО

22

146

340

158

%

3%

22%

51%

24%

*/ За целевата група от ромския етнос

Данни и оценка на участието на родителите в изпълнението на проектите

Родителите преки участници в изпълнението на проектите са 4062 . При 8800 деца
и ученици се пада около 5 родителя на 10 деца. Допълнетелно привлечените родители са
над 1000. С тях родителското участие е 6:10 т.Реализирана е една изключително висока
степен на обхващане на родителите, което винаги е било сериозен проблем при проектите
от този тип.
Етническата стреуктра на родителите участници е основно от родители българи роми с
превес на вторите. В същото време има необподимия баланс с оглед същността и
съдържанието на интеграционните процеси като отношения на междуетнически и
мултикултурно взаимодействие и с оглед целите на проектити които предполагат
изграждане на общогрупови ценности , раздбирания и нагаси което изисква общуване
мегдуродителите от разлимните етности , облен на опит и оказване на врияние.
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Участници родители от различните етнически групи

Други
34

1%

Турски
223

5%

Български
1623
36%

Ромски
2627
58%
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Таблица 26. Участие на родители в изпълнението на проектните дайности и мвероприятия
1

2

Дейност

Изпълнени
по проекта

3

5

4

Брой
Брой
Брой
преки
присъствали
проведени
участници
други
мероприяти
родители
родитиели

Работа в групи - клубове , ателиета,
изледавателски групи и др
Клубове, ателиета за децата и учениците, групи за 14
обучение
48
Родителски клубове и образователни центрове
5
Клубове Родители Учители
54
Клубове Родители Ученици/деца
4
Спортни клубове
Общо

120

366

0

549
121
885
48

823
168
990
30

0
0
0
0

125

1723

2377

0

1
11

8
23

100
288

0
22

Изпълнени дейности със състезателен характер
Конкурси
Състезания в определени области на знанието

267

12

31

388

22

Спортни състезания и празници

51
12
10
15
48

134
31
70
15
60

1731
707
460
446
572

1790
60
0
100
0

Общо

136

310

3916

1950

Посещения на фирми

11
120
142
147
6
19
33

138
231
142
147
6
19
33

129
891
2157
3147
12
585
136

0
0
0
0
0
3
0

Общо

478

716

7057

3

Дискусии
Кръгли маси

42
10

148
15

508
379

0
0

Общо

52

163

887

0

Посещения на театри и кино

38
46
11

89
46
11

576
417
215

0
0
0

Общо

95

146

1208

0

Посещения по квартали и домове

121
423

121
423

640
423

300
0

21
13
18
26
13

21
31
18
26
220

349
212
821
354
183

0
1600
0
0
0

Общо
Изпълнени дейности с масов характер
Концерти и изложби, клубни представяния
Тържества и отбелязване на празници
Организиране на между- училищни събития
Организиране на театрални постановки

Проведени обучения
Зелени и летни училища
Обучения за деца и ученици
Обучения за родители
Срещи с родители
Обучения за учители
Съвместни обучения учители родители

Изпълнени дейности с културно познавателна цел
Екскурзии
Посещения на музеи и исторически обекти

Индивидуални срещи с родители

Други изпълнени дейности
Изследвания, разрабоване на програми и др.
Публични разяснителни кампании
Анкетни проучвания
Полагане на доброволен труд
Доброволчески структури
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1533

Общо

3949

18815

3875

УЧАСТИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ И МЕРОПРИЯТИЯТА
Полагане на доброволен
труд ; 406; 1%
Анкетни проучвания; 857;
3%

Доброволчески структури;
416; 2%

Работа в групи - клубове ,
ателиета, изледавателски
групи и др; 3739; 14%

Публични разяснителни
кампании; 1856; 7%
Изследвания, разрабоване
на програми и др.; 391; 1%
Индивидуални срещи с
родители ; 1269; 5%

Изпълнени дейности със
състезателен характер;
453; 2%

Посещения по квартали и
домове ; 1182; 4%

Изпълнени дейности с
културно познавателна
цел; 1449; 5%

Изпълнени дейности с
масов характер ; 6312; 23%

Дискусии; 1102; 4%
Проведени обучения; 8254;
29%

Фиг.25

269

ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕ НА РОДИТЕЛИ

Доброволчески структури

13

Полагане на доброволен труд

26
26

220

18
18

Анкетни проучвания
Публични разяснителни кампании

31
13

Изследвания, разрабоване на програми и др.

21
21
423
423

Индивидуални срещи с родители
121
121

Посещения по квартали и домове

146
95

Изпълнени дейности с културно познавателна цел
Дискусии

163

52

Проведени обучения

478

Изпълнени дейности с масов характер

136

716

310

31
12

Изпълнени дейности със състезателен характер
Работа в групи - клубове , ателиета, изледавателски групи и др

1606

113
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Брой
Изпълнени дийности

Проведени мероприятия
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Участието показва фокусът на проектите върху работата с родителите и акцента
върху съвместната работа на децата и учениците с родители, учители и доброволци. От
тази гледна точка родителското участие е в унисон с целевата насоченост на проектите и
на процедурата. Нещо повече, то е свидетелство за един подход към социализацията на
децата и учениците основан върху работата със семейството и средата. При проучването се
констатира, че този подход е бил основен при изпълнениета на всички проекти. На
практика той доминира при методологията, избора на форми и при съдържанието на
изпълнените дейности и мероприятия. Отразил се и върху начина на организиране и
провеждане на дейностите, върху използваните мотивационни подходи. При изпълнението
на пректите повечето нови форми и създадени модели на работа са базирани на активното
вдаимодеийствие „ученик/дете – родител - учител”. По тази причина родителското
участие е балансирано с това на децата и учениците при повечето от проектите. В част от
проектите, при които фокусът е постанен повече върху работата с родителите, броят им
надвишава този на участниците деца и ученици. Без да се абсолютизира значението на
относителния дял на участвалите родители спрямо общия им брой, може еднозначно да
се твърди, че при по-голяма степен на родителско обхващане може да се очакват и подобри общи резултати. Резултатите, които определено са добри и успешни се дължат и на
значителния обхват на родителите. Според екипа провел проучването родителският обхват
и участие , при всички трудности за привличането на родители е голямо постижение на
всеки отделен бенефшциент и на процедурата като цяло.
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Според отчетната информация и извършените проверки най-голям брой участвали
родители има при проекта с бенефициент Община Козлодуй – 1068, НИОН - 362
участници и над 800 други – присъствали на мероприятията, , ПГ "Тодор Рачински", гр.
Генерал Тошево – 325.

При проучването се констатира, че съотношението между учаснвиците деца и
участниците родители е значително по –високо при детските градини ( 9 родителя на 10
деца) , което показва по-голямата ангажираност на родителите към децата им в тази
възраст. Този факт дава основание да се препоръча да се отделя по- голямо внимание на
работата с радителите на децата в тази възрастова група и да се създават отношения,
нагласи и навици , които да се пренасят и в следващите образователни степени. Следва да
се потърсят и по-ефективни инструменти за родителско привличане и участие в
образователния процес. ( Казано метафорично - родителски бележник, родителски паспорт
и свидетелство за завършена учебна година трябва да имат не само децата и учениците но
и техните родители. Еднин пособен подход може да се обвърже с цялостната
образователна и социална политика и да доведе до принципно ново родителско и семейно
отношение към образованието не само като индивидуарна ценност и достояние но и като
потребност и достояние на обществото).
Друг характерна особеност на родителското участие е, че повечето участници са майките
на децата. Отчитайки ясната социална роля, която показва този факт маже да се предложи
да се разработят специални методи за работа именно с майките на децата. На анализ
следва да се подложи и по-слабото участие на родителите бащи. В това отношение, като
се имат предвид социалните роли и субективното отношение на мъжете бащи , следва да
се помисли и за създаване на повече форми за работа подходящи за участие на родителите
бащи ( занаяти, спорт и пр.).

Данни и оценка на участието на учителите
Според събраните статистически данни през периода на изпълниние на проуектите
в училищата и детсите градини бенефизциенте са работили приблизително общо 1800
учители. От тях преки участници в проуектите са били 863 учителя. Други 350 са
участвали допълнително в ипълнените дейност и мероприятия. Така реалидираниятг
обхват на целевата група на учителите е приблизително две трети от всички учители.
На практика проектите са ангажирали преобладаващата част от педагогическияа пелсонал
на училищата и детските градини бенефшциенти.и на тегните партнори. В една горяма
ччаст от проектите ( в елата у малките градове) в проектите са участвали под различна
форма и с различен статут всички или почти всички учители.
Участиета на родителите оснен прекия ефект за работата по всичщки дейности и
мероприятия и ма съществен принос зао постигането на целите свързани с
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изграждането на капацитет , усвояването на нови методики, създаванетоу пилотното
тестване и прилагането на нови модели на работа.
От друга страна чрез обхващането на повече учители е осигурена
една по-голяма
равнопоставеност на учителите като възможност за участие в иновационни дейности и
надгражсдане на собствената им квалификация и професионални умения.
Самите учители оценяват обгвата на учителите в проектите като удоворетворителен и
отговарящ на целите на проектите.
Етническата структура на учителите участнизци е показана на Фиг.27.

Участници учители от отделните етнически групи

Турски 17
2%
Ромски
2%

14

Друг
3
0%

Български
96%

856

Фиг.27

При учителите доминиращ дял имат учителите българи. Структурата по етноси е
рефлексия на сериозната разлика в образователното ралнище на различните етнически
групи. Крайно малкият брой учители роми в населени места с
значително ромско
население и в училища с преобладаващ дял на децата и учениците от ромския етнос
показва състоянието, отношението и нагласите на етноса към образованието и в същото
време е илюстрация на сложността на пробемите, които стоят и трябва да бъсдат
решавани н сферата на образоваотелната интеграция .
Посочената етническа структура поставя на преден план и въпроса за уменията на
учителите българи да обучават деца от етнос с разични ценностни разбирания , нагласи ,
стереотипи, начин на живот , начин на възприемане на света и на поведение в средата,
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да могат да съпоставят ценностните модели и моделите на социално поведение, да могат
да изграждат непротиворечиви модели на поведение базирани от една страна на общите
ценности , от друга на етническата куртурна самобитност и специфика. Умението да се
съчетават тези две начала е било едно от водещите начала
на учителското участие в
изпълнението на проуектите.Както винаги така и при тази процедура учителите са били
изправени пред необходимостта да и предизвикателството познават добре ромския етнос
и да притежават специфични умения за образователно и възпитателно въздейстие.
Таблица 27. Участия на учителите в изпълнените дейности и мероприятия
1

2

Дейност

Изпълнени
по проекта

3

4

Брой
Брой
проведени участвали
мероприяти уцители

Работа в групи - клубове , ателиета, изледавателски
групи и др
Клубове, ателиета за децата и учениците, групи за 73
обучение
48
Родителски клубове и образователни центрове
5
Клубове Родители Учители
54
Клубове Родители Ученици/деца
12
Спортни клубове

1293

87

549
121
885
192

135
159
83
19

192

3040

483

Състезания в определени области на знанието

1
11

8
23

100
63

Общо

12

31

163

Спортни състезания и празници

51
12
10
15
48

134
31
70
15
60

293
137
221
102
233

Общо

136

310

986

11
120
142
147
6
19

138
231
142
147
6
19

40
390
313
181
76
259

Общо

Изпълнени дейности със състезателен характер
Конкурси

Изпълнени дейности с масов характер
Концерти и изложби, клубни представяния
Тържества и отбелязване на празници
Организиране на между- училищни събития
Организиране на театрални постановки

Проведени обучения
Зелени и летни училища
Обучения за деца и ученици
Обучения за родители
Срещи с родители
Обучения за учители
Съвместни обучения учители родители
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Посещения на фирми

33

33

42

Общо

478

716

1301

Дискусии
Кръгли маси

42
10

148
15

217
242

Общо

52

163

459

Посещения на театри и кино

38
46
11

89
46
11

190
271
39

Общо

95

146

500

Посещения по квартали и домове

121
423

121
423

0
144

Доброволчески структури

21
13
18
26
13

21
31
18
26
220

346
88
321
35
43

Общо

1600

5266

4869

Изпълнени дейности с културно познавателна цел
Екскурзии
Посещения на музеи и исторически обекти

Индивидуални срещи с родители

Други изпълнени дейности
Изследвания, разрабоване на програми и др.
Публични разяснителни кампании
Анкетни проучвания
Полагане на доброволен труд

Оценка на напредъка по отношение на учителите
В таблица 28. са отразени данни за напредъка постигнат по освовните показатели
за капацитет на учителите . Посочен е блоят на проектите със съответната степен на
напредък опредерена по метода на експертните оценки. Преобладаващата част от оценките
показмат постигнат на предък в голяма ио умерена степен. Оценките за липса на напредък
са малко.
Чрез оцветяване е показана общата оценка за напредъко по всеки отделен показатил.
С червен цвят са отбелязани оценките за липса на напредък , в оранжев – за малък
напредък , с жълт – за малък нопредък , със зелен - за постигнат голям напредък.
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Както се вижда от таблицата по повечето показатели е постигнат голям напредък. По два
показателя напредъка е оценява като учерен. Няма показатели без постигнат или с
постигнат малък напредък

Таблица 28 Постигнат наредък по основни
показатели за учителите
Оценка
Показател

Няма
напредък

Има

Има

малък

умерен

напредък

напредък

Има
голям
напредък

Създадени и усвоени нови учебни програми

1

5

15

8

Повишена квалификация на учители

0

2

13

15

Повишени обучителни умения

0

1

14

14

Усвояване на нови методики за преподаване на
предмета в мултиетническа среда

0

2

14

15

Повишено познание на учителите за бита и
културата на етносите

0

1

21

8

Повишени умения за комуникация в
мултиетническа среда

0

1

1

27

0

9

5

15

Създадени отношения на сътрудничество между
учители и родители

2

1

18

8

Изготвени нови методически помагала и
средства

3

6

11

8

Усвоени нови обучителни методики

0

5

3

21

Усвоени умения за организиране на мероприятия 0
и дейности

2

12

16

Повишени умения за справяне с мултиетнически
конфликти между децата и учениците

0

2

15

12

Повишени умения за справяне с мултиетнически
конфликти между родители на децата и
учениците

1

4

21

3

Повишени умения за справяне с конфликти с
родители на децата и учениците от етническите
малцинства

0

6

13

10

Създадени полезни връзки с колеги от други
училища
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Повишени умения за справяне с конфликти с
0
родители на децата и учениците от български
етнически произход по повод на междуетнически
въпроси
ОБЩО
%

Оценка на дейността по
проектите
2.3.

4

23

2

7

51

199

182

2%

12%

45%

41%

организацията и управлението на

Организацията и изпълнението на всички проекти е извършено в съответствие с
указанията на ЦОИДУЕМ и утвърдените процедури. Всички бенефициенти са създали
своевременно екип за управление на проекта. Числеността ва ангажираните в екипите
варира от 2 до 4 души, като при 7 от бенефициентите те са двама – ръководител и
счетоводител, при 20 от бенефициентите – 3 души с включен координатор или технически
сътрудник и при 2 - четирима.
По сравнение с числеността на екипите при другите процедури, средният брой
участници в тях при тази процедура е по-висок. За отбелязване е, че включването на
повече хора в екипа не е свързано с обема от работа по проекта (дейности, задачи,
мероприятия и пр.) Практика при повечето бенефициенти е ръководител на проекта да е
директорът на училището/детската градина.
Общата часова заетост на екипите варира от 80 до 180 часа . Разпределението на
часовата заетост между членовете на екипите варира като преобладават проектите, при
които часовата натовареност е разпределена по-равно между членовете на екипа или
близко да това.
Според проведената анкета сред бенефициентите при 75 % от тях всички членове на
екипа им са имали достатъчен опит от участие в предишни проекти. При 35 % от
бенефициентите в екипите им е имало и участници, които са нямали такъв опит част от
екипите са нямали такъв опит . Екипите са работили при добра вътрешна организация и
синхрон.
Анализът на извършената финансово счетоводната дейност от гледна точка на
нейната организация, дава основание за извода, че са спазвани сроковете и изискванията за
извършване на плащанията, документиране на разходите и тяхното осчетоводяване, за
изготвянето на финансово-счетоводните отчети. За тези резултати принос имат, както
самите бенефициентите и екипите по управление на проектите, така и мониторинга и
помощта от страна на ЦОИДУЕМ. Финансово-счетоводните данни са отразени подробно
във финалните съдържателни отчети за изпълнението на проектите.
Изпълнени са всички изисквания, свързани със сключването на договорите с
членовете на екипите. По различен начин и форма всички бенефициенти са определили
точно задълженията и отговорностите на членовете на екипите. Екипите са работили в
синхрон. Проведени са общо 361 ежемесечни срещи за планиране, организация и отчитане
на работата (средно по 12,5 на проект) . Освен тях екипите са се срещали непрекъснато за
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решаване на въпроси от оперативно-организационен характер. За месечните срещи са
изготвени протоколи.
Подготвени са общо над 200 организационни планове и над 400 отчета (общо за
проекта като цяло и по отделните дейности и мероприятия ).
Таблица 29
Извършени дейности мероприятия
Проведени заседания и сбирки на екипа
Изготвени протоколи по изпълнението
на дейностите и отделните мероприятия
Подготвени организационни планове
(общо сбор за проекта като цяло, по
отделните дейности и мероприятия )
Подготвени отчети за изпълнението на
проекта , дейностите и мероприятията

Брой
361
Над 600
Над 200
400

Работено е организирано с всички изпълнители. Спазени са изискванията за избор
на изпълнители и за сключване на договори с определените изпълнители. При
организацията на дейностите екипите са се придържали стриктно към изискванията за
доброволност на участието и документирането на съгласието за участие. Екипите за
организация и управление на всички проекти са провели срещи с представители на
целевите групи за разясняване на целите на проектите, времетраенето на бъдещите
мероприятия и степента на заетост на участниците.
Ръководителите на екипите са изисквали от отговорниците по изпълнението на
дейностите разработване на работни графици и са контролирали тяхното изпълнение.
Упражнен е навременен контрол па време на изпълнението като са преодолявани
възникналите затруднения и проблеми.
Работата по отчитането е била своевременна. Спазени са формалните изисквания за
съдържание, доказателствен материал и пълнота. Отчетите отразяват точно работата.
Констатирани са различия при тълкуването и отчитането на пределен количествени
показатели, свързани с броя на участниците и количествените данни по някои от
основните индикатори, за които няма точно определени методики за отразяване.
Финансовите операции са изпълнени и документирани съгласно законовите
изисквания. Упражнен е контрол върху разходите. Като цяло няма съществени
разминавания между планираните и направените разходи. Няма такова разминаване и по
отношение на отделните дейности и видове разходи.
Добра практика в работата по организация и управление на проектите е
осъществяването на взаимодействие с училищните съвети, родителските структури към
училищата. Добра практика е и осъществяването на по-тясно взаимодействие с местните
власти, което се е отразило не само на тяхното присъствие на представителните
мероприятията но и на оказаната от тях помощ и съдействие. Констатирано е, че добрите
практики са били инициатива и заслуга най-вече на директорите на учебните заведения.
Ката цяло ролята на директорите се оценява като определяща за нивото на организация и
управление на проектите.
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Добра практика осъществена от повечето бенефициенти е привличането и
използването на доброволци, което е разширило значително организационния капацитет
на бенефициентите за изпълнение на проектите.
При организацията и управлението е отделено важно място на работата за
изграждане на групите и екипите по различните дейности. Проучвани са потребностите на
учениците и техните семейства. Някои бенефициенти са провели анкетни проучвания.
Извършена е голяма по обем и съдържание работа за подбор, привличане и мотивиране на
родителите. Успешната работата на този етап от страна на екипите по организация и
управление съвместно с учителите е оказала съществено влияние върху цялостната
последваща работа. В това отношение от особено значение е била работата свързана с
родителското участие. От повечето бенефициенти се споделя, че именно добрият подбор и
мотивация са се оказали определящи за участието на представителите на всички целеви
групи и има важно значение за крайния ефект. Умението и методическия опит в това
отношение са се оказали определящи. Поради тези причини екипът извърши проучването,
препоръчва да се отдели специално внимание на подходите и методологията на работа с
родителите именно в тази фаза на проектите, както и да се провеждат обучения на
бенефициентите преди започване на изпълнението на бъдещите проекти.
Следва да се отбележи факта, че повечето бенефициенти – 27 - са удовлетворени от
начина, по който е работено за организация и управление на проектите и считат че тя е
била на високо ниво. Само 2- ма бенефициенти считат, че създадената организация е
можела да бъде по-добра независимо, че всички необходими организационно-управленски
дейности са били изпълнени., т.е. по косвен начин оценяват ,че са срещнати трудности и
проблеми, свързани с организацията. Това обстоятелство обаче не променя общия извод за
добро равнище, което както показва проучването, се дължи най-вече на опита на
ръководителите на екипите и на директорите на учебните заведения.
Като проблем в дейностите по организация и управление повечето от анкетираните
бенефициенти и учители сочат големия обем от работа по документиране на изпълнението
– протоколи, отчети, снимков материал и пр. Определени затруднения са срещнати и при
разработването на основните проектни отчети. Отчитайки тези мнения, екипът провел
проучването, е провел допълнителни разговори, при които е изразено задоволство от
табличните форми на отчитане . В същото време е имало затруднения при тълкуването и
отразяването на някои количествени показатели. На тази основа се прави предложение
ЦОИДУЕМ да продължи да усъвършенства отчетния инструментариум и форми, като
отдели специално внимание на точното определение на съдържанието на основните
количествени показатели - например за индикаторите : какво означава „Разработени и
въведени програми за образователна дейност”.
При липсата на точни критерии, сега данните се определят субективно, по
различен начин и не могат да бъдат база за точна оценка и анализ. По-някои показатели
следва да има методика за попълване на отчетните и форми и за набиране на данни в
процеса на изпълнение на дейностите, подобно на тези използвани при официалната
статистика. В противен случаи има риск данните да не са точни , което обезсмисля самата
форма и прави излишен трудът за нейното съставяне. Следва, обаче, добре да се прецени
дали по този начин няма да се засилят формализмът и бюрокрацията и да се увеличат
трудностите за изпълнителите.
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Екипът провел изследването счита, че статистическата култура е белег на високо
развитите общества и обществени системи. В тази връзка се препоръчва да се проведат
специални изследвания и на тази основа да се създадат статистически инструменти за
удобно, пълно , точно и дълбочинно отразяване на изпълнението на проектите.
Общата оценка за дейността по организация и управление е, че тя е
осъществена на едно средно нормално ниво и е била достатъчна за изпълнението на
проектите в срок и при спазване на всички изисквания.
2.4. Оценка на дейността по информация и публичност

Всички бенефициенти са отделили внимание на информирането на обществеността
за целите, съдържанието и резултатите от проектите. Общата преценка е, че е постигната
добра информираност, която е позволила да се повиши обществената ангажираност към
проблемите на интеграцията на учениците от етническите малцинства и възможностите за
съхраняване и развитие на тяхната културна идентичност и взаимно опазване, на
културното многообразие на различните етноси в България.
Количествени данни за проведените дейности и мероприятия по информиране и
публичност общо по всички проекти са приведени в таблица 52
Таблица 30
1
Дейност
Проведени дейности за
информация и публичност
Проведени мероприятия за
откриване на проектите
Проведени заключителни
мероприятия

2

3

4

5

6

7

8

9

Изпълнени
по проекта

Брой
проведени
мероприя
тия-тия

Брой
преки
участници
учениц
и

Брой
присъст
вали
други
ученици

Брой
преки
участн
ици
родите
ли

Брой
присъст
вали
други
родител
и

Брой
участва
ли
учители

Брой
присъс
твали
други

29

312

3972

4267

2734

2090

644

258

50

50

321

110

467

110

343

217

30

30

1638

322

1252

246

453

252

Проведени са общо 50 мероприятия за откриване на проектите, на които са
присъствали 1573 души - встъпителни срещи или пресконференции с участието на
участници в проектите, представители на обществеността и местните власти. В повечето
от тези мероприятия е имало и представители на местните медии. Участниците и гостите
са били запознати с целите, същността и дейностите на проекта, времетраенето и бюджета.
Подчертавана е ролята на МОН, на финансирането от ЦОИДУЕМ.
Всички бенефициенти са провели общо 30 заключителни мероприятия – срещи и
представяния, на които са отчетени резултатите, показани са достижения, усвоени умения
и знания, изнасяни са концерти . Заключителните мероприятия са били една от формите
за представяне на работата на клубовете, ателиетата , изследователските групи създадени в
рамките на проектите. На тях са участвали общо 4263 души, преобладаващата част от
които са от самите целеви групи. На тези мероприятия също е имало представители на
обществеността и местните власти и медиите. Проведени са общо 312 други мероприятия
279

с информационна насоченост. Всички бенефициенти са изготвили лого на проекта и са
спазили изискванията за визуална идентификация.
Количествени данни за изготвените информационни материали, направените
публикации са приведени в таблица 53 и са илюстрирани на Фиг.28

Таблица 31
Вид
Поставени табели
Изработени банери и плакати
Отпечатани и разпространени брошури и
дипляни
Публикации и излъчвания в медиите

Брой
54
159
4580
93

Публикации, съобщения и др. информационни
материали на сайтовете на училищата и във
Фейсбук страниците
Изработени и разпространени рекламни изделия

623
1085

Проведени мероприятия по информация и публичност

Публикации, съобщения и др.
инфирмационни материяли на
сайтовете на училищата и във
фейсбук страниците

623

Публикации и излъчвания в
медиите

93

Отпечатани и разпространени
брошури и дипляни

4580

Изработени банери и плакати

159

Поставени табели

54
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Брой

Фиг. 28
Поставени са 54 табели. Изработени са и са ползвани многократно 159 банери и
плакати. Отпечатани са и са разпространени 4580 брошури и дипляни. Направени са
общо 93 публикации и излъчвания в медиите. Публикациите, съобщенията и др.
информационни материали на сайтовете на училищата и във Фейсбук страниците са 623.
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Изработени са и са разпространени 1085 рекламни изделия (химикалки , тениски гривни и
др.)
И при тази процедура се констатира
характерната черта на работата по
информиране и публичност при проектното финансиране - тя повече да е извършвана
чрез самите мероприятия и по-малко чрез специфични дейности с информационна и
рекламна насоченост. Ограничените бюджети за тази дейност са лимитирали
специфичните и използвани традиционно мерки - платени публикации и излъчвания по
местните телевизии, заснемане на видеоматериали, провеждане на по-значими рекламноинформационни кампании и пр. Като цяло прави впечатлени скромността и използването
на собствен ресурс – сайтовете, Фейсбук страниците, собственоръчно изработени табла
със снимков материал в коридорите и фоайетата на училищата и детските градини.
Според екипа извършил проучването, осъществената информираност и публичност
надхвърля значително възможностите, които са предоставени от финансовия ресурс, което
е заслуга на самите екипи по изпълнението. Същевременно, поради ограничените средства
редица силни и важни информационни канали не са реализирани – повече печатни
рекламно информационни материали – брошури, дипляни, флаери,
повече
информационни плакати и банери, повече информационни материали в пресата и по
местните видеоканали, повече заснети видеофилми.
Отчитайки изключително обществения характер и съдържания на процесите на
социализация на децата и учениците от етническите малцинства и значението на
информирането за създаване на подготвяща обществена среда и нагласи, дейностите по
информация и публичност са подценяване и често са разглеждани по-скоро като
необратим придатък на проектите и проектните дейности, а не като същностна работа.
Констатацията за рекламно информационната роля на отделните дейности и
мероприятия дава основание да се предложи по преценка да се бюджетира отделно перо за
разходи за информация и публичност в рамките на онези дейности, които имат такива
измерения и възможности (подобно на сега бъджетираните разходи за персонал,
материали, външни услуги, командировки).
.

2.5. Оценка на изградените отношения и полученото съдействие ат страна на местните
власти

Таблица 32. Постигнат наредък по основни
показатели за отношенията на бенефициентите с
местните власти
Оценка
Показател

Няма

Има

Има

Има
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напредък

малък

умерен

голям
напредък

напредък

напредък

Изградени позитивни нагласи на местните власти 0
към проблематиката на образователната
интеграция на децата и учениците от етническите
малцинства

9

15

5

Интегриране на изпълнението на проектите в
цялостната работа на местната власт по
интеграция на малцинствата

0

14

10

5

Създадени нагласи и готовност да се продължи
започнатото чрез общински планове и програми

0

16

9

4

Създадени трайни делови отношения с местните
врасти

0

9

14

6

Съпричастност на местните власти

0

8

15

7

Привлечени към изпълненито на проекта
представители на местните власти

0

18

5

6

Договорени ангажименти с местите власти

5

16

3

4

Получено организационно съдействие

1

14

7

7

Получено друго съдействие

1

14

5

9

Видим интерес на представители на местните
власти към проектните мероприятия

2

4

15

8
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3. Добри практики
Дейност „Доброволческа програма за училищна подкрепа и менторство” Бенефициент : Община Гоце Делчев
Добра практика е реализираният обхват на ученици от няколко гимназии. При
изпълнението са обхванати много голям брой ученици от гимназиите в град Гоце Делчев
- общо – 1539 .
Много по-големият брой на учениците, се дължи на масово включване в програмата
като участници в дейностите, организирани от доброволците - кампании, презентации,
обучения и в трите гимназии - ПМГ, НПГ и ПГ по МСС в град Гоце Делчев. Реализиран
е голям брой презентации, обучения, посещения на кино заедно с деца в риск.
Доброволческата програма за училищна подкрепа и менторство е постигнала много
позитивни промени и е успяла да насърчи голям брой ученици да помагат на свои
връстници да преодолеят проблеми и затруднения, да бъдат активни и да имат позиция
по важни социално-превантивни теми като употребата на цигари, наркотици, агресията
в училище, толерантността и мн. други. Децата в риск, обхванати във всяка от трите
гимназии са получили подкрепа, съвети, насърчение от доброволците от менторската
програма.
При проведените разговори на терен всички доброволци изразяват желание да се
включват и в бъдеще в подобни обучения и програми. Във всяка от трите гимназии е
изградено ядро от мотивирани и активни ученици, които имат желание да участват
активно в училищния живот и да подкрепят деца в риск.
Проект „Ръка за ръка със семейството за интеркултурно професионално
образование, създаващо лидери”
Бенефициент: ПГ по земеделие "Тодор Рачински" гр. Генерал Тошево.
Проектът въвежда иновативен образователен модел чрез прилагане на изследователскодиагностични психолого-педагогически методи, насочени към създаване на водещи
ученици и родители, които да са пример и да влияят върху останалите и върху средата
по посока на социализация и образователна интеграция. Прилагат се методики за
проучване, методика за диагностика силните страни на ученика, включване в креативни
центрове по интереси за формиране на нагласи и мотиви за учене; тренинг метод за
промяна на стереотипи на поведение; за лидерско поведение; опознаване на собствената
идентичност чрез работа. Изграден е родителски образователен борд. Проведени са
модулно-обучителни занятия с родители в център по интереси.
Моделът е интересен, както в методологично отношение, така и по отношение на
изградените нови, работещи и ефективни форми на организация. Силни страни са
системния подход, насочеността към дългосрочни устойчиви решения.
Проект Създаване на модел за пълна десегрегация и превенция на вторичната
сегрегация в гр. Габрово
Бенефициент: Община Габрово
Проектът е характерен с подхода към процесите на десегрегация, включващ всички
основни елементи на процеса - учениците, малцинствената среда, обществената среда,
училищната среда, местните власти, учителските екипи, съвместната работа на много
учебни заведения, методическите подходи и средства и пр..
Общината е изиграла интегративна и насочваща роля. Тя има и голям принос в
създадената организация и утвърдените организационни инструменти – комплекс от
взаимосвързани стратегии, програми, планове за работа но общинско и училищно ниво.
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Прави впечатление реализирания комплексен подход, фокусиран върху отделния ученик.
Важен подход при проекта е акцентът върху използването на образователен медиатор през
целия период на изпълнението. Назначен е бил на пълен работен ден образователен
медиатор (работил 660 часа) за привличането и задържането на учениците в училище.
Изпълнена е основната му задача - да бъде връзката като представлява общността в
училището, както и училището в общността, да подкрепя участието на всички деца в
задължителното обучение чрез окуражаване на участието на родителите в обучението на
децата и в училищния живот и чрез подпомагане на комуникацията между семействата,
общността и училището. Медиаторът е извършвал ежедневни посещения на семействата
на учениците, които подлежат на задължителна училищна подготовка и е организирал
срещи с тях с цел информираност и записване и редовно посещаване на училището,
информирал е семействата на учениците и местната общност, относно специфични
правила и изисквания в училището, съдействал е за взаимно опознаване на децата и
учениците от различни етнически групи и вероизповедания, за създаване на атмосфера на
разбирателство и толерантност и за спазване правата на детето, допринесъл е за
улесняване процеса на комуникация между педагогическите специалисти и учениците.
Поради ниския социален статус родителите не могат обективно да разберат нуждите на
децата си в една нова преобладаващо българска среда, която поставя по-високи
изисквания. Медиаторът е помогнал на част от родители да преодолеят страхове дали
децата им няма да бъдат отхвърлени и дискриминирани в новото училище. В резултат на
дейността на образователния медиатор в края на проекта се и констатирала промяна на
нагласите на ромските родители по отношение на образованието на децата им и са
създадени необходимите условия за достъп до приемащите училища за всички деца от
закритото училище
Целта на общината е да се изгради модел за работа за пълна десегрегация и превенция на
вторичната сегрегация на учениците в гр. Габрово с основен фокус върху работата с
учениците и учителите, в които са разпределени учениците след фактическото затваряне
на сегрегираното училище ОУ „Цанко Дюстабанов“: НУ 'Васил Левски", ОУ "Ран
Босилек", ОУ ", Неофит Рилски", ОУ "Христо Ботев", ОУ "Иван Вазов", ОУ "Св. Св.
Кирил и Методий" и СУ "Райчо Каролев”
Създаден е комплексен модел, който да насочва и организира работата, свързана с процеса
на десегрегация, така че да се постигне пълна социализация и адаптация на учениците;
ангажиране на родителите, преодоляване на негативните обществени нагласи и
предотвратяване на вторична сегрегация
Създаден е родителски клуб с включване на родителската общност активно в училищния
живот, ангажиране на родителите в решаването на проблеми, свързани с деца, застрашени
от отпадане; създаване на активна връзка между училището и родители. В резултат на
осъществените дейности от учителите и образователния медиатор са повишени знанията,
уменията и капацитета на ученици, родители; формирана е убеденост, че могат да
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преодолеят затрудненията и да успеят да завършат образованието си и в последствие да се
реализират.
В проекта са включени и разпределени доброволци, които да се запознаят с проблемите на
учениците, свързани със социализацията им, приемането им от другите ученици в класа,
както и да подпомогнат учениците да преодолеят негативната нагласа за учене, поради
затруднения при възприемане и разбиране на учебния материал.
Според екипа провел проучването общината е единствената и оптимална институция
способна да приложи подобен подход и такива организационни мерки. По тази причина
целият проект се оценява като иновативна и добра практика .

Проект „Обединени в името на знанието"

Бенефициент: Община Козлодуй

Проектът е акцентирал върху допълнителна работа за преодоляване на езиковата бариера
при децата от предучилищните групи, мотивирането на техните родители да подкрепят
образованието на децата си и подобряването на уменията на учителите за работа с деца и
родители от етнически малцинства, ранното интегриране в образователната система като
превенция срещу отпадането от следващите образователни етапи.
Изпълнението е обвързано с общинския план за интегриране на българските граждани от
ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на
ромите ситуация за периода 2018-2020 година. Включена е изградената мрежа от 7
учебни заведения - 4 в гр. Козлодуй и по едно в три от населените места: с. Хърлец, с.
Гложене и с. Бутан.; включени са образователни медиатори и доброволци от ромската
общност в работата с родителите и учениците, както и в съвместната работа с учителите
при възникнали проблемни ситуации.
Включването на образователни медиатори в подкрепа на процеса за приобщаване на
родители и ученици от етническите малцинства е силен момент в работата по
идентифициране на учениците в риск от отпадане и установяването на контакт между
ромската общност и образователната институция за изграждането на отношения на
доверие и открита комуникация. Работата на медиаторите е предпоставка за създаване на
ефективни партньорски взаимоотношения между родители, ученици и учители.
Организирането на клубове по интереси е оказало помощ на изоставащите ученици да
наваксат необходимите знания за съответния клас и ги е стимулирало да развиват своите
способности, умения и таланти

Проект „Нов подход за образователната интеграция на децата и учениците от
етническите малцинства" - "Първо сме хора, после сме различни - да опазим децата и
природата!" Бенефициент: Детска градина №128 "Феникс", гр. София
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Проектът е характерен с Полученото съдействие от страна на местните власти и
стремежа дейностите да придобият по-широка известност на районно, градско и
национално ново. Като доброволци са участвали служители от отдел "Образование" на
район „Красна поляна“, Столична община. Детските рисунки, изработени в рамките на
проекта са участвали в изложба в залите на Народното събрание. Получена е грамота от
председателя на НС, г-жа Караянчева и поздравителен адрес от Националния исторически
музей. Пет от работите на децата с природни материали ще бъдат показани на изложба в
сградата на Европейския Парламента в Брюксел. Значимостта на заниманията на учители,
родители и деца е оценена на най-високо европейско и национално ниво.
Висока оценка заслужава стремежът да се излезе сред по-широката общественост на
местно , национално и европейско ниво. Това променя мащабите на мислене и придава на
процесите на интеграция и социализация национален и европейски оттенък.

Проект „Успех за нашите деца” Бенефициент: РЦПППО – област Търговище
Партньори: Детска градина „1 юни“, с. Руец с групи в с. Руец, с. Баячево, с. Кралево,
с. Дългач, с. Овчарово
Проектът е характерен със значителната изследователска насоченост и подходи,
разработване на нови иновативни методи и подходи и тяхното разпространение в
регионален и мащаб.
Проектът се отличава и със значителния акцент върху работата с родителите и намалената
дистанция дете-родител, родител-родител и учител-родител.
Родителите от етническите малцинства, участвали в проекта са убедени в зависимостта
между доброто образование и успешната реализация на децата. Те са приобщени в
процеса на пълноценната интеграция и социализация на децата им.
Повишени са социалните и личностни компетенции на участниците в проекта.
Задълбочени са връзките помежду им. Засилено е доверието към образователните
институции.
Достойнство на проекта е създадения и приложен успешно модел за сътрудничество и
подкрепа, и задълбочаване на връзките между деца, родители и учители, базиран на
концепцията за усъвършенстване процеса на интегриране /работа с проблема за неговото
решаване/ приобщаване / промяна на цялостната среда/.

Проект „Училище в музея”

Бенефициент: НИОН "Аз-буки"

Целева група - 3 училища с преобладаващ брой ученици от социално уязвими групи:
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Обединено училище „Христо Ботев” - с. Гниляне, общ. София-градОУ „д-р Христо
Стамболски” – кв. „Дружба“, общ. София-град
ОУ „Тодор Каблешков” – кв. „Факултета“, общ. София-град

Проектът е характерен с експериментирането на нова методика на обучение, която се
базира на извънкласни методи, надградено познание посредством интересни музейни
експонати и представяне на учебния материал по физика, химия, информационни
технологии и пр., използване на игровия и съревнователния методи, личното творчество,
публичната презентация, обмена на знания. Създадени са нови модели на съвместна
работа между учители, деца и родители. В рамките на проекта е осъществено добро
обвързване на отделните дейности в един цялостен учебно възпитателен комплекс.
Проектът като организация и начин на провеждане е създал възможност за привличане и
участие на особено голям брой деца , ученици, родители и учители. По оценка на екипа
извършил проучването е постигнато съвместяване между добра ефективност и много
висока степен на ефикасност. Създадената форма и разработените методи се препоръчват
за по-широко прилагане в национален мащаб.
Постигната е целта на проекта за увеличаване на грамотността на учениците, чиито
майчин език не е български, повишаване на увереността в техните знания, създаване на
умения за добро представяне на придобити знания пред широка публика. У родителите на
учениците от обхванатите училища е създадена увереност във възможностите на техните
деца и е формирана нагласа за ползата от образователния процес.
Създаденият интерес към методиката осигурява условия за продължаване на този
образователен модел и през следващите години.

Проект „Родители и Учители Могат Без Агитация – РУМБА”
Бенефициент: ВТУ "Св.Св.Кирил и Методий" - Педагогически колеж, гр. Плевен.
Партньор Регионално управление на образованието - Плевен

Проектът е акцентирал върху създаването на условия за подобряване съвместните форми
на работа между училищната институция и семейната общност за обхващане и задържане
на учениците от етническите малцинства (със специален фокус ромските) с оглед
пълноценна образователна интеграция. В него са участвали Педагогическия колеж като
водещата организация - университетски преподаватели и студенти-доброволци, както и
директори, начални учители, педагогически специалисти от две училищни институции,
представители на Обществените съвети и членове на семейната общност, а така също
представители на общинската администрация в Община Плевен. Като стратегически
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партньор е включено Регионалното управление на образованието, което през цялото време
е оказвало методическа и организационна помощ при изпълнението на проекта.
Проектът е характерен с теоретико-приложната си научно-изследователска насоченост.
Проведена е анкета с представители на общинската и областната администрация, за
учители и директори от училищни институции и за представители на семейната общност и
членове на Обществени съвети. относно състоянието на мултикултурната среда за учене,
обхват и задържане на учениците в образователната система и партньорствата по посока
предотвратяване на вторичната сегрегация. Резултатите от проучването се ползват за
актуализация на общинския план за интеграция и на стратегиите на образователните
институции, свързани с преодоляване на проблемите, водещи до вторична сегрегация на
етническите малцинства, за актуализиране на учебните програми по някои дисциплини,
ориентирани към подготовката на бъдещите учители за успешно сътрудничество и
взаимодействие с представителите на семейната общност и на заинтересованите
институции и организации в условията на мултикултурна образователна среда.

Дейност „Организиране и провеждане на съвместна интерактивна
инициатива „Водим бъдещето за ръка“ с участието на родителите на децата от
общинските детски градини относно образователната интеграция, богатството на
културните различия и специфики”
Бенефициент : Община Тунджа

Специфична цел на дейността е да се осигури възможност на децата и родителите от
различните етноси за участие в организацията и провеждането на съвместна интерактивна
инициатива
Дейността е интересна с подхода към планирането на съдържателните й елементи.
Екипът по проекта, с екипите на общинските детски градини, е представил идеята за
съвместната интерактивна инициатива пред родителите на децата от различните етноси
чрез различни информационни и комуникационни канали: тематична среща в детската
градина, чрез интернет-приложението по проекта, чрез сайта на общината. С участието на
директорите на общинските детски градини и представители на родителите, е обсъдена и
изготвена обща концепция за интерактивната инициатива. Концепцията за интерактивната
инициатива е споделена с всички заинтересовани страни – педагози, помощниквъзпитатели, родители и деца от различните етноси.
Добра практика е споделеното участие на всички – деца, учители, родители изпълнението
с общо изпълнение , продукт,изява / танц, песен, сценична изява, изложба и др./
Създадено е споделено пространство за организиране и провеждане на съвместна
интерактивна дейност за създаване на положителна нагласа към предучилищното
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образование и образователната интеграция. Изградени са позитивни нагласи към
образователната интеграция чрез представяне на богатството и ценностите на различните
култури и възпитаване на толерантност и уважение към тях. Осъществено е активно
общуване и взаимодействие между деца, родители и екипи на образователните институции
за изграждане на доверие и сътрудничество.

Г. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТА И НАПРЕДЪКА ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ
ПО КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА 33.17-2018, ПРИОРИТЕТ 3: ПРИЛАГАНЕ НА
ЕФЕКТИВНИ ФОРМИ НА ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ЗА
СЪХРАНЯВАНЕ И РАЗВИВАНЕ НА КУЛТУРНАТА ИДЕНТИЧНОСТ НА
ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА.

1. Описание на проекти по КП 33.17-2018, Приоритет 3

Проект: Средец - палитра от етнокултури
Бенефициент: Общински Детски Комплекс, гр. Средец, обл. Бургас
Период: 10 месеца
Бюджет: 9 940 лева /девет хиляди деветстотин и четиридесет лева/
Участници: деца – 20, от които 10 - от от български етнически произход , 10 – от ромски
етнически произход; ученици – 57, от които 30 от български етнически произход , 27 – от
ромски етнически произход; учители – 7, от които 6 от български етнически произход и 1
от ромски етнически произход; родители – 15 от които 8 от български етнически произход
и 7 от ромски етнически произход; доброволци – 5.
Основни дейности:
Експедиция в непознатата Странджа - две еднодневни екскурзии с
проучвателска цел в различни местности в Странджа планина, които се проведат по два
лъча: • Първи лъч: Етнографско проучване на тронската общност - селата Момина църква
и Долно Ябълково, както природния феномен „Големият камък“. • Втори лъч:
Етнографско проучване на рупската общност - град Малко Търново и селата Бръшлян и
Граматиково.
Да съхраним домашните занаяти на различните етноси - Създаване на три
ателиета: „Плетем и тъчем”, „Кошничарство” и „Грънчарство”. Във всяко участват
ученици, на възраст между 8 и 18 години с различен етнически произход. Всяка група се
състои от 7 ученици като се водят от 3 педагози.
Танцова палитра - чрез средствата на танца участващите 24 ученика усвояват
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емоционални и социални умения; етно-културна компетентност
Постигнати цели:
Формирани умения за осмисляне на различието като ценност за общността;
Формирани изследователски и презентационни умения;
Формирани умения за работа в мултикултурни и възрастово разнообразни екипи.
Създадена подкрепяща среда за активна социализация;
Консолидиране на местната общност чрез съвместни дейности
Развити творчески умения у учениците
Постигнати количествени индикатори:
Брой родители, обхванати в различни форми за взаимно опознаване на различните
етнически групи - 30
Брой деца и ученици, обхванати в различни форми за взаимно опознаване на
различните етнически групи - 157
Брой учители, обхванати в различни форми за взаимно опознаване на различните
етнически групи - 26
Популяризиране на проекта:
Публикуване на съобщение в сайта на ОДК – Средец и община Средец; •
публикации в местната преса; • Създаване на Facebook страница на проекта и представяне
на развитието на проекта. • Организиране на пресконференция при стартиране на проекта с
участници деца и ученици, учители, родители, доброволци и представители на местната
общност и организации; • организиране на заключителна пресконференция за представяне
на резултатите от проекта; • изработване на информационни табели; • изработване,
отпечатване и разпространение на рекламни дипляни, популяризиращи проекта и
ЦОИДУЕМ;
Устойчивост на постигнатите резултати:
Заложените и изпълнени дейности са с дълъг времеви хоризонт поради
ангажирането на широк кръг участници – деца, ученици, учители, родители, местната
общественост. Натрупаният опит има потенциал за мултиплициране през следващите
години.
Добра практика:
Изнесените занимания на ателиетата в дом за стари хора „Бялата лястовица” –
Средец (по плетене и тъкане), в ДГ„Снежанка” – гр. Средец (по кошничарство) и Център
за настаняване от семеен тип на деца, лишени от родителска грижа (по грънчарство).

Проект: "Код: Различен!"
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Бенефициент: Основно училище "Христо Смирненски", гр. Генерал Тошево, обл. Добрич
Период: 10 месеца
Бюджет: 9 835 лева /девет хиляди осемстотин и тридесет и пет лева/
Участници: ученици – 55, от които 23 от български етнически произход , 31 – от ромски
етнически произход, 1 – от турски етнически произход; учители – 6, от които 5 от
български етнически произход и 1 турски от етнически произход; родители – 55 от които
19 от български етнически произход и 35 от ромски етнически произход, 1 – от турски
етнически произход; доброволци – 10.
Основни дейности:
Конференции, обучения, семинари, кръгли маси – организирани две
информационни кампании с оглед създаването на положителна нагласа у родителите от
ромската общност за образованието като ценност и възможност за реализация.
"В градината на разнообразието" - организирани и проведени срещи с бивши
ученици - доброволци от ОУ “Хр. Смирненски“, които са продължили да опознават,
съхраняват и развиват местните традиции и да ги прилагат в своето делнично ежедневие.
"Кулинарна палитра" - организирани и проведени инициативи, свързани с
опознаването и популяризирането на ромската, турската и българската кухня. Участниците
от целевата група чрез беседи и практически занятия се запознават с кулинарните
традиции на всички етноси. В занятията са включени и техните родители и баби.
Паралелно с усвояването на практически кулинарни умения се формират умения за
културно поведение по време на хранене, при гостуване и при посрещане на гости, което е
съществен компонент за социализацията на учениците.
"От векове за векове" - Популяризиране, съхраняване и отбелязване на важни дати
и събития от празничния календар на етносите в България, формиране на национална
принадлежност независимо от етноса.
"Ръкотворство" – дейността включва научаването на учениците на майсторството
на тъкачеството и бродирането
Постигнати цели:
Подпомогнат процеса на социализация на децата от етническите групи и
гарантиране на пълноценното им участие в учебния процес; повишена мотивация за
пълноценно и редовно участие в учебните занятия. Обогатена езикова култура. Повишен
процента на редовно посещаване на учебни занятия чрез постигната по-силна мотивация
на учениците и техните родители.
Постигнати количествени индикатори:
Брой родители, обхванати в различни форми за взаимно опознаване на различните
етнически групи - 70
Брой деца и ученици, обхванати в различни форми за взаимно опознаване на
различните етнически групи - 208
291

Брой учители, обхванати в различни форми за взаимно опознаване на различните
етнически групи - 26
Популяризиране на проекта:
Изработване и отпечатване на рекламни материали и информационни плакати;
публикуване на печатни материали във вестник „Добруджански глас“; стикери с логото на
проекта; Проведени две информационни кампании; Публикации в общински и регионални
медии
Устойчивост на постигнатите резултати:
Мултиплициращият ефект от проекта може да се проявява в превенция на
рисковете за отпадане на учениците от образователната система, чрез продължаване
дейността на създадените форми за извънкласна работа
Добра практика:
Включване в проектните дейности на семействата на учениците; усвояване
правилата на културното хранене и добрите маниери в обществото; Привличане на
родителите от етническите малцинства за активно и съвместно участие в работата на
училището

Проект: Духът на толерантността
Бенефициент: Професионална Гимназия "Петър Парчевич" гр. Раковски, обл. Пловдив
Период: 10 месеца
Бюджет: 10 000 лева /десет хиляди лева/
Участници: ученици – 282, от които 154 от български етнически произход , 106 – от
ромски етнически произход, 11 - от турски етнически произход и 1 – друг етнически
произход; учители – 25, от които 25 от български етнически произход; родители – 100 от
които 49 от български етнически произход и 40 от ромски етнически произход, 10 - от
турски етнически произход и 1 – друг етнически произход ; доброволци – 8.
Основни дейности:
Работна група за опознаване и развиване на народното творчество на
етносите - проучва се етно-творчеството в литературен, художествен, кулинарен и
исторически аспект. Организирано е посещение на ученици и родители в Етнографския
музей в Пловдив и Библиотеката за набиране на допълнителна информация за живота на
етносите в региона.
Клуб за духовно усъвършенстване на етно-личността – За двете основни целеви
групи – ученици и родители, - е организирано посещение в библиотеката на град Раковски,
където да се информират за различните възможности за уплътняване на свободното време
посредством четене на книги, списания, ползване на интернет, посещение на различни
курсове за развитие на личността/езикови, комуникационни.../ Организирано е посещение
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в Бюро по труда - град Раковски, където да се ориентират за различните професионални
възможности, които имат младите хора и родителите им след завършване на основно,
средно образование .
Изследователска група за създаване на База данни за етносите в общността на
град Раковски - Създадената изследователска група, провежда целеви анкети по конкретен
проблем - социален, икономически, образователен, мобилен, касаещ семействата от
етносите в общността. Данните от проучванията се предоставят на педагогически съвет и
на сесиите на Общинския съвет - град Раковски, за да се предприемат необходимите
адекватни и обосновани мерки при решаване на възникналите проблеми.
Клуб за игри и музика с дух на толерантност - дейността е съчетание от
традиционни игри, спорт и танци на етносите от общността на града.
Постигнати цели:
Създадени предпоставки за изграждане на подкрепящи форми на толерантни
взаимоотношения, свързани с опознаване, запазване и надграждане на традициите на
етносите в училищната общност. Осъществено проучване на водещи народо-творчески
идеи и етнически общности, водещи до развиване на културната идентичност в активната
мултикултурна образователна среда на ПГ "Петър Парчевич"- град Раковски.
Постигнати количествени индикатори:
Брой родители, обхванати в различни форми за взаимно опознаване на различните
етнически групи - 100
Брой деца и ученици, обхванати в различни форми за взаимно опознаване на
различните етнически групи - 100
Брой учители, обхванати в различни форми за взаимно опознаване на различните
етнически групи - 25
Популяризиране на проекта:
Изготвени рекламни брошури, листовки, покани за представителни събития
Устойчивост на постигнатите резултати:
Проведените дейности по проекта са създали условия и предпоставка за изграждане
на стратегия за опазване на традициите и културните ценности на общността, групиране на
участниците по интереси за опознаване на културата на „другия“, създаване на база данни,
която да се актуализира във времето и да служи за добра информираност по различни
критерии, които се представят пред общността.
Включването на родителите в дейностите по проекта е повишило тяхната
ангажираност и готовност за бъдещо по-активно участие в училищния живот, както и за
участието им в инициативи за разрешаване на етнически проблеми в общността. Чрез
участие в неформални училищни структури се постига яснота за текущи и бъдещи
предизвикателства, за времево подреждане на традиционните празници и начина на
празнуването им сред общността.
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Добра практика:
Дейността по изграждане и събиране на база от данни за образователния, социален,
икономически и мобилен статус на семействата от общността на град Раковски, която е в
подкрепа на местната власт и подпомага общинската политика.

Проект: Обединени днес, опознаваме миналото и сътворяваме бъдещето
Бенефициент: Основно училище "Никола Вапцаров", с.Рани лист, общ.Кърджали
Период: 10 месеца
Бюджет: 9 743 лева /девет хиляди седемстотин и четиридесет и три лева/
Участници: ученици – 30, от които 16 от ромски етнически произход и 14 от турски
етнически произход; учители – 12, от които 9 от български етнически произход и 3 - от
турски етнически произход; родители – 9 от които 4 от ромски етнически произход и 5 от
турски етнически произход; доброволци – 4.
Основни дейности:
"Конференции, обучения, семинари, кръгли маси" организиране на работни срещи с
учениците и родителите от целевата група, с представители на РУО Кърджали и община
Кърджали и членове на Обществения съвет към училището за дефиниране целите и
задачите на основните дейности, включени в проекта.
„Различни заедно“ - сформирана група от 10 ученици и 3-ма родители с цел взаимно
опознаване на миналото и настоящето в културното многообразие в родопския край;
участниците се занимават с издирване и записване текстове на песни от българския,
турския и ромския етнос, с проучване танцовия фолклор и ритуалите на различните етноси
от региона; създаване на етнографски кът с автентични предмети на бита.
„Опознай и сътвори“ - група от 10 ученици, 3-ма родители и 4-ма доброволци са
ангажирани да представят традиционни ястия на различните етноси, както и да проучат
въпроси, свързани с екологичното и здравно образование.
„И технологиите могат да ни обединяват“, група от 10 ученици и 3-ма родители
усвояват възможностите на информационните технологии за повишаване на общата и
дигитална култура.
Постигнати цели:
Подобрени взаимоотношения между ученици, родители, учители и общественост,
представители на различни етнически групи.
Повишена ангажираност и мотивация за работа на ученици, родители и учители и
придобита увереност за значимостта им в училищния живот.
Постигнати добри резултати за съхраняване и развитие на културната идентичност на
учениците от етническите малцинства като основа за установяване на разбирателство
между различните етнически групи.
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Развиване на естетическата култура, на творческите таланти и умения в сформираните
работни групи.
Постигнати количествени индикатори:
Брой родители, обхванати в различни форми за взаимно опознаване на различните
етнически групи - 9
Брой деца и ученици, обхванати в различни форми за взаимно опознаване на
различните етнически групи - 30
Брой учители, обхванати в различни форми за взаимно опознаване на различните
етнически групи - 12
Популяризиране на проекта:
Осъществява се чрез подготвени и изработени информационни материали с логото
на финансиращата организация ЦОИДУЕМ – диплянки, информационна табела и
химикалки. Проведени две пресконференции за представяне старта на проекта и в края на
реализацията му. Регулярно информиране на обществеността за хода на изпълнение на
проекта, чрез интернет сайта и фейсбука на училището и чрез регионалните медии.
Устойчивост на постигнатите резултати:
Дейностите за допълнително обучение на учениците от социално уязвими
семейства е планирано да продължи в извънкласни занимания за тяхното приобщаване в
училищна среда чрез различни избираеми и/или факултативни форми в съучастие с
родители и доброволци - бивши ученици или общественици.
Добра практика:
Работата в групата „И технологиите могат да ни обединяват“, където ученици и
родители са се запознали с възможностите на дигиталните технологии; значително се е
подобрила общообразователната им култура и знания. Получили са начални умения за
писане на текст. Учениците са усвоили компютърна програма за рисуване и така са
изобразили семейството и родния край.

Проект: "Заедно в безкрая"
Бенефициент: Средно училище "Св. Паисий Хилендарски", гр. Върбица, обл.Шумен
Период: 9 месеца
Бюджет: 9 973 лева /девет хиляди деветстотин седемдесет и три лева/
Участници: ученици – 571, от които 23 от български етнически произход , 287 – от
ромски етнически произход, 175 – от турски етнически произход и 86 – от друг; учители –
56, от които 26 от български етнически произход и 14 от турски и 16 – от друг етнически
произход; родители – 30 от които всички от ромски етнически произход.
Основни дейности:
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Клуб "Фолклорни ритми" – включени са 14 ученици от начален етап като половината от
тях са от рисковите групи на ромския етнос. Чрез музиката и фолклорните традиции на
различните етноси участниците научават един за друг.
Клуб "Фолкденс" – дейността е фокусирана върху идеята за многообразието на
българския фолклор и неговото функциониране в съвременния бит на българина.
Изучавани са различни обреди и обичаи и съвременни танци на фолклорна основа.
Клуб "Фолклор на етносите - ромски фолклор" - изучават се народните обичаи и
традиции на ромите.
Родителски клуб "Единство" - в дейността са включени 7 ученици, 7 родители и 2
учители, които участват съвместно в извънкласните и образователни дейности,
подпомагащи комуникацията вътре в семейството и между семейството и училището.
Ученически парламент "Ментори в действие - разширяване на менторските екипи" –
сформирани са 16 менторски екипа (5-8 клас), които подпомагат съучениците си при
подготовката на уроците, запознават се с националните демократични традиции,
постановени от Търновската конституция
Постигнати цели:
Подобрена мотивация и адаптивност у учениците, развит усет към изкуството като
универсален език за общуване между подрастващите с различна етническа принадлежност.
Съхранена културна идентичност и изградено чувство за значимост у
подрастващите от етническите малцинства за живота на училището и родния град.
Повишен интерес към историята и културата на другите и скъсяване на дистанциите
между учениците с различна етническа принадлежност.
Разширена менторска мрежа от вътре-училищно подкрепящи се ученици; Намален
брой отсъствия от учебни занятия; Оптимизирана дейност на класните активи, на
комисията по превенция на ранното отпадане от училище към Ученическия парламент;
Формирани лидерски качества у наставниците и членовете на УП; Установен позитивен
микроклимат, основан на толерантността, взаимопомощта и приятелство.
Постигнати количествени индикатори:
Брой родители, обхванати в различни форми за взаимно опознаване на различните
етнически групи - 30
Брой деца и ученици, обхванати в различни форми за взаимно опознаване на
различните етнически групи - 102
Брой учители, обхванати в различни форми за взаимно опознаване на различните
етнически групи - 19
Популяризиране на проекта:
Изготвени информационните табла, поставени на територията на училището, богат
снимков материал; регулярно качване и обновяване на материали на сайта на училището, в
училищния вестник "Диалог" и в местния регионален вестник и в други медии.
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Устойчивост на постигнатите резултати:
Постигнатите от проекта резултати се очаква да имат висок обществен резонанс и
времева устойчивост поради широката степен на публичност на проекта, активната работа
с родителите, добрата съвместна работа с местните мултикултурни общности в ползата от
обединяване на усилията на училище и семейство.
Добра практика:
Изградената и добре действаща менторска мрежа и училищен парламент, в която
участват ученици от V, VI, VII и VIII клас. Позитивната и взаимно-подкрепяща се
микросреда, изградена в училището от функционирането на менторските двойки;
намаления брой ученици, застрашени от преждевременно напускане на училище.

Проект: "Различията ни обединяват"
Бенефициент: Основно училище "Христо Г. Данов", гр. Клисура
Период: 9 месеца
Бюджет: 9 788 лева /девет хиляди седемстотин осемдесет и осем лева/
Участници: ученици – 126, от които 33 от български етнически произход , 89 – от ромски
етнически произход, 2 – от турски етнически произход; учители – 14, от които 12 от
български етнически произход и 2 от турски етнически произход; родители – 117 от които
35 от български етнически произход и 80 от ромски етнически произход и 2 – от турски
етнически произход; доброволци – 5.
Основни дейности:
Изработване и отпечатване на "Празничен календар на етносите" – Учители,
ученици и родителите съвместно проучват обичаите, ритуалите и особеностите на поважните и значими празници на различните етноси в училището и в България. Изготвен и
снимков материал и отпечатан 12-листов годишен календар за 2019 г.
Организиране и реализиране на патронния празник на училището – по случай 190
години от рождението на Христо Груев Данов, се съставя сценарий за честването и е
организирано между-училищно състезание, в което участват четири училища, носещи
името на Христо Г. Данов.
Организиране и реализиране на празник на толерантността – по повод
отбелязването на Международния ден на толерантността са драматизирани две приказки "Най-хубавото гардже" и "Цветовете на дъгата"; Музикална програма и ревю на ромски
костюми.
Организиране и реализиране на Коледно тържество – включени са ученици от
всички класове в училището с рецитации, музикална програма, конкурси.
Организиране и реализиране на ромска Нова година – участват ученици от 5-7
клас и техните родители като се представят спецификите на традиционните форми на
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празнуване, сервират се традиционни ястия, песни.
Организиране и реализиране на мартенска плетеница от празници - отбелязване
на 1-ви март – Баба Марта, 3 март Националния празник на България, 8 март, 22 март
първа пролет.
Организиране и реализиране на празника на ромите и Великден – включени са
презентации за живота на различните ромски групи по света, както и представяне на
обичаите за честване на Великден и лазаруване.
Организиране и реализиране на празник на българската писменост и култура –
празникът включва танц на мажоретки, рецитал, изложба "Произход и история на
българската писменост".
Организиране и реализиране на екскурзия - Организиране на екскурзия с всички
ученици от училището и най- активно включващите се родители в проекта до градове с
исторически и природни забележителности, намиращ се в близост до Клисура - Пловдив и
Асеновград.
Постигнати цели:
Изградени умения за работа в екип, както на учениците, така и на родителите;
установяване на добри и толерантни отношения между учениците и на позитивна
училищна микро-среда.
В резултат на изпълнените дейност са се подобрили комуникативни
взаимоотношения между учениците, намалели са конфликтите и напреженията между
етносите.
Постигнати количествени индикатори:
Брой родители, обхванати в различни форми за взаимно опознаване на различните
етнически групи – 117
Брой деца и ученици, обхванати в различни форми за взаимно опознаване на
различните етнически групи - 126
Брой учители, обхванати в различни форми за взаимно опознаване на различните
етнически групи - 14
Популяризиране на проекта:
Изготвяне на информационно табло за проекта, илюстриране на изпълнените
дейности с богат снимков материал
Устойчивост на постигнатите резултати:
На базата на проекта, обхващащ с многобройните си и разнообразни дейности
ученици, родители и педагози от всички етнически общности на територията на областта,
е изградена работеща система на добро взаимодействие и разбирателство. Натрупаният от
учителите опит за работа с деца и родители от етническите малцинства, създава основа за
успешна бъдеща работа по тяхната интеграция. Изградените техники за преодоляване на
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културните бариери, промяната в отношението на родителите и обществените нагласи ще
направи училището още по-привлекателно място за интегриране на деца от ромски
произход.
Добра практика:
Инициативността и сърцатост на учителския персонал за работа по интегриране на
ученици и родители от етническите малцинства.

Проект: "Моят свят – нов и различен, палитра от традиции, изкуство, движение и
вдъхновение"
Бенефициент: СУ "Димитър Гачев", гр. Пазарджик
Период: 12 месеца
Бюджет: 10 000 лева /десет хиляди лева/
Участници: ученици – 34, от които 26 от ромски етнически произход и 8 – от турски;
учители – 4, от които всички от български етнически произход; родители – 20 от които 14
от ромски етнически произход и 6 – от турски; доброволци – 20.
Основни дейности:
Клуб "Традиции, обичаи и кодиране" - Учениците се запознават с правилата за
безопасно сърфиране в Интернет. Проучват материали в мрежата за най-значимите
традиционни битови празници и обичаи на различните етнически общности в България;
създават празничен календар на етносите под формата на презентации; изработват плакати
и презентации за Деня на толерантността; усвояват основни принципи на кодирането; учат
се да програмират върху хартия, научават какво е алгоритъм, учат се да създават програми,
за да решават проблемни ситуации; да разработват интерактивни игри или истории;
прилагат и изпробват написаните алгоритми за движение в реалността; разиграват и
разглеждат повторенията като танц и научават проста хореография, за да представят
цикличността на алгоритмите. Действието на алгоритмите изучават и в различна среда –
като пример се ползва засаждането и развитието на семена.
Клуб “Цветна фабрика“ – Дейността е насочена към запознаване на учениците със
стари занаяти и традиции като кошничарство (изработват предмети за интериора със
съвременно звучене); рисуване върху дървен чипс (архитектура от миналото в Щантик
махала); цветоплети (картини изработени с конци); организиран Стрийт арт „Музикалната
алея” – (рисуване върху асфалт в двора на училището и създаване на алея с клавиши и
„музикалното дърво”); Стрийт арт „Цветна разходка” – (рисуване върху мозайка и асфалт).
Клуб „Празничен калейдоскоп“ – Дейността се състои от няколко взаимосвързани
последователни етапа - учениците се запознават с празнични моменти от бита и
традициите на етносите у нас; откриват общите елементи в техните обичаи; изготвят
празничен календар на етносите и разучават традиционни песни и танци; участие в “Лятна
музикална академия“ на открито.
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Клуб „Бъди един от нас“ – в рамките на дейността се организират упражнения по
различни видове спорт мини - баскетбол, тенис на маса, футбол, щафетни игри.
Използвана е системата Brain Gym -система от физически упражнения, която подпомага
способността на мозъка да запаметява и анализира, за да се подобри способностите на
учениците за запаметяване и концентрация.
Постигнати цели:
Развие на логическото мислене на учениците, на умението им да решават и създават
логически пъзели, за да решават проблемни ситуации и разработват интерактивни игри
или истории.
Подобрени езиковите и дигитални умения на подрастващите. Повишена мотивация за
получаване на нови знания.
Изграждане на умения за работа самостоятелно и в екип; за планиране изпълнението на
задачите, за отстояване на позиции и да аргументират мнение.
Получени добри познания за здравословен начин на живот, умения за спорт и физически
упражнения.
Постигнати количествени индикатори:
Брой родители, обхванати в различни форми за взаимно опознаване на различните
етнически групи - 20
Брой деца и ученици, обхванати в различни форми за взаимно опознаване на
различните етнически групи - 34
Брой учители, обхванати в различни форми за взаимно опознаване на различните
етнически групи - 4
Популяризиране на проекта:
Проведени 2 пресконференции - една при стартиране на проекта за запознаване на
участниците и гостите с целите, същността и дейностите на проекта, времетраенето и
бюджета и втора - заключителна пресконференция пред широката общественост от
родители, учители, ученици, доброволци и представители на институции и организации.
Изработени и разпространени информационни материали – плакати – 3 броя, диплянки –
50 броя при стартиране на проекта и 50 броя в края, покани – 40 броя, информационни
табели – 7 броя, презентации, видеоклипове. Периодично на сайта на училището и
Фейсбук страницата му, свързана с миналия проект „Род мой-живот мой“ на ЦОИДУЕМ,
се публикува информация за проведените публични представителни изяви на клубовете,
проведените пресконференции. Има съобщения в местни медии за предстоящи или
приключили дейности по проекта.
Устойчивост на постигнатите резултати:
Използваните в проекта извънкласни дейности, които привличат вниманието и
интереса на учениците, е предпоставка за стимулиране на мотивацията им да посещават
училище и да продължат своето образование. Целевата група на проекта са ученици от
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начален и прогимназиален етап, които ще имат възможност в хода на образователния
процес да развият и усъвършенстват създадените по време на проекта творчески умения,
усвоени нови знания и умения. Създадените компютърни презентации ще продължат да се
използват в обучението на учениците в часовете по Човекът и общество, Човекът и
природа, Час на класа.
Добра практика:
Работата на Клуб "Традиции, обичаи и кодиране", където учениците изучават и
практически прилагат и илюстрират същността на алгоритмите, на кодирането и
компютърното програмиране.
Развиване на естетическо чувство, на творческа инициативност у учениците
посредством възраждане на стари занаяти и традиции.
Прилагане на системата Brain Gym в спортните занимания на учениците за
подобряване способностите им за запаметяване и концентроция.

Проект: Учим, творим и се забавляваме заедно
Бенефициент: ОУ "Христо Ботев", гр. Ценово, обл. Русе
Период: 11 месеца
Бюджет: 7 757 лева /седем хиляди седемстотин и петдесет и седем лева/
Участници: ученици – 55, от които 19 от български етнически произход , 34 – от ромски
етнически произход и 2 – от турски; учители – 9, от които всички от български етнически
произход; родители – 41 от които 10 от български етнически произход, 30 от ромски
етнически произход и 1 - от турски; доброволци – 5.
Основни дейности:
"Конференции, обучения, семинари, кръгли маси" - Основната цел на тази
дейност е да се получи подкрепа от родителската общност и родителите да бъдат
ангажирани като партньори в процеса на образователна интеграция на техните деца.
Проведена е кръгла маса на тема "Образователна интеграция на учениците от етническите
малцинства - що е то?"; Образователен семинар „Мултикултурност и интеркултурност в
образованието”.
Провеждане на извънкласни и извънучилищни дейности – Сформирани са
няколко тематични клуба - Клуб „Фолклорна етнопалитра“ /10 ученици/,където учениците
се запознават и изучават културата, традициите и фолклорното богатство на основните
етноси в общината. Клуб „Приказна съкровищница“ /10 ученици/ - чрез изучаване на
приказките на етносите и тяхното драматизиране се развиват творчески умения и таланти;
Клуб „Работилница на приятелството“ /10 ученици/ - цели се чрез проучване и прилагане
на приложното изкуство /занаятите/, характерно за различните етнически групи живеещи в
България, да се развие чувството за културна идентичност на учениците и да се
подпомогне естетическото и интеркултурното възпитание на всяко дете; Клуб
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„Спортуваме заедно“ /10 ученици/ - целта е да се развие физическата дееспособност на
децата чрез разучаване на характерни и традиционни игри и спортове.
Фестивал на приятелството – Включва подреждане на изложба „Единни в
многообразието“ от продукти направени от групите по време на проекта; Провеждане на
спортни състезания и игри на открито, с участието на родители; представяне на танцова
програма с характерни танци за трите етноса - български, турски и ромски, както и
възстановки на традиционни етнически обичаи.
Постигнати цели:
Повишена компетентност на учителите от ОУ „Христо Ботев“ за формулиране и
прилагане на интеграционни модели за извънкласни дейности; Изградени компетенции за
превенция на дискриминацията; Формирани умения за работа съгласно индивидуалните
потребности и специфичните особености на учениците от различните етноси; Мотивирани
родители за ежедневно посещение на децата им в училище и активното им включване в
живота на училището.
Постигнати количествени индикатори:
Брой родители, обхванати в различни форми за взаимно опознаване на различните
етнически групи - 25
Брой деца и ученици, обхванати в различни форми за взаимно опознаване на
различните етнически групи - 40
Брой учители, обхванати в различни форми за взаимно опознаване на различните
етнически групи - 4
Популяризиране на проекта:
Организирана встъпителна пресконференция с поканени местни медии,
заключителна кръгла маса за представяне на постигнатите резултати; Изработено
информационно табло, на което се отразява изпълнението на проекта в текстове и снимки,
направени от участниците; създадена фейсбук страница на проекта, където се отразява
неговото изпълнение; изработени 100 броя рекламни химикали, 20 броя плакати, 200 броя
брошури
Устойчивост на постигнатите резултати:
Създадените по проекта извънкласни форми ще продължат да съществуват и
придобитите знания и социални умения в тях ще се доразвиват в процеса на учене.
Устойчивото въздействие ще се прояви чрез стимулирането на учениците за участие в
извънкласните часове, като по този начин се запълва част от свободното време на децата с
полезни интелектуални и физически дейности, развиващи техните интереси, талант и
социални умения по време на учебната година.
Добра практика:
Успешното ангажиране и активно включване на родителите на деца от етническите
малцинства в изпълнение дейностите по проекта и осигуряване стабилна устойчивост във
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времето на постигнатите резултати.

Проект: "Различни сме , но заедно учим, играем , мечтаем"
Бенефициент: ОУ "Неофит Рилски", гр. Килифарево
Период: 10 месеца
Бюджет: 9 981 лева /девет хиляди деветстотин осемдесет и един лева/
Участници: ученици – 73, от които 34 от български етнически произход , 3 – от ромски
етнически произход, 35 – от турски и 1 – от друг етнически произход; учители – 13, от
които 12 от български етнически произход и 1 от турски етнически произход; родители –
30 от които 10 от български етнически произход, 2 от ромски етнически произход и 18 – от
турски; доброволци – 5.
Основни дейности:
Съхраняване и развиване на традиции по места – създаване на клуб „Свят без
граници" и клуб "Пътешествие в света на приказките" – посредством запознаване с
приказната съкровищница на двата народа - български и турски, - децата научават
исторически, етнографски и географски понятия; Освен обогатяване знанията по
отношение на българското и турско приказно съкровище, в темите са включени
драматизации, илюстрации на любими приказки, създаване на собствена приказка /лично
творчество/, анимиране и презентиране с цел развиване на различни литературни и
художествени умения.
Занимания по интереси - създаване на музикално ателие "Ритми и танци" и ателие
"Приложно изкуство" - На основата на игри, забавления и учене на нови неща се
осъществява безпроблемна интеграция, междукултурно общуване и развитие на децата в
училище и извън него.
Организиран спорт в мултикултурна образователна среда - клуб "Обичам
спорта" – в дейността са включени ученици от 2,3 и 4 клас- 10 бр.
Организиран отдих в мултикултурна образователна среда - Лятно забавно
Училище – включени са учениците от 1 до 4 клас - 20 бр. като в процеса на заниманията се
затвърждават изучения учебен материал от предходната година, подготвят се с четене на
задължителната за следващата учебна година литература; запознават се с българските
обичаи, празници и традиции.
Фестивал на между-културната толерантност "Заедно можем да живеем подобре" - представяне пред широката общественост на гр. Килифарево разработени от
самите ученици с помощта на техните учители и родители съвместни творчески продукти
рисунки, стихотворения, песни , танци, театрални постановки.
Постигнати цели:
Въвеждане на учениците в света на ценностите; формиране на способност за
различаване моралното значение на различни ситуации и постъпки; Променено в
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положителна посока цялостното отношение на децата към училището и учебния процес;
осъзнаване ценността на ученето;
Постигнати количествени индикатори:
Брой родители, обхванати в различни форми за взаимно опознаване на различните
етнически групи - 30
Брой деца и ученици, обхванати в различни форми за взаимно опознаване на
различните етнически групи - 73
Брой учители, обхванати в различни форми за взаимно опознаване на различните
етнически групи - 13
Популяризиране на проекта:
Организирани са информационна среща за откриване и закриване на дейностите по
проекта; изготвени и разпространени
рекламно-информационни материали,
информационна табела, диплянки; публикации в интернет медии свързани с дейностите по
проекта; регулярно публикуване на информация и снимки на интернет страниците на
училището.
Устойчивост на постигнатите резултати:
Дейностите по проекта са планирани под клубна форма и тяхното изпълнение е
планирано през цялата година. Те могат и ще бъдат прилагани в учебните планове и след
приключването на проекта. Ефектът върху децата от целевата група ще бъде
мултиплициран чрез включването им в дейности с други деца извън целевата група и ще
се създаде общ устойчив модел за взаимодействие между децата от различни групи.
Включените спортни дейности ще помогне на учениците и техните родители да
изберат здравословния начин на живот и ще допринесе за по-доброто им физическо и
психическо състояние.
Изградените родителските съвети ще създадат устойчив модел на включване на
родителите в учебния процес, който ще бъде продължен и след края на проекта.
Закупените технически средства, материали, консумативи ще създадат условия за
дългосрочно продължаване на дейностите. Създаденият по проекта широк екип от учители
и специалисти ще спомогне да се обмени опит и да се създаде общ иновативен модел на
работа, който ще бъде устойчиво и дългосрочно наложен в работата на училището.
Добра практика:
Обединяване на всички постигнати добри резултати от проекта в организиран
Фестивал на между-културната толерантност, представени пред широката общественост.

Проект: Пространство за идеи
Бенефициент: Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични
технологии (ПГЛПЕХТ), гр. Ямбол
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Период: 9 месеца
Бюджет: 9 982 лева /девет хиляди деветстотин и осемдесет и два лева/
Участници: ученици – 60, от които 15 от български етнически произход , 39 – от ромски
етнически произход и 6 – от турски; учители – 26, от които 26 от български етнически
произход; родители – 22 от които 2 от български етнически произход, 19 от ромски
етнически произход и 1 – от турски.
Основни дейности:
Образователна експедиция "Искам да науча" – Дейността се осъществява под
формата на образователна игра-предизвикателство, в която участват пет ученически
отбора от различни етноси , 7 родители и 10 учители.
"Съхрани традицията" - двудневна екскурзия с включени 60 ученици от целевата
група, 6 учители и 6 родители с посещение на Национален парк-музей Шипка и
Архитектурно - етнографски музей "Етъра", Габрово.
Занимания по интереси - създадени 3 клуба за занимания по интереси с по 20
ученици от различни етноси и по 3 родители. Клуб "Дебати" разглежда теми, насочени към
промяна на нагласите и стереотипното мислене и мястото на традициите в
интеркултурното общество. В театрален клуб "Провокация" се разиграват театрални етюди
и се усвояват различни сценични техники и упражнения за дикция и правоговор.
Журналистически клуб "Огледало" проучва, дискутира и отразява различни моменти от
бита, живота, традициите и обичаите на различните етноси.
Постигнати цели:
Преодолени негативни стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различните
етнически групи. Повишен интерес към опознаване историята, традициите и обичаите на
различните етноси; оценяване на културните забележителности и традиции. Създаден
ефикасен модел за възпитание на етническа толерантност и приятелство. Развито чувство
за идентичност, повишена инициативност, мотивация и самочувствие. Подобрени
комуникативни умения
Постигнати количествени индикатори:
Брой родители, обхванати в различни форми за взаимно опознаване на различните
етнически групи - 22
Брой деца и ученици, обхванати в различни форми за взаимно опознаване на
различните етнически групи - 90
Брой учители, обхванати в различни форми за взаимно опознаване на различните
етнически групи - 19
Популяризиране на проекта:
Провеждане на встъпителна и заключителна пресконференция; изготвяне на
постоянна информационна табела за проекта; отпечатани 100 брошури; поместване на
материали за напредъка по проекта в училищния уеб-сайт.
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Устойчивост на постигнатите резултати:
Натрупаният опит от осъществяването на дейностите по проекта ще бъде използван
за привличане и включване на нови ученици, завършили основно образование в
гимназиален етап. Дейностите по проекта ще имат развитие и в бъдеще, като ще бъдат
предвидени средства от делегирания бюджет за провеждане на занимания по интереси и
бъдещи екскурзии с образователна цел.
Добра практика:
Образователната игра „Искам да науча“ успява да комбинира дидактически
образователни цели с игрови похвати, което води до активно участие на учениците,
стимулира тяхното въображение и креативност, учи ги да работят в екип,
Широката и многообразна тематична област на сформираните клубове по интереси,
в които се провеждат не само обучения, но и се водят дискусии, анализират се ситуации и
реални моменти от живота на учениците .

Проект: "Разнодумна приказка"
Бенефициент: СУ "Климент Охридски", гр. Симеоновград
Период: 9 месеца
Бюджет: 9 938 лева /девет хиляди деветстотин тридесет и осем лева/
Участници: деца – 112, от които 70 - от български етнически произход , 40 – от ромски
етнически произход и 2 – от турски; ученици – 325, от които 60 от български етнически
произход , 235 – от ромски етнически произход и 2– от турски; учители – 38, от които 37
от български етнически произход и 1 - от ромски етнически произход; родители – 844 от
които 240 от български етнически произход, 600 от ромски етнически произход и 4 – от
турски; доброволци – 5.
Основни дейности:
„Конференции, обучения, семинари, кръгли маси" - еднодневен обучителен
семинар за учителите в училището на тема "История, култура и традиции на ромите в
България". На него преподавателите се запознават и вникват в спецификата на ромския
етнос, за да изградят в работата и в себе си правилно отношение към проблемите на
етноса.
Сформиране и работа на клубове по интереси за подкрепа на опознаване,
съхраняване и развиване традиции по места - Клуб "Открий своята приказка" –
включени 15 ученици като участниците издирват автентични материали, архивни записки,
публикации и устни предания за историята, традициите и обичаите на етносите от региона.
Клуб "Напиши своята приказка" - 15 участници събират и подреждат хронологично всички
празници, обреди, ритуали и наричания на етносите от региона. Клуб "Покажи своята
приказка" - 15 участници - участниците изработват предмети от бита, украшения, амулети,
накити, елементи от носии, характерни за региона и етносите. Клуб "Приказки в кухнята" 306

15 участници участниците събират рецепти на оригинални ястия: "Щипка мерудия", с
които етносите се различават помежду си и издават Брошура с кулинарните тайни. Клуб
"Без приказки на двора" - 15 участници - участниците издирват, описват и прилагат на
терен детски игри от миналото /на баби и дядовци/, характерни за различните етноси от
региона.
Публични изяви на клубовете по интереси, съчетани с традициите на различните
етноси в региона - представяне пред широка аудитория /ученици, учители, родители и
общественост/, на всичко открито, събрано, съхранено, публикувано, изработено в
клубовете по интереси.
Постигнати цели:
Засилен интерес към различното в другия етнос, възможност за работа в екип,
придобита способност за уважение и вслушване в чуждото мнение. Намаляване на
безпричинните отсъствия, поради засилен интерес към учебната институция, предлагаща
интересни извънкласни форми.
Постигнати количествени индикатори:
Брой родители, обхванати в различни форми за взаимно опознаване на различните
етнически групи - 75
Брой деца и ученици, обхванати в различни форми за взаимно опознаване на
различните етнически групи - 75
Брой учители, обхванати в различни форми за взаимно опознаване на различните
етнически групи - 40
Популяризиране на проекта:
Поставени информационни табла за представяне на проекта, публикувана
информация в сайта на училището и местната преса. Изготвени плакати (10 бр.) и флаери
(50 бр.) за дейностите по проекта.
Устойчивост на постигнатите резултати:
Започнатите в рамките на проекта занимания на клубовете по интереси ще бъдат
продължени като финансирането ще се поеме от делегирания бюджет на училището и
други Национални програми на МОН, или от други донорски програми. Дейността за
обучение на педагогическите кадри ще бъде продължена чрез средствата на училището
или по обучителни програми на МОН. Изготвените от училището стратегии, програми и
планове за работа в интеркултурна среда също са база за продължаване работата в
извънкласни форми с представителите на различните етноси. Заложеното участие на
доброволци по проекта е добро начало на такава полезна и перспективна взаимопомощ.
Добра практика:
Мащабност на обхвата от всички целеви групи и изградена широка мрежа от
клубове по интереси; поддържано високо ниво на професионализъм от страна на
преподавателския екип.
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Проект: Слово, спорт и багри
Бенефициент: ОУ "Васил Левски", с. Караджово
Период: 12 месеца
Бюджет: 10 000 лева /десет хиляди лева/
Участници: ученици – 32, от които 6 от български етнически произход , 20 – от ромски
етнически произход и 6 – от турски; учители – 3, от които всички от български етнически
произход; родители – 62 от които 12 от български етнически произход, 38 от ромски
етнически произход и 12 – от турски; доброволци – 5.
Основни дейности:
Словесно-изпълнителска дейност: Клуб "Приятели на словото" - Учениците
подготвят и реализират изяви от празничния календар на училището и селището;
Запознават се с произведения на български и чуждестранни автори, заучават художествени
текстове и ги интерпретират.
Спортна дейност: Клуб „Училище за шампиони“ - Изграждане на умения в
областта на спортната гимнастика съобразени с възрастта на учениците от начален етап.
Приложна дейност: Клуб по приложни изкуства „Шарена магия“ – учениците
усъвършенстват познатите и овладеят нови рисувателни, приложни и декоративни техники
за изработване на изделия с естетическа, художествена и декоративна стойност.
Международен детски ромски фестивал "Отворено сърце" – участниците в
клубовете „Приятели на словото“, „Училище за шампиони“ и „Шарена магия“
демонстрират придобити умения и сръчности пред голяма аудитория.
Благотворителна вечер на училището - привличане на обществения интерес чрез
популяризиране дейностите по проекта не само на местно ниво, а в по-широк социален
контекст.
Творчески лагер - хижа "Горски кът" – организиран е за учениците от клубовете
„Приятели на словото“, „Училище за шампиони“ и „Шарена магия“, които за едно
денонощие се поставят в нова среда, различна от ежедневната.
Постигнати цели:
Умения да свързват официални празници с имена и дейността на известни
български личности и национални герои; Повишаване на увереността в собствените сили и
способности;
Постигнати количествени индикатори:
Брой родители, обхванати в различни форми за взаимно опознаване на различните
етнически групи - 220
Брой деца и ученици, обхванати в различни форми за взаимно опознаване на
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различните етнически групи - 150
Брой учители, обхванати в различни форми за взаимно опознаване на различните
етнически групи - 18
Популяризиране на проекта:
Изготвени 500 бр. брошури, публикации в медии, социални мрежи
Устойчивост на постигнатите резултати:
Клубовете по интереси ще продължат своята дейност, финансирани със средства от
делегирания бюджет. Във фонда на училището ще останат тонколона и лаптоп, които ще
продължават да се ползват. Ще се продължи традицията ученици от училището да
участват в училищни, общински, регионални, национални и международни конкурси.
Добра практика:
Развиване творческите таланти и спортни способности на учениците, което
подпомага тяхната бъдеща професионална ориентация.

Проект: Плетеница
Бенефициент: ОУ "Митрополит Авксентий Велешки", гр. Самоков
Период: 10 месеца
Бюджет: 9 999 лева /девет хиляди деветстотин деветдесет и девет лева/
Участници: ученици – 45, от които 31 от български етнически произход , 11 – от ромски
етнически произход и 3 – от друг етнически произход; учители – 15, от които всички от
български етнически произход; родители – 20 от които 10 от български етнически
произход, 7 от ромски етнически произход и 3 - от друг етнически произход; доброволци –
5.
Основни дейности:
Моите родители - моя гордост – Дейността е насочена към родителите на деца от
етническите малцинства с цел да подпомогне тяхната инициативност да подкрепят
учениците в образователния процес и бъдеща професионална ориентация.
Празничен календар – Събиране на материали за обредността и ритуалите на
значимите за етносите празници.
Глина и огън - докосване до занаятите на предците – включени са 30 ученици - в 3
групи по 10 човека като научават изкуството на автентичното грънчарство.
Игрите на баба - учениците ще съберат информация за игрите, които техните баба
и дядо са играли в своето детство.
Пътуващо училище "Родолюбие" - Организирана е екскурзия с образователна и
възпитателна цел с маршрут Самоков - Сопот - Карлово - Калофер - Трявна - Габрово и
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обратно. Учениците се учат да общуват в нетрадиционна среда като имат възможност да се
опознаят извън класната стая.
Танцова формация "Хоро се вие" – Сформирана е група за запознаване с
традиционните танци на общностите в Самоковско.
Създаване на годишен календар за 2020 година с описание на значими празници и
представяне дейностите по проекта - Създаден календар за 2020 година , в които се
представят дейностите по проекта чрез снимков материал. Описват се значимите и
специфичните празници на етносите по дати.
Постигнати цели:
Проведено професионално ориентиране на учениците; Повишен родителски
капацитет; Създадена атмосфера за взаимно уважение, толерантност и разбирателство;
Привличане на родителите от етническите малцинства за активно участие в работата на
училището; Привличане на млади хора като доброволци
Постигнати количествени индикатори:
Брой родители, обхванати в различни форми за взаимно опознаване на различните
етнически групи - 20
Брой деца и ученици, обхванати в различни форми за взаимно опознаване на
различните етнически групи - 45
Брой учители, обхванати в различни форми за взаимно опознаване на различните
етнически групи - 15
Популяризиране на проекта:
Проведени са 2 пресконференции - при стартирането на проекта и заключителна
пресконференция за представяне на резултатите от проекта. Изработени 100 броя брошури
за популяризиране целите на проекта и дейностите за тяхното реализиране. Информация в
местната преса.
Устойчивост на постигнатите резултати:
Създадените форми на извънкласни дейности ще продължат да работят като
структура с важно обществено значение и след приключване на проекта. Всички резултати
от изпълнението му ще се използват от целевата група - ще се подобри квалификацията на
екипа, изработените информационни материали ще се използват в бъдещата работа.
Придобитите в рамките на проекта материални ресурси ще бъдат запазени и използвани.
Продължава работата на извънкласните форми на заетост.
В резултат изпълнението на проекта, се засили интереса на местната общественост
към проблемите на учениците от етническите малцинства, което е предпоставка за бъдещо
активно сътрудничество с местните власти.
Добра практика:
Въвеждането на наставническа дейност между родителите с цел взаимопомощ и
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обмен на информация между родителите и решаване на възникнали проблеми.

2.1 Обхват на целевите групи реализиран при процедурата
Степен на обхващане на децата и учениците
Общият брой на децата и учениците обучавани от бенефициентите в периода на
изпълнението на проектите е бил 3787 (по данни от проектната документация) . От тях
определени за участие са били 799 или 20 %, реално участвали като пряко обхванати са
764 ( 26,4 % - по данни от финалните съдържателни отчети) .
Така средният обхват на децата и учениците при тази процедура е значително под
средния обхват на децата и учениците при повечето от другите процедури, проведени от
ЦОИДУЕМ през последните години ( по данни от предишните доклади за напредъка) .
Проучването откроява две основни причини: Първо – относително по-малкия
бюджет на проектите и което е по-важно - търсенето на етнически балансирана структура
при провеждането на дейностите в малки групи, които са основна част от проведените
дейности.
Следва да се отбележи, че в дейностите от масов характер, свързани с
провеждането на тържества и празници по празничния календар – (такива са проведени от
половината от бенефициентите) - са участвали всички ученици от училищата, т.е.
допълнително са били привлечени още около 1800 ученика като присъствали на
мероприятията непреки участници. Това присъствие е закономерно и до голяма степен е
компенсирало относително по-малкия брой преки участници. Така дейностите с преките
участници може да се оцени като поле на по-активна работа за мултикултурно общуване
сред относително малка част от учениците, което е дало възможност за експериментиране
на нови методи и форми на работа. Отчетеното изпълнение на основните индикатори е
свидетелство в тази насока.
Етническата структура на участвалите е показана на фиг29
Отчитайки етническата структура на обучаваните деца и ученици, фактическата
структура на участвалите е балансирана и е добра с оглед целите на приоритетите. Най –
добра обстановка за мултикултурно общуване и образование е тази с балансирано участие
на децата от етническите малцинства и тези от българския етнос. По тази начин се създава
атмосфера на равенство на отделните групи, която е едно от важните условия за постигане
не само на по-висок ефект, но и въобще на положителен ефект при проектите.
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Структура на участвалите в проектите деца и ученици по етноси
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3%

Турски
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Бъларскии
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33%

Ромски
401
52%

Фиг.29
По отделните проекти броят варира в рамките на 3 основни групи – до 50 участника
– 3 проекта, от 51-100 участника – 8 проекта и над 100 участника - 2 проекта (ПГ „Петър
Парчевич”, гр. Раковски -126 и СУ „ Св. Паисий Хилендарски”, гр. Върбица – 102).
Обхватът на децата и учениците при различните етнически групи е показан на Фиг
30. При учениците българи и роми са обхванати в проектите като преки участници 20 %.
При учениците турци - 13 %. При учениците, които се самоопределят като „Други” ( това
са ученици българо-мохамедани) , обхватът е най голям - 23 %.

Таблица 33.
Етнически произход
по самоопределение
Български
Ромски
Турски
Друг
Общо

Общ
деца
ученици
1249
2013
691
93
3787

брой
Обхванати пряко
и
%
деца и ученици
249
401
93
21
764

20%
20%
13%
23%
20%

Не
обхванати
пряко
деца и %
ученици
1000
1612
598
72
3023

80%
80%
87%
77%
80%
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Обхванати деца и ученици при различните етнически групи
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Фиг. 30.
Както по отношение на общия брой на обхванатите, така и при отделните етнически
групи, относителният дял на обхванатите е по нисък от характерния обхват за
процедурите, провеждани от ЦОИДУЕМ.
Степен на обхващане на родителите
Родителите преки участници в изпълнението на проектите са 393. При 3787 деца и
ученици се пада по около 1 родител на 10 деца, което е относително малко за проектите с
оглед тяхната целева насоченост. Характерна особеност на проектите е, че се е разчитало
повече на допълнително включване на родители в провежданите масови мероприятия –
тържества, свързани с дати от празничния календар.
Като важна особеност на процедурата е, че са финансирани проекти на доста
големи училища с голям брой ученици. При относително малкия бюджет броят на
обхванатите пряко в проектите е ограничен, а относителният им дял спрямо общия брой
ученици – малък.
Без да се абсолютизира значението на относителния дял, може да се твърди, че при
по-голяма степен на родителско обхващане може да се очакват и по-добри общи
резултати. По тази причина, според екипа провел проучването , ограниченият обем от
бюджетни средства (какъвто е форматът на процедурата) е по-подходящ за училищата с
по-малка обща численост на децата и учениците. Това са най-честно училища в
малките населени места.
Най-голям брой родители са участвали в проектите на ПГ „Петър Парчевич”,
гр. Раковски -100 и СУ "Климент Охридски", гр. Симеоновград – 75.
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Структура на родителите преки участници в проектите
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60%

Фиг.31
Повече преки участници-родители има при проектите на ПГ „Петър Парчевич”, гр.
Раковски -100 при 282 ученика или по около 4 родителя на 10 ученика; с. Ценово – 41 при
70 ученика или около 6 родителя на 10 ученици.
Освен пряко обхванатите родители в мероприятията по проекта са участвали
допълнително още около 500 родители - основно българи и роми разпределени по равно.
По-подробни данни за участието на родителите са приведени в следващия раздел на
доклада.
Според самите бенефициенти, с оглед целите и задачите на проектите, обхватът е
удовлетворителен при учениците, достатъчен при учителите, удовлетворителен със
забележката, че може да бъде и по добър - при родителите. Както и при други процедури,
при проучването е установено, че привличането на родители за участие в проектите е
било затруднено не само поради нежелание, но и поради ангажираност. В тази връзка се
препоръчва да се търсят подходи за работа с родителите непосредствено в средата, по
домовете и кварталите, в семейната и групова среда. Тези методи и подходи следва да
интегрират работата с родителите в техния начин на живот и ежедневна активност
Обхват на учителите
Според събраните статистически данни през периода на изпълнение на проектите в
училищата и детските градини-бенефициенти, са работили общо 327 учители. От тях
преки участници в проектите са били 217 или 66%. Относителния дял на обхванатите
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учители е най-висок сред всички целеви групи. Освен преките участници в много от
мероприятията са участвали и всички останали учители.
Броят на учителите преки участници при отделните проекти варира от 4 до 30. До10
учители са участвали в 4 от проектите . Между 11-15 - в 5 от проектите , над 15 – в 4 от
проектите Най-голям брой учители са участвали като преки участници в проекта с
бенефициент СУ "Климент Охридски", гр. Симеоновград – 38, в проекта с бенефициент ПГ
„Петър Парчевич”, гр. Раковски - 25 и в проекта с бенефициент ПГЛПЕХТ , гр. Ямбол- 26.
С оглед целевата насоченост на проектите обхватът на целевата група се оценява като
много добър.
Доколкото важна цел на всички проекти и да развият капацитета на училищата
като се усвоят нови методики на работа и се повиши квалификацията на учителите може
да се приеме, че следва да се търси максимален обхват на учителите. Би било добре
учителите да се включват в повече мероприятия, свързани със специализирано обучение,
обмен на опит. Проучването показва, че участие на учителите в такива дейности има, но
само при отделни бенефициенти, което за процедурата като цяло е недостатъчно. От друга
страна, подобно специализирано обучение не винаги може да бъде организирано особено в по-малките училища. Така много от учителите нямат възможност за достъп до
подобно обучение. Отчитайки изключително важната роля на учителите за постигане на
целите на образователната интеграция, може да се препоръча да се създадат специални
форми на организация на подобно обучение в рамките на всяка отделна процедура. Един
възможен вариант е наред с проектното финансиране на отделните бенефициенти в
рамките на всяка отделна процедура, да се осъществи и един общ проект за обучение на
учителите и за обмен на опит и добри практики, в който да бъдат включени като
участници всички или една голяма част от учителите на бенефициентите. По този начин
процедурата ще придобие една по-голяма системна цялост и завършеност. Ще се създаде
възможност за централизирано обучение с високо ниво на преподаване ( участие на
лектори от педагогическия и научен елит). От трета страна обмена на опит ще придобие
общо-процедурни измерения (сега той се осъществява само при отделни проекти, в които
бенефициентите са включили дейности в това направление). Една подобна практика може
да се допълни със създаването на специализиран сайт на процедурата и мрежа за
споделяне на проблеми и мнения и за обмен на опит и добри практики в процеса на
изпълнение на самите проекти. Ще се създадат и условия за една обща методическа
насоченост, за подпомагане работата на бенефициентите по внедряването на нови
програми и методики на работа. Работата по проектите ще придобие една по-широко
известност сред останалите училища и детски градини, което ще разшири значително
приложното поле на новъведенията и на постигнатото в рамките на процедурата. Такъв
подход се прилага при голяма част от програмно – проектното финансиране в рамките на
ЕС и в много от страните членки на ЕС, където е доказал своята ефективност.
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Общ обхват на учителите в проектите по процедурата
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Участници доброволци
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В изпълнението на проектите са участвали общо 57 доброволци при предвидени в
проектните предложения 58. Участие на доброволци има при 9 от 13 –те проекта . С найголям брой доброволци са проектите с бенефициенти СУ „Димитър Гачев” гр. Пазарджик
- 2 0 и ОУ „Христо Г. Данов” гр. Пловдив - 10. Повече са доброволците от ромски
произход.
2.2 Оценка на целевата насоченост, изпълнените дейности, мероприятия, на
постигнатите резултати и напредък
Целевата насоченост на изпълнението на проектите по разглежданата процедура
отговаря напълно на проектните замисли и очаквания. Осъществените дейности са
свързани с прилагането на ефективни форми на интеркултурното образование; насочени са
по посока съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от
етническите малцинства. В рамките на проектите е осъществено разработване и
въвеждане в детските градини и в училищата на програми за образователна дейност,
съобразени с културните специфики на различните етнически малцинства. Извършвана е и
изследователска дейност, свързана с междуетническата интеграция на децата и
учениците от етническите малцинства. В съответствие с изискванията на конкурсната
процедура е осъществена подготовка на родителите за осъществяване на образователната
интеграция на децата и учениците. Специално внимание е обръщано на работата със
семейството за разясняване на ползите от образованието на децата и учениците от
етническите малцинства. Дейностите са насочени към преодоляване на негативните
стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различните етнически групи.
Привличането на млади хора като доброволци за работа с деца в риск от отпадане или
отпаднали от образователната система е друг специфичен елемент в анализираната КП.
Реализирането на мерки за поетапна десегрегация и предотвратяване на вторичната
сегрегация, според спецификата на населеното място, са също отличителен белег на
проектните дейности.
На практика всички изпълнени дейности и мероприятия са насочени към
опознаване, съхраняване и развиване на традиции по места; съхраняване и развиване на
културната идентичност; създаване на умения за общуване в мултикултурна образователна
среда, съчетани с традициите на различните етнически групи.
Мащабите на работа по тези цели са в рамките на възможността, която е
предоставена чрез обема на отпуснатите средства. Въпреки, че от гледна точка на
глобалните обществени цели постигнатото има относително скромни измерения, както
направеното така и резултатите от него са видими и свидетелстват за постигната промяна
в положителна посока . Постигат е напредък по основни елементи на мултикултурността.
Превентирани са фактори и условия генериращи възможности за сегрегация. В училищата,
а чрез тях и в населените места и сред етническите общности, е включена идеята за
мултикултурността като бъдеще на отношенията в обществото. Усвоени са форми и
методи за възпитание и умения за мултикултурно взаимодействие, както в училището така
и извън него. Резултатите и самото отделяне на внимание и поставяне на акцент върху
това направление на работа чрез проектите има значимо обществено, национално и
държавно значение. Проектите са ценни още със самото си поставяне, с това , че
държавата отделя целеви средства по тази политика и я счита за важна.
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Заедно с това е постигната и целта за създаване на полезни нагласи и умения за
комуникация в мултикултурна среда. Значим е и напредъкът по отношение на формите и
методите на работа с децата и учениците и особено с техните родители.
Важен резултат е утвърждаването сред всички етнически групи на разбирането за
национална културна идентичност като съвкупност от интегрирани ценности, традиции и
култури на основните етноси в страната. Налага се и разбирането на културната
идентичност на етносите като специфична форма на национална идентичност. В този
смисъл изпълнението на проектите е пропито от идеята за съвместност и общност. На тази
основа е постигната съществена стъпка напред по отношение на толерантността,
социалните и индивидуални отношения и взаимодействия между етносите като цяло и
между отделните хора.
Трудно може да се оцени и още по-трудно е да се твърди, че е постигнато
съществено изменение на социалната среда и на средата в самите етнически общности.
Стъпка в положителна посока , обаче е направена, както в рамките на учебните
заведения, така и в населените места и тя е видима. Идеята за мултикултурно образование
в самите училища е подкрепена и развита. Създадените форми са устойчиви и има условия
за надграждане. Наред с напредъка по отношение на мултикултурността е постигнат и
напредък по отношение на разбирането на образованието като ценност, засилването на
мотивацията за образование (в по-голяма степен при учениците но и при част от
родителите), намаляване на безпричинните отсъствия, задържане на децата в риск и
превенция на отпадането. Може да се очаква, че проектите ще окажат и трайно влияние по
отношение на децата с риск от отпадане или отпаднали от образование.
Важно постижение и напредък е по-доброто познаване на средата, на процесите в
нея, на текущото състояние и проблеми. Проектите са с принос за установяване на децата
в риск и родителите, които пречат на образователната интеграция, идентифицирани са
групови и индивидуални рискове и причини за отпадане, установени са груповите и
индивидуални негативни нагласи и стереотипи и предубеждения, които пречат на
образованието на децата. В този смисъл работата по проектите е трасирала полето на
бъдещата работа и е позволила да се уточнят необходимите мерки и действия в бъдеще.
На тази основа може да се направи извод за постигнат напредък по отношение на
фундамента за една успешна и по-ефективна работа за образователна интеграция и за
утвърждаване на мултикултурния елемент в дейността на бенефициентите.
Оценката от проучването е, че в резултат на проектите училищата и детските
градини знаят повече и могат по-добре!
Обща оценка на изпълнението на предвидените дейности
Според отчетната документация, всички предвидени проектни дейности са
изпълнени. Такова по същество е и мнението на самите бенефициенти. Преобладаващата
част от тях считат, че всичко предвидено е изпълнено. Само 2 бенефициента имат малки
резерви за подобна оценка. Фиг.36.
Направеното проучване показва, че при тях има малки разминавания по отношение
на броя на участниците в отделни дейности и това е дало основание за дадената оценка те са имали по-големи предварителни очаквания - т.е. оценките са им базирани повече на
очакванията, а фактическите мероприятията по проекта са били изпълнени.
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Половината от бенефициентите сочат, че резултатите съответстват напълно на
очакванията, другата половина са избрали отговора - в голяма степен. Аналогично е
мнението на бенефициентите за степента на полезност - с тази разлика, че 1 бенефициент
счита полезността за умерена. Фиг. 37.
Степен на полезност на проектите според бенефициентите

Умерена полезност
1
8%

Много голяма полезност
6
46%
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6
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Фиг.34
Степен на изпълнение на проектите по мнение на бенефициентите
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Фиг. 35
Оценка на реализираните дейности
Реализирани са 26 основни вида дейности. Дейностната структура е обичайна за
проектите, финансирани от ЦОИДУЕМ и е базирана върху утвърждаваните от Центъра
основни форми на работа. По същество и съдържание всички бенефициенти са покрили
изискванията за включване на определените задължителни дейности. Даже в случаите,
когато номинално това не е отразено пряко, в съдържателен аспект присъстват всички
изискващи се форми на работа.
При процедурата се констатира висока степен на подобие и съдържателната близост
на проектите по отношение на дейностите и тяхното изпълнение, която се дължи най-вече
на условията и изискванията, поставени от ЦОИДУЕМ. Сравнявайки я с други
предшестващи процедури, при нея свързаността на дейностите в структурата на
проектите, е значително по-силна. Това е позволило да се реализира един по-фокусиран
подход за постигане на определени цели на основата на относително по-висока степен на
унификация на работа. Този подход създава условия за взаимодействие, взаимни
консултации, обмен на опит и добри практики. Той е позволил да се подобри
специализираното съдействие от страна на експертите на ЦОИДУЕМ .
В таблица 33. са отразени количествените параметри на изпълнените основни
дейности - брой изпълнени дейности, брой на проведените мероприятия по всяка форма
на работа и брой на участвалите в тях представители на целевите групи. Те са посочени,
както по отделни форми, така и по групи дейности - еднакви или близки по форма, напр.
дейности в малки групи, дейности с масов характер, обучения, дейности свързани с
представления, екскурзии и посещения на музеи и исторически обекти. Основна форма на
работа, в която са включени най-много хора е груповата работа в малки групи - клубове,
ателиета, изследователски групи и пр.
В таблиците са отразени данни на базата на изготвените финални съдържателни
отчети на бенефициентите и прегледа им дейност по дейност и от събраните статистически
данни по време на проучването. Анализ на данните е направен в съответните под-точки
на настоящия раздел на доклада. Отделно са представени данни и е направен анализ на
участието на децата и учениците, на родителите и на учителите.

Таблица 33 Дейности и мероприятия изпълнени по проектите от бенефициентите - по групи
дейности . Общо по процедурата .
1

2

Дейност

Изпълнени
Изпълнени
Присъствали Участници
дейности
Участници
мероприятия
други
обхванати
по проекта
ученици
Брой
ученици Б
родители
Брой
Брой
рой
Брой

Организация и
управление
Информация и

3

13

677

13

96

4

5

6

7

8

Присъствали
Участвали
други
учители
родители
Брой
Брой
33

822

386

482

161

198

320

публичност
Начално събитие

14

14

621

598

377

90

268

Заключително събитие

11

17

677

515

468

169

261

662

674

198

361

80

55

174

907

975

400

160

149

Извънкласна работа в
малки групи
43
Мероприятия с масово
участие
42
Обучения
Доброволчески
структури
Дейности свързани с
представяне
Дейности
свързани с
обсъждане на проблеми
Срещи
и работа с
родителите
Полагане на доброволен
труд
Публични разяснителни
кампании

16

33

162

36

79

0

73

1

6

0

0

15

0

0

15

69

644

687

471

122

109

21

22

131

41

218

21

140

12

50

33

0

212

0

29

12

12

199

10

59

15

15

5

12

115

0

149

0

11

Посещения на фирми

1

1

20

0

4

0

2

Анкетни проучвания
Доброволчески
структури

7

34

812

166

81

0

22

1

6

0

0

15

0

0

В изпълнението на дейностите са реализирани 15 554 човеко-участия, от които
5948 са на деца и ученици, определени като участници в проектите, 3653 - на деца и
ученици допълнително включили се, участвали или присъствали на мероприятията, 3609
на родители, определени като участници в проектите, 839 – на родители, допълнително
включили се, участвали или присъствали на мероприятията,1505–на учители. Структурата
е илюстрирана на Фиг.39.
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Човеко/участия в проектите по процедурата
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Структура на участията в проектите по типове участници

Участия на учители

1505

10%

Умастия в мероприятията
на други (необхванати)
родитиели

839

Участия на ученици и деца
обхванати по проектите

5948

5%

39%

Участия на родители
обхванати в проектите
. 3609

23%
Участия на необхванати
ученици и деца
присъствали
допълнително на
мероприятията.

3653

23%

Фиг. 37

Проведени са общо 2088 различни мероприятия - клубни сбирки, занятия и др.,
срещи, обучения, летни лагери, информационни мероприятия, мероприятия по
организация и управление (сбирки на екипа, срещи, проверки, изготвени отчети и планове
и пр.), изложби, концерти, екскурзии, посещения на музеи, анкетни проучвания и пр.
Средният брой мероприятия на проект е 135, което е една добра характеристика за проекти
с подобно ниво на финансиране.
Мероприятията по дейностите със съдържателен характер са общо 1104 или 85
средно на проект; мероприятията по дейностите по организация и управление и
информация и публичност са 984.
Извънкласни дейности в малки групи – клубове, ателиета, изследователски
групи. Те са втората голяма група от дейности, изпълнени по проектите. От таблица 9 се
вижда, че в работата в клубовете има 872 участия на деца и ученици, от които 674 са на
предварително включените в обхвата на проектите деца и ученици и 198 – на
допълнително включили се, присъствали или взели участие други деца и ученици. В тези
дейности са регистрирани общо 441 участия на родители, от които 361 са на
предварително определените и 80 – на допълнително включилите се. В дейностите 55 са
учителите, ангажирани с работа в клубовете, ателиетата и творческите групи.
Оценявайки тези данни, следва да се има предвид продължаващия характер на
самите дейности и това че всеки клуб, ателие и група е работил през целия период на
проекта, а реализираните сбирки, занятия са от 18 да 40. Общият брой на проведените
сбирки и занятия в клубовете, ателиетата и изследователските групи е 637. Като се вземе
предвид средния брой на участниците - ученици, деца и родители в тези форми – може да
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се направи приблизителна оценка за около над 10 000 изпълнени човеко-участия в
проведените клубните мероприятия. Сама по себе си тази цифра показва извършена
мащабна работа и дава основание за подобна оценка и по отношение на постигнатия
ефект. От друга страна, средните разходи за едно човеко-участие е от 7,70 лева или
около 4,00 лева на един час занятие на човек, което показва значително по-малки от
средните разходи за подобни обучителни дейности в страната.
Следва да се има предвид относителността и приблизителният характер на тези
данни. Точна статистика няма, а коментираните данни са получени на базата на
направените разходи по отчет и броя на човеко-участията. Следва да се има също така
предвид, че така изчислената средна стойност не включва режийните разходи, направени
от учебните заведения. При всички положения обаче, те дават един относително точен
ориентир за високата степен на ефикасност на мероприятията изпълнени в рамките
на клубната форма.
В таблица 34 са посочени данни за изпълнените извънкласни форми на работа в
малки групи - клубове, ателието, изследователски групи. Те са общо 46. В отделен ред са
посочени групите , които са били организирани за подготовка на празненства и участие в
тях.
Таблица 34
КЛУБОВЕ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ИСТОРИЯ И КУЛТУРА
КЛУБОВЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ И ЗАПОЗНАВАНЕ С ТРАДИЦИИТЕ И
БИТА НА ЕТНОСИТЕ
КЛУБОВЕ ПО ТРАДИЦИОННИ УМЕНИЯ И ЗАНАЯТИ
АТЕЛИЕТА ПО ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО
КЛУБОВЕ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА КУЛИНАРНИТЕ ТРАДИЦИИ НА
ЕТНОСИТЕ
КЛУБОВЕ С ФОРКЛОРНА НАСОЧЕНОСТ
КЛУБОВЕ И АТЕЛИЕТА ЗА СЛОВО, ЛИТЕРАТУРА
И
ЖУРНАЛИСТИКА
СПОРТНИ КЛУБОВЕ

3
13
6
2
3
8
6
2

КЛУБОВЕ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА НА РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ 2
КЛУБОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА РОДИТЕЛИ С УЧАСТИЕ И НА
УЧЕНИЦИ
3
Общо
48
ГРУПИ ЗА ПОДГОТОВКА И УЧАСТИЕ В ПРАЗНИЦИ

18

Работата в малък формат е основна част от проектите. Тя е застъпена при всички
проекти. Създадени са клубове, ателиета и групи с конкретни задачи (изследователски).
Общо те са 48, н т.ч. 4 родителски клуба.
Насочеността на работата в клубовете и ателиетата е разнообразна и като цяло
покрива, както целия спектър от интереси на целевите групи, така и основните елементи
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на мултикултурното начало – познаване на традициите и бита на другите етноси, на техния
фолклор, занаяти, кухня, основни ценности, разбирания, нагласи, празници; изграждане
на взаимно уважение и култура на толерантността; мултиетническо общуване и
изграждане на комуникационни умения за него.
Клубовете са създадени на доброволна основа. Попълнени са необходимите
декларации за това. Изучаването на интересите, наклонностите и способностите на децата
е позволило да се изградят структури с общи такива, с творчески потенциал, с желание за
работа, с познавателни интереси в съответната област и с възможност за екипна творческа
работа. Подборът е съдействал за добрата и успешна групова работа в последствие. От
всички бенефициенти са осигурени добри условия за работа. Осигуряването с материали
дидактически и други средства, необходими за работата, е на добро ниво. Работено е по
предварително подготвени програми и графици, съобразени с натовареността на децата и
ангажиментите на родителите и учителите. В методологично отношение е акцентирано
върху ролевите игри и адаптацията в нова среда, стимулирането на творчеството, на себе
изявата и получаването на групово и публично признание.
Повечето групи са от 10 до 15 участника (с повече участници са клубовете с
фолклорна насоченост) през целия период на проекта и са имали от 18 до 40 работни
сбирки. За ръководители са определяни опитни учители със съответния профил. В
работата на част от клубовете са взели участие медиатори , външни лектори, специалисти
психолози. Характерно за голяма част от клубовете е участие на доброволци от
етническите малцинства в част от сбирките и представителните мероприятия.
Специфично за тези групи е творческото начало, стимулирането на творчеството и
разкриването на индивидуалните способност. Друга важна особеност е работата в нова
неформална среда, по-голямата свобода за лична изява, акцентът върху неформалната,
доброволна отговорност пред групата. Индивидуалната работа е съчетавана с екипност и
групово взаимодействие. Комуникацията е осъществявана изключително на български
език, което е повишило езиковата култура на всички участници. Важна обща
характеристика на работата във всички групи независима от тяхното съдържание, е
ориентацията към опознаването на етносите. Така от едва страна е постигнат ефект на
идентифициране и съхраняване на културната идентичност при всеки един от участниците,
а от друга – взаимно опознаване и сближаване, от трета - изграждане на разбиране за
културна, цивилизационна общност. Работата в групите има съществен принос за промяна
на психологията на участниците чрез повишаване на тяхното самочувствие и увереност в
способностите. Себепознаването е допринесло за преодоляване на малцинствени
комплекси и изграждане, както на чувство за равенство, така и на отношения, базирани
върху равенството. В този аспект работата в групите е постигнала ценни и трайни
резултати, които ще имат значение за реализацията и цялостното им социално поведение
в бъдеще. Всичко казано до тук дава основание да се оценят като много добри
десеграционните резултати на проектите и създадените условия за превенция на
вторичната сегрегация.
Характерът и съдържанието на работата са съобразени с интересите, нагласите и
способностите на участниците. В процеса на работа програмите са адаптиране към тях.
Отчитането на желанията на участниците е правено при повечето клубове. Начина и
формите на работа са зависили от водещите цели. Те са с широко разнообразие.
Отчитайки доброто добро ниво на справяне следва да си има предвид , че нивата на
поднасяне на материала и на провеждане на занятията са различни при различните
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проекти и клубове. В това отношение може да се препоръча да се разработят минимални
критерии за съответствие за отделните типове клубни дейности и да се провеждат тестове
за тяхното установяване. Считаме, че така от една страна ще се гарантира
професионализъм на избраните водещи, от друга - ще се създадат стимули за повишаване
на професионалната квалификация на учителите, желаещи да участват в клубните
дейности като водещи.
При всички клубове преобладаващата част от участниците са придобили нови
значителни по обем и съдържание знания и умения. Наред с конкретните умения е
разширена значително общата им култура и кръгозор. Така тази форма на работа е
допълнила работата на децата и учениците в клас по начин и съдържание, които не биха
могли да се осъществят в класната форма. Проявен е стремеж към обвързване на работата
по проекта с работата в клас. Даже в случаите, когато няма пряка обвързаност се
констатират допълване и надграждане на знания и умения. От тази гледна точка клубната
форма е с най-голям принос за интегрирането на проектите в учебно- възпитателния
процес.
Предоставени са изключителни допълнителни възможности на учениците да са в
центъра на процеса, на проектиране и създаване на изделията, картините, песните,
изложбите и пр. като активни участници и откриватели на нов опит, а на родителите и
учителя – да са съветници и помощници. Участниците в клубовете са овладели занаяти и
творчески умения, научили са танци и песни на етносите , разбрали са много нови неща за
бита и традициите по места, запознали са се с нова информация, свързана с историята и
културата, придобили са творчески умения в съответните области, които могат да
повлияят върху бъдещото им професионално развитие. .
Важно постижение на проектите е повишеният авторитет на училищата като
културно средище и обществена институция най-вече в очите на етническите общности;
нарастнало е убеждението за образованието като ценност и на мотивацията за
продължавате на образованието при една голяма част от децата.
Втори по обемни показатели са масовите мероприятия – тържества , отбелязване на
празници, карнавали, посещения на театри и кина, спортни празници и състезания.
Проведени са общо 42 мероприятия от тази основна група с общо 2591 участника, от
които 73 % са деца и ученици, 22 % - родители и 5% - учители. Основна форма в тази
група са тържествата и отбелязването на празници - 30 с общо 1932 участвали.
Проведени са 8 спортни състезания с общо 314 участвали.
Таблица 35
1

Дейност

2
Изпъл
нени
дейнос
ти по
проект
а
Брой

3

Изпълн
ени
меропр
иятия
Брой

4

5

6

Участ
ници
учени
ци
Брой

Участ
Присъс ници
твали
обхван
други
ати
ученици родите
Б
ли
рой
Брой

7

8

Присъс
твали
други
родител
и Брой

Участ
вали
учител
и
Брой
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Карнавали
Тържества
и
отбелязване
на
празници
Спортни състезания и
празници
Посещения на театри
Организиране
на
междуучилищни
събития
Общо
масови
мероприятия

1

1

59

125

0

0

0

29

158

535

599

369

130

115

8
0

11
0

207
0

36
0

17
0

30
0

24
0

4

4

106

215

14

0

10

42

174

907

975

400

160

149

Отбелязвани са патронни празници на учебните заведения, както и други дни от
празничиния календар като Коледа, Васильов ден /Банго Васил/, Благовец, Великден,
Патрони, Гергьовден, Еньовден – ден на слънцето и здравето. Имало е изпълнения на
песни и танци, клубни представяния, изложби, драматизации, рецитали, конкурси по
различни умения, кулинарни работилници, благотворителни базари и др. Проучването
констатира, че те са се оказали добра консолидационна форма, при която се осъществява
сближаване, взаимно опознаване, разбиране на културата и традициите не само на другите
етноси, но и на собствения, изгражда се чувство на зачитане и уважение. При тези
мероприятия е имало и по-значимо родителско участие като присъствие и което е поважно - като участие в подготовката и в самите представяния. Добра и сближаваща
практика са приготвянето на характерни за етноса сладкарски изделия и лакомства,
изработване на картички и др. сувенирни изделия. Констатира се, че този тип мероприятия
са ценни, както със самото провеждане на мероприятията, така и с процеса на
подготовката им – с очакванията, с поемането на определени отговорности по
организацията, с работа по привличането на родители. По принцип основна форма на
изява на дейността на малките групи – клубовете, ателиета, групи и пр. са били именно
тържествата. Те се използвани с тази цел от всички бенефициенти даже тогава, когато
тържествата са провеждани отделно от проектите.
Като пример за добра практика може да се посочи дейността Изготвяне на
празничен календар от проект „Плетеница“ на ОУ "Митрополит Авксентий Велешки" гр.
Самоков. В рамките на проекта са отбелязани седем празника в т.ч. и традиционен
празник, характерен за самоковско, който се празнува и от двете етнически общности.
Имайки предвид общия генезис на преобладаващата част от празниците, както и
специфичните културни елементи и оттенъци, които са внесени и развити от различните
етноси, практиката за съвместно отбелязване е изключително полезна и е значим
интеграционен фактор. Тя акцентира върху симиларитета, общността, единството и в
същото време е интересна с многообразието, с културата на приемането и уважението.
Определено може да се счита, че именно такъв тип мероприятия са показателни да
етническата близост, за общите ценности и непротиворечивостта на различията, за
степента на толерантност. В този смисъл тяхното наличие или отсъствие е силен
индикатор за равнището на междуетническите отношения и за интеграционните процеси.
Училището е изключително благоприятно средище не само за изграждане на нагласи у
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децата и учениците в това отношение, но и за създаване на традиции на общностно
равнище.
Акцентът, който е поставен от ЦОИДУЕМ с препоръката за разработване на
празничен календар и организиране на празнуването на основни празници, характерни за
етническите групи, е действие заслужаващо изключително висока оценка. Още повече
че препоръката е била подплатена и с конкретни указания, методическа помощ и
съдействие от страна на ЦОИДУЕМ.
По тази причина всички бенефициенти са провели такива мероприятия, което има
съществен принос за цялостните положителни резултати, както по отделните проекти, така
и по процедурата като цяло.
Може да се препоръча създаване на национален календар на празниците на
етносите с подчертаване и отделяне на специално внимание на съвместните празници.
Един подобен календар следва да бъде и ориентир при определяне на дейностите в
бъдещите проекти.
Тратата група дейности са свързаните с представяне - концерти и изложби,
клубни представяния, конкурси, състезания в определени области на знанието,
организиране на театрални постановки. Те са общо 15 с 2035 участия. Основен дял сред
тях заемат концертите, изложбите, клубните представяния. Прави впечатления, че въпреки
по-малкия им брой, участвалите в тях надвишават тези в масовите мероприятия, което
показва един по-голям интерес именно към творческите изяви. В тези дейности са
участвали със свои резултати всички клубове. Най-практикувана форма тук са изложбите
на рисунки, на приложно изкуство, произведени изделия.
Проучването показва, че интересът към тях е бил висок именно, защото са били
форма на публична изява на творчеството в клубовете. По тази причина на тях са
присъствали много родители и съученици на участниците. Данните показват, че не са
провеждани нарочни конкурси, а проучването, че такива са провеждани в рамките на
концертите и клубните представяния.
По оценка на екипа извършил проучването, въпреки големия брой участници при
тези дейности, празничните календари и тържествата свързани с тях, са предоставили
повече възможности за представяне на работата на децата в клубовете и ателиетата.
Таблица 36
Концерти и изложби, клубни представяния
Конкурси
Състезания в определени области на
знанието
Организиране на театрални постановки
Общо мероприятия свързани с представяне

11
0

64
0

557
0

452
0

449
0

117
0

86
0

3
1
15

4
1
69

71
16
644

235
0
687

18
4
471

5
0
122

21
2
109

Проведените обучения са 16. Те са относително по-малко на брой от тези
проведени при други процедури на ЦОИДУЕМ .
Проведени са 2 летни училища, 2 обучения за деца и ученици, 6 обучения за родители , 3
обучения за учители, 3 съвместни обучения учители-родители. Обшият брой на
участвалите е 320, от които 198 са ученици, 79 – родители и 73 учители. Повече са
328

застъпени обученията с участието на родители, което е израз на по-голямото внимание,
което е отделено на родителите като целева група по отношение на която се цели
формиране на познания по широк кръг от теми, свързани с образованието, с възпитанието
на децата, с изграждането на образователни, хигиенни навици и социални умения.
Въпреки че са срещнати трудности при включването на родители в обученията, тези които
са участвали са взели активно участие. Обученията с родителите са имали характер на
дискусии и обмен на мнения и знания. По време на обученията са извършвани
индивидуални и групови консултации от психолози, медицински специалисти, социални
работници. По оценка на самите бенефициентите имено тези обученията са довели до
постигането на полезни резултати по отношение на родителите. Характерно е, че
повечето участници са били предимно майки на децата.
Общата оценка за тази дейност е, че тя има принос за изпълнение на
поставените цели. За участниците са изградени важни знания. Повишена е мотивацията
за образование на децата и за участие в живото на училището, повишен е авторитетът на
училището. Заслужава да се отбележи, че са изградените отношения на доверие, повишена
е способността за комуникация, създадени са лични контакти. Значение за резултатите
от обученията на родителите е имало и участието на медиатори и доброволци при
тяхната организация и провеждане.
Натрупаният опит дава основание да се препоръча изграждане на атрактивни
форми на обучение на родителите с повече видеоматериали, обсъждане на казуси,
съвместно упражняване на различни форми на работа полезна за училищата. Счита се, че
един по раздвижен подход би привлякъл повече участници и би дал повече резултати.
Имайки предвид факта, че чрез обученията на родителите се цели и да се повлияе на
общностната среда, следва да се помисли и за форми на обучения непосредствено в
кварталите на етническите общности – чрез демонстрации, гледане и обсъждане на
филми и видеоматериали, провеждане на различни дни – на кулинарията, на двора, на
градината и пр.
Участие на децата и учениците в изпълнението на проектите
Те са основна целева група и основна група участници в дейностите по проекта В
дейностите по проектите има 9601 човеко-участия на децата и учениците . От тях 5948
( 61 % ) са на деца и ученици, включени като участници в проектите и 3653 (39 %) - на
деца и ученици, допълнително присъствали или взели участие в мероприятията. Най-много
- 1891 са участията в масовите мероприятия – тържества, празненства, карнавали , спортни
състезания , посещения на кина и театри, между училищни събития и др.п. От тях основен
дял имат тържествата и празниците.
1331 са участвалите в концерти, изложби и други форми на представяне. 872 са
децата и учениците, участвали в клубните форми на работа . (Както бе посочено по-горе,
броят на участията в проведените мероприятия, е значително по-голям поради това, че в
рамките на всеки клуб са провеждане много на брой мероприятия) 198 в обучения. 978 – в
различни анкетни проучвания
В другите типове дейности участието им е епизодично и няма съществено значение
за общата характеристика на процедурата.
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Резултати от участието на децата и учениците отговарят на очакванията. Те са по
всички основни поставени цели. Повишена е мотивацията за образование, изградени са
навици за учене, усвоени са значителни по обем нови знания и умения. Преобладаващата
част от децата са подобрили уменията си за комуникация между себе си в т.ч. и с децата
от другите етноси. Научили са се на толерантност и уважение.
Резултатите от проектите по отношение на децата са отразени в таблица 13 и в
графиката на Фиг. 13. Отразени са оценките направени по метода на експертната оценка по
определените конкретни параметри, свързани с образователната интеграция, отношенията
и уменията за общуване в конкретната смесена етническа среда. Въпреки, че те не
представят изчерпателно картината по проблематиката, дават една достатъчно точна обща
ориентация за извършеното и постигнатото.
Илюстрация на резултатите са оценките по основните индикатори,
определени от ЦОИДУЕМ. Таблица 37.
Таблица 37.
Показател

Владеене на български език*
Среден общ успех на учениците/децата *
Засилване на чувството за национална принадлежност*
Интерес към образованието*
Желание за образование*
Образователно-учебни навици*
Образователна дисциплина*
Социо-културни навици и поведенчески стереотипи*
Родителски интерес към образованието и ученето на децата
*
Родителска помощ за ученика*
Родителско участие в живота на училището*
Родителска грижа за децата*
Контакти и общуване между родители от различните етноси

Оценка
Няма
Има
Има
Има
напредък малък
голям
умерен
напредък
напредък напредък
0
0

2
2

9
9

2
2

0
0
0
0
1

3
3
2
6
4

9
9
10
7
6

1
1
1
0
2

1

6

4

2

1
3

5
6

4
1

3
3

2
1

5
4

3
5

3
3

0

5

4

4

Промяна по отношение на толерантността и търпимостта
към другия етнос

1

0

11

1

Промяна по отношение степен на общуване между децата
от различни етноси

0

1

11

1

0

2

9

2

0

3

7

3

Промяна по отношение познаването и разбирането на бита
и традициите на другите етноси
Промяна по отношение уважението към бита и
традициите на другите етноси
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Сближаване между децата от различните етноси
Общуване извън училище
Създаване на умения за взаимна комуникация**
Намаляване на етническото разграничаване, обособяване и
затваряне

0
0

2
1

9
10

2
2

0

1

10

2

0

1

10

2

0
0

1
1

10
9

2
3

Създаване на трайни отношения на свързаност, които се
пренасят и извън училището
Противопоставяне и конфликти

При повечето проекти оценките са за постигнат умерен напредък по повечето
показатели. Тези оценки доказват постигнатите стъпки в положителна посока. В същото
време те са израз и на дистанцията, която се вижда между реалното състояние и крайните
желани цели.
Относително добри са резултатите по показателите Владеене на български език;
Среден общ успех на учениците/децата; Засилване на чувството за национална
принадлежност; Интерес към образованието; Желание за образование.
Преобладават оценките за умерена промяна по отношение на основните показатели
отразяващи характера на междуетническите отношения: Промяна по отношение на
толерантността и търпимостта към другия етнос; Промяна по отношение степен на
общуване между децата от различни етноси; Промяна по отношение познаването и
разбирането на бита и традициите на другите етноси.
Родителската помощ за ученика продължава да е слаба. Родителското участие в
живота на училището - епизодично, недостатъчно и свидетелстващо за липса на
разбиране за образованието като ценност и по тази причина липса на интерес към него у
една голяма част от ромската общност. Родителска грижа за децата не е на равнището на
съвременните изисквания и стандарти. Контактите и общуването между родители от
различните етноси все още са слаби и доминирани от предразсъдъци и негативни нагласи.
Основание за извод за постигнат добър резултат и видим напредък дават оценките
по показателите: Общуване извън училище; Създаване на умения за взаимна комуникация;
Намаляване на етническото разграничаване, обособяване и затваряне; Създаване на трайни
отношения на свързаност, които се пренасят и извън училището; Противопоставяне и
конфликти, - въпреки, че и по тези показатели преобладават оценките за умерен напредък.
Като се има предвид сложността на междуетническата комуникация и отношения,
съществуващите наслоения, предразсъдъци, вековно формирани стереотипи и нагласи, всяка стъпка в положителна посока следва да се оценява като голямо постижение.
Приемайки оценките за умерен напредък може да се приеме, че те са израз имено за
постигнато, макар и все още малко, развитие в позитивна посока.
Притесняват направените оценки за липса на напредък и малък напредък по
показателите: Образователна дисциплина и Социо-културни навици и поведенчески
стереотипи. И двата показателя са краен практически израз на извършеното и
постигнатото. По тази причина липсата на напредък по тях налага отпечатък върху
цялостната оценка на резултата и напредъка.
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Оценките за напредък по показателите, свъртани с родителите са по-слаби от
останалите и поставят или по-точно преповтарят известна картина и продължаващи
проблеми свързани със средата.
Таблица 38
1
2
3
4
5
Изпълне
ни
дейности Изпълнени Участни Присъства
по
мероприят ци
ли
други
проекта ия
ученици ученици
Дейност
Брой
Брой
Брой
Брой
Извънкласна работа в малки групи
43
662
674
198
Мероприятия с масово участие
42
174
907
975
Обучения
16
33
162
36
Доброволчески структури
1
6
0
0
Дейности свързани с представяне
15
69
644
687
Дейности свързани с обсъждане на
проблеми
21
22
131
41
Анализ на участието на родителите и работата с тях
Родители участвали в изпълнението на проектите

Включени в обхвата на
проектите

833
20%

Включени в обхвата на
проектите

3365
80%

Фиг. 38
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Брой родители участвали в проекта по типове дейности

Участвали в поещения на фирми ;
48
Участвали в нублични разяснителни кампании
Участвали в доброволен труд ; 149
Участвали в индивидуарни и групови срещи с родителите и посещения по
квартали и домов
Участвали в дискусии и кръгли
маси ; 212

Участвали в мероприятия свързани с представяне (Концерти и изложби, клубни
представяния, конкурси, състезания в определени области на знанието,
театрални постановки и др.

Уучаствали в добро -волчески
структури ; 471
Участвали в обучения
Участвали в масови мероприятия;
79
Участгвали в гррупови форми на работа (клубове, ателиета, групи и пр.)
Участвали вз заключителните
събития ; 383
Участвали в началните събитие
Участвали в д-ст Информация и
публичност; 377
Участвали в дейност Организация и управление
0

100

200

Обхванати по проекта

300

400

500

600

Вклюцили се допълнително

Фиг. 39
Важна особеност на всички проекти е засиленото застъпване на участието и
работата с родителите. В тази насока фокусът е поставен първо към привличане на
вниманието и изграждане на съпричастност към образованието на децата и към училището
като средище за културно и образователно изграждане и израстване на децата. На второ
място, е работено за промяна на отношението към образованието в семействата и в
общностната среда като според самите бенефициенти, резултатите в това отношение са по
посока на напредък ,но все още не удовлетворяват.
В табл. 39 и на Фиг .39 са отразени количествени данни за участието на родители.
Таблица 39.
Таблица Дейности и мероприятия изпълнени по проектите с участие на родители . Общо по процедурата .
2
3
5
1
4

Дейност

Организация и управление
Информация и публичност
Начално събитие
Заключително събитие

Клубове, ателиета за децата и учениците, групи за обучение
Родителски клубове и образователни центрове

Общ брой
родители
обхванати в
проектите

Брой преки
участници
родители

Брой
присъствал
други
родители

482
377
468

161
90
169

261
22

Общо
участвали
обхванати и
други и
присъствали
родители

0
643
467
637

50 311
0 22
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Клубове Родители Учители
Клубове Родители Ученици/деца
Спортни клубове
Общо групови форми на работа

60
30
10
383

0
0
30
80

60
30
40
463

Карнавали
Тържества и отбелязване на празници
Спортни състезания и празници
Посещения на театри
Организиране на между- училищни събития
Общо масови мероприятия

0
369
17
0
14
400

0
130
30
0
0
160

0
499
47
0
14
560

Зелени и летни училища
Обучения за деца и ученици
Обучения за родители
Обучения за учители
Съвместни обучения учители родители
Общо обучения

20
0
44
0
15
79

0
0
0
0
0
0

Доброволчески структури

15

0 15

20
0
44
0
15
79

Концерти и изложби, клубни представяния
Конкурси
Състезания в определени области на знанието
Организиране на театрални постановки
Общо мероприятия свързани с представяне

449
0
18
4
471

Дискусии
Кръгли маси
Общо мероприятия свързани с обсъждане на проблеми

121
97
218

Групови срещи с родители
Посещения по квартали и домове
Индивидуални срещи с родители
Общо срещи с родителите

190
8
14
212

0
0
0
0

190
8
14
212

Полагане на доброволен труд
Публични разяснителни кампании
Посещения на фирми
Анкетни проучвания

59
149
4
48

15
0
0
15

74
149
4
63

117
0
5
0
122

566
0
23
4
593

0 121
21 118
21 239
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Общо

0

5128

1216

6344

На таблица 40 и фиг. 42 са отразени резултатите от оценката на напредъка при
родителите, извършена по метода на експертната оценка.
Таблица 40
Показател

Оценка
Няма
Има
Има
Има
напредък малък
голям
умерен
напредък
напредък напредък

Социо-културни навици и поведенчески стереотипи*
Родителски интерес към образованието и ученето на децата
*
Родителска помощ за ученика*
Родителско участие в живота на училището*
Родителска грижа за децата*
Контакти и общуване между родители от различните етноси
Промяна по отношение на толерантността и търпимостта
към другия етнос*

1

6

4

2

1
3

5
6

4
1

3
3

2
1

5
4

3
5

3
3

0

5

4

4

1

0

11

1

Общият брой родителски участия в дейностите по изпълнение е 576 , в дейностите по
организация, управление и информиране и публичност - 760 (в тях е включено и участието
на учителите, които не били пряко ангажирани в работата по проектите, в
информационните срещи, началните и крайни събития и др.)
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Постигат напредък в отношението на родителите роми към образованието на децата при отделните
бенефициенти
Има значително
повишаване на
интереса и
ангажираността
1
8%
Няма промяна
3
23%

Има умерено
повишаване на
интереса и
ангажираността
2
15%

Има слабо повишаване
на интереса и
ангажираността
7
54%

Фиг.40
Според проведеното анкетно проучване, постигнатото по отношение на много от
родителите все още няма трайни и необратими характеристики. 85 % от бенефициентите
считат, че ако не се продължи работата за затвърждаване и надграждане на постигнатото,
може да се стигне и до връщане назад. И само 2 бенефициента са на мнение, че
резултатите са трайни и необратими.
Оценка на участието на учителите
Във всички изпълнени дейности и мероприятия по тях са участвали
Таблица 41
1
Дейност
Организация и управление
Информация и публичност
Начално събитие
Заключително събитие

2
Изпълнени
дейности
по проекта
Брой
13
13
14
11

3

8

Изпълнени
Участвали
мероприятия
учители
Брой
Брой
677
33
96
198
14
268
17
261
336

Клубове, ателиета за децата
и учениците, групи за
обучение
Родителски
клубове
и
образователни центрове
Клубове Родители Учители
Клубове
Родители
Ученици/деца
Спортни клубове
Общо групови форми на
работа

36

632

40

2

0
15

0
10

2
2

13
2

0
5

43

662

55

Карнавали
Тържества и отбелязване на
празници
Спортни
състезания
и
празници
Посещения на театри
Организиране на междуучилищни събития
Общо масови мероприятия

1

1

0

29

158

115

8
0

11
0

24
0

4
42

4
174

10
149

Зелени и летни училища
Обучения за деца и ученици
Обучения за родители
Обучения за учители
Съвместни
обучения
учители родители
Общо обучения

2
2
6
3

10
10
6
4

6
2
18
14

3
16

3
33

33
73

Доброволчески структури

1

6

0

11
0

64
0

86
0

3

4

21

1

1

2

15

69

109

Концерти и изложби, клубни
представяния
Конкурси
Състезания в определени
области на знанието
Организиране на театрални
постановки
Общо
мероприятия
свързани с представяне
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Дискусии
11
Кръгли маси
10
Общо
мероприятия
свързани с обсъждане на
проблеми
21

11
11

58
82

22

140

Групови срещи с родители
10
Посещения по квартали и
домове
1
Индивидуални
срещи
с
родители
1
Общо срещи с родителите
12

24

22

4

4

22
50

3
29

12

12

15

5
1
7
1

12
1
34
6

11
2
22
0

Полагане на доброволен
труд
Публични
разяснителни
кампании
Посещения на фирми
Анкетни проучвания
Доброволчески структури

Напредъкът при отделните проекти по отношение на учителите е оценен по
основни показатели по метода на експертната оценките са показани в в таблица 67.
Чрез оцветяване е показана общата оценка за апредъко по всеки отделен показатеил. С червен
цвят са отбелязани оценките за липса на напредък , в оранжев – за малък напредък , със жълт – за
малък нопредък , с зелен за постигнат голям напредък.

Таблица 42.
Показател

Създадени и усвоени нови учебни програми
Повишена квалификация на учители
Повишени обучителни умения
Усвояване на нови методики за преподаване на предмета в
мултиетническа среда
Повишено познание на учителите за бита и културата на
етносите

Няма
напредък

Има
Има
Има
голям
малък
умерен
напредък
напредък напредък

3
1
1

3
2
2

2
5
5

3
4
4

1

2

4

6

0

0

8

5
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Повишени умения за комуникация в мултиетническа среда
Създадени полезни връзки с колеги от други училища
Създадени отношения на сътрудничество между учители и
родители

0
3
0

0
0
0

8
5
0

5
1
0

0

3

6

3

6
2

2
4

1
4

0
2

0

0

10

3

0

0

9

3

0

1

9

2

0

1

8

2

0

0

8

2

Изготвени нови методически помагала и средства
Усвоени нови обучителни методики
Усвоени умения за организиране на мероприятия и
дейности
Повишени умения за справяне с мултиетнически
конфликти между децата и учениците
Повишени умения за справяне с мултиетнически
конфликти между родители на децата и учениците
Повишени умения за справяне с конфликти с родители на
децата и учениците от етническите малцинства
Повишени умения за справяне с конфликти с родители на
децата и учениците от български етнически произход по
повод на междуетнически въпроси

Оценка на напредъка в отношенията на училищата с местните власти по
проблематиката на проектите
Таблица 43.
Показател

Няма
напредък

Има
Има
Има
голям
малък
умерен
напредък
напредък напредък

Изградени позитивни нагласи на местните власти към
проблематиката на образователната интеграция на децата и
учениците от етническите малцинства
1

5

3

3

1

5

2

2

3

2

3

2

1
2

4
3

3
4

3
2

Интегриране на изпълнението на проектите в цялостната
работа на местната власт по интеграция на малцинствата
Създадени нагласи и готовност да се продължи започнатото
чрез общински планове и програми
Създадени трайни делови отношения с местните власти
Съпричастност на местните власти
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Привлечени към изпълнението на проекта представители
на местните власти
Договорени ангажименти с местите власти
Получено организационно съдействие
Получено друго съдействие
Видим интерес на представители на местните власти към
проектните мероприятия

1
4
3
2

4
2
2
2

5
3
4
5

1
1
1
1

3

3

4

2

3

1

4

3

Интерес на местните власти към резултатите от проекта

Резултати по основни индикатори
Планираното по повечето основни индикатори е изпълнено. В таблица 18 е
посочена степента на изпълнение в %. По пет от индикаторите има надвишаване на
плановите стойности като то е най-голямо при индикатора „Родители, които са повишили
информираността си относно ползите от образованието“ - 111,20% и индикатора –
„Учители, директори и други педагогически специалисти, които са се включили в
дейности по преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи“ 109,50%. Без да се абсолютизират цифрите, може да се направи извод за относително позасилено внимание по отношение на родителите и учителите, като са изпълнени повече
дейности с тяхно участие.
Като се има предвид трудното привличане на родители за участие в мероприятията
може да се направи извод за проявена настойчивост и умения от страна на
организаторите и учителите, които са дали резултат. Постигнатото е значимо. При 13 –те
проекта са усвоени 43 нови програми за обучение, което означава по–високо равнище на
специализиран програмно-методически инструментариум.
Приблизително 3000 родители са повлияни от проектите, като са повишили
информираността си относно ползите от образованието, като са се включили в дейности
по преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи.
Приблизително 4500 са децата и учениците и от мнозинството и от етническите
малцинства, които са се включили в дейности по преодоляване на негативни стереотипи и
дискриминационни нагласи. 325 – те доброволци са допълнителна сила за влияние върху
средата, която може да се използва и в бъдеще при подходящо отношение.
Недоизпълнението по индикатор „Изготвени общински планове със заложени
дейности за поетапна десегрегация на детски градини и училища и за преодоляване на
вторично сегрегираните такива” определено илюстрира проблеми, свързани с привличане
на вниманието на местните власти и получаване на съдействие от тях. Извършеното
проучване показва, че там където има добри връзки и е работено със местните власти са
постигнати по-добри резултати. Това взаимодействие е помогнало внимание към работата
по проектите да окажат местни институции, неправителствени организации, местния
бизнес, доброволци. Проявите на сътрудничество са придали по-значима
институционалност и обвързаност на проектите с държавното начало и държавната
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политика по места. От своя страна проектите са съдействали за изпълнението на
плановете и програмите на самите местни власти.
Изграждането на подобни връзки и отношения има и много бъдещи измерения за
бъдещи проекти, за получаване на финансиране по общински програми, с което може да се
надгражда постигнатото в резултат на проектите. На базата на направените наблюдения
екипът по проучването счита, че водещо значение за подобно взаимодействие има
личната нагласа и умение на ръководителите на училищата и детските градини.
Друг извод, който се прави е, че основите на по-успешно взаимодействие се полагат
с ежедневни контакти и взаимодействие. По отношение на проектите то е започвало на
етапа кандидатстване и подготовка на проектните предложения чрез информиране за
намеренията, обясняване на възможностите и целите, консултации. Така определени
представители на местните институции са били привлечени и въвлечени за каузата на
проектите и са станали съпричастни към тях. На основата на тези наблюдения и изводи
може да се предложи да се проведат мерки за засилване на комуникацията и
взаимодействието на учебните структури с местните власти по проблемите на
образователната интеграция и социализацията на децата и учениците от етническите
малцинства. Част от тези мероприятия са свързани с повишаването на квалификацията и
уменията на ръководствата на училищата в тази насока, обмен и популяризиране на добри
практики, повече стимули за добро взаимодействие. Като се има предвид значението и
влиянието на работата на училищата за образователната интеграция, както и това, че в
много населени места те осъществяват основната част от целенасочената интеграционна
политика, се счита, че на тази проблематика следва да се обърне по-голямо внимание,
както от ЦОИДУЕМ, така и от МОН. Следва да се работи и с такива национални
структури като НСОРБ, асоциацията на кметовете и др. Стремежът следва да бъде пълно
интегриране на дейността на училищата и детските градини в общностната работа,
превръщане на търсенето на финансиране в обща цел и задача, съвместна работа при
подготовка на проекти и кандидатстване, повече съвместни дейности и мероприятия. Една
възможна форма е създаване на национална мрежа „училища-местни власти”, която да
работи целенасочено по тези въпроси.
По анализираната процедура няма проекти с участието на общини. Правейки обаче
сравнение с другите процедури тази липса се забелязва отчетливо. Като цяло липсва
размаха, който придават проектите на общините, значимото между-училищно
взаимодействие, общностния дух, организационните възможности, които се констатират
при тези проекти. Правейки тези констатации следва да се предпазим от предубеждение
за предимства на тези проекти пред останалите Но те са необходими като част от една
обща методология.
Приоритет 3 и като целева постановка и като съдържание има тясно отношение към
средата, към масовите социални взаимодействия между общностните групи.
Мултикултурните взаимодействия са предимно общностен инструментариум, който се
реализира на личностно ниво. Именно по тази причина, постигането на мултикултурност
следва да бъде реализирано чрез по-силно взаимодействие между всички основни
елементи на общността – култура, бит, традиции, социална структура, икономическо и
трудово взаимодействия , институции и пр. Изброяване на тези елементи само по себе си
откроява ролята на образованието като системо-интегриращ и системо-определящ
елемент. В същото време ясно се очертават контурите на обвързаността му и
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необходимостта от такава обвързаност с всички останали системни елементи и със
структурите, които ги олицетворяват.
Таблица 44

Индикатор

Разработени и въведени програми за образователна
дейност в детските градини и в училищата,
съобразени с културите на различните етнически
малцинства.
Изследователски
дейности,
свързани
с
междуетническата интеграция на децата и учениците
от етническите малцинства.
Дейности, свързани с подготовката на родителите за
осъществяване на образователната интеграция на
децата и учениците, включително и участие в
родителски клубове/настоятелства.
Дейности за работа със семейството за разясняване на
ползите от образованието на децата и учениците от
етническите малцинства.
Родители, които са повишили информираността си
относно ползите от образованието
Родители от мнозинството и от етническите
малцинства, които са се включили в дейности по
преодоляване
на
негативни
стереотипи
и
дискриминационни нагласи.
Деца и ученици и от мнозинството, и от етническите
малцинства, които са се включили в дейности по
преодоляване
на
негативни
стереотипи
и
дискриминационни нагласи
Учители, директори и
други
педагогически
специалисти, които са се включили в дейности по
преодоляване
на
негативни
стереотипи
и
дискриминационни нагласи.
Привлечени младежи като доброволци за работа с
деца в риск от отпадане или отпаднали от училище.
Изготвени общински планове със заложени дейности
за поетапна десегрегация на детски градини и
училища
и
за
преодоляване
на
вторично
сегрегираните такива.

Брой по

Брой по

проект

отчет

Изпълнение
в %

43

43

100,00%

68

68

100,00%

108

108

100,00%

102

104

101,96%

2696

2998

111,20%

2765

2865

103,62%

4219

4449

105,45%

832

911

109,50%

304

325

106,91%

71

58

81,69%
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Резултати по основни индикатори
Изготвени общински планове с заложени дейности за
десегрегация и за преодоляване на вторичното сегрегиране

58
71

Привлечени доброволци за работа с деца в риск от отпадане
или отпаднали от училище.

325
304

Педагогози включени в дейности по преодоляване на
негативни стереотипи и дискриминационни нагласи.

911.
832

Деца и ученици и включени в дейности по преодоляване на
негативни стереотипи идискриминационни нагласи

4449
4219

Родители включeни в дейности по преодоляване на негативни
стереотипи и дискриминационни нагласи.

2865.
2765

Родители повишили информираността си относно ползите от
образованието

2998
2696

Дейности за работа със семейството за разясняване на ползите
от образованието

104
102

Дейности, свързани с подготовката на родителите за
осъществяване на образователната интеграция

108
108

Изследователски дейности, свързани с междуетническата
интеграция

68
68

Разработени и въведени програми за образователна дейност

43
43
0
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2.3.Оценка на организацията и управлението на проектите
Организацията и изпълнението на всички проекти е извършено в съответствие с
указанията на ЦОИДУЕМ и утвърдените проекти. Всички бенефициенти са създали
своевременно екип за управление на проекта. Числеността на ангажираните в екипите
варира от 2 до 4 души, като при 6 от бенефициентите те са двама – ръководител и
счетоводител, при 6 от бенефициентите – 3 души – с включен координатор или технически
сътрудник и при 1 - четирима.
По сравнение с числеността на екипите при другите процедури, средният брой
участници в тях при тази процедура е по-висок, въпреки значително по-малкия бюджет и
съответно по-малко изпълнени дейности и мероприятия.
За отбелязване е, че включването на повече хора в екипа не е свързано с обема от
работа по проекта (дейности, задачи, мероприятия и пр.) По мнение на самите
бенефициенти, това е било продиктувано от желанието да се включат повече хора в
изпълнението на проекта, за да се намали допълнителната натовареност за участващите в
изпълнението и да се създадат условия за придобиване и натрупване на опит от повече
хора.
Практика при повечето бенефициенти е ръководител на проекта да е директорът на
училището/детската градина. Общата часова заетост на екипите варира от 50 до 110 часа.
Разпределението на часовата заетост между членовете на екипите варира като
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преобладават проектите, при които часовата натовареност е разпределена по-равно между
членовете на екипа или близко да това.
Според проведената анкета сред бенефициентите, при 62 % от тях всички членове
на екипа са имали достатъчен опит от участие в предишни проекти. При 38% от
бенефициентите в екипите им е имало и участници, които са нямали такъв опит; част от
екипите са нямали такъв опит. Екипите са работили при добра вътрешна организация и
синхрон. Своевременно, пълно и точно са отчитани дейностите по проекта - 85% от
бенефициентите. При 15 % (2 от 13) се счита ,че има случаи на забавяне Повечето
бенефициенти считат, че работата по съставяне на отчети е обемна, силно
бюрократизирана и отнемаща много време. Всички бенефициенти споделят, че
предоставените от ЦОИДУЕМ указания, образци за отчети и таблични форми са
изключително полезни, не само за облекчаване на процеса на отчитане, но и за
ориентиране на работата по изпълнението към определените индикатори и стандарти.
Анализът на извършената финансово-счетоводната дейност от гледна точка на
нейната организация, дава основание за извода, че са спазвани сроковете и изискванията за
извършване на плащанията, документиране на разходите и тяхното осчетоводяване, за
изготвянето на финансово-счетоводните отчети. За тези резултати принос имат, както
самите бенефициентите и екипите по управление на проектите, така и мониторинга и
помощта от страна на ЦОИДУЕМ. Финансово счетоводните данни са отразени подробно
във финалните съдържателни отчети за изпълнението на проектите.
Изпълнени са всички изисквания, свързани със сключването на договорите с
членовете на екипите. По различен начин и форма всички бенефициенти са определили
точно задълженията и отговорностите на членовете на екипите. Екипите са работили в
синхрон. Проведени са общо 137 ежемесечни срещи за планиране и организация и
отчитане на работата (средно по 10,5 на проект). Освен тях екипите са се срещали
непрекъснато за решаване на въпроси от оперативно-организационен характер. За
месечните срещи са изготвени 135 протокола.
Подготвени са общо 130 организационни планове и 225 отчета (общо сбор за
проекта като цяло, по отделните дейности и мероприятия ). Проведени са 50 срещи с
родители, ученици и др. по въпроси свързани с организирането на мероприятията по
проекта. Табл.45.
Таблица 45
Извършени дейности и мероприятия
Проведени заседания и сбирки на екипа
Изготвени протоколи за работата по
проекта
Подготвени организационни планове (общо
сбор за проекта като цяло, по отделните
дейности и мероприятия )
Подготвени отчети за изпълнението на
проекта , дейностите и мероприятията
Проведени срещи с родители, ученици и
др. по въпроси свързани с организирането
на мероприятията по проекта.

Брой
137
135
130
225
50
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Работено е организирано със всички включени изпълнители. Спазени са
изискванията за избор на изпълнители и за сключване на договори с определените
изпълнители. При организацията на дейностите екипите са се придържали стриктно към
изискванията за доброволност на участието и документирането на съгласието за участие.
Екипите за организация и управление на всички проекти са провели срещи с
представители на целевите групи за разясняване на целите на проектите, времетраенето на
бъдещите мероприятия и степента на заетост на участниците.
Ръководителите на екипите са изисквали от отговорниците по изпълнението на
дейностите разработване на работни графици и са контролирали тяхното изпълнение.
Упражнен е навременен контрол по време на изпълнението като са преодолявани
възникналите затруднения и проблеми.
Работата по отчитането е своевременна като са спазени формалните изисквания за
съдържание, доказателствен материал и пълнота. Отчетите отразяват точно работата.
Констатирани са различия при тълкуването и отчитането на пределни количествени
показатели, свързани с броя на участниците и количествените данни по някои от
основните индикатори, за които няма точно определени методики за отразяване.
Финансовите операции са изпълнени и документирани съгласно законовите
изисквания. Упражнен е контрол върху разходите. Като цяло няма съществени
разминавания между планираните и направените разходи. Няма такова разминаване и по
отношение на отделните дейности и видове разходи.
Добра практика в работата по организация и управление е осъществяването на
взаимодействие с училищните съвети, родителските структури към училищата. Добра
практика е и осъществяването на по голяма взаимодействие с местните власти, което се е
отразило не само на тяхното присъствие на представителните мероприятия, но и на
оказаната от тях помощ и съдействие. Констатирано е, че добрите практики са били
инициатива и заслуга на директорите на учебните заведения. Като цяло ролята на
директорите се оценява като определяща за нивото на организация и управление на
проектите.
Добра практика осъществена от повечето бенефициенти е привличането и
използването на доброволци, което е разширило значително организационния капацитет
на бенефициентите за изпълнение на проектите.
Добра практика е и съставянето на мултиетнически екипи, както и допълнителното
привличане в работата на хора от етническите малцинства. За съжаление, въпреки
разбирането от страна на ръководствата, подобно участие в екипите има в отделни на
брой проекти, главно поради липсата на учители от ромски произход.
При организацията и управлението е отделено важно място на работата за
изграждане на групите и екипите по различните дейности. Проучвани са потребностите на
учениците и техните семейства. Някои бенефициенти са провели анкетни проучвания.
Извършена е голяма по обем и съдържание работа за подбор, привличане и мотивиране на
родителите. Успешната работата на този етап от страна на екипите по организация и
управление, съвместно с учителите, е оказала съществено влияние върху цялостната
последваща работа. В това отношение от особено значение е била работата свързана с
родителското участие. От повечете бенефициенти се споделят трудностите за привличане
и задържане на родителите от ромския етнос (а той е основна целева група) в
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изпълнението на проектите. Добрият подбор и мотивация се оказват определящи при
участието им и са важни за крайния ефект. Умението и методическият опит в това
отношение са се оказали определящи. Поради тези причини екипът извършил проверката
препоръчва да се отдели специално внимание на подходите и методологията на работа с
родителите именно в тази фаза на проектите, както и да се провеждат обучения на
бенефициентите преди започване на изпълнението на бъдещите проекти.
При проведената анкета 4 от бенефициенти са посочили, че са имали затруднения
свързани с външните изпълнители. Констатирано е, че в повечето случай става дума за
забавяне и трудности в комуникацията преди провеждането на дейностите, договорени с
тях.
Напредък по онтошение на организацията и управлението на проектите според
бенефициентите

Има слабо подобряване
1
8%

Има значително
подобряване
4
31%

А) Да , има значително подобряване
Б) Да, има умерено подобряване
В) Да, има слабо подобряване

Има умерено
подобряване;
8
61%

Фиг. 42
Следва да се отбележи факта, че повечето бенефициенти – 10 - са удовлетворени
от начина, по който е работено за организация и управление на проектите и считат, че тя е
била на високо ниво. 3- ма бенефициенти считат, че е свършена добра работа, но е могло
да се създаде по-добра организация , т.е. по косвен начин оценяват, че е имало известни
проблеми. Това обстоятелство обаче не променя общият извод за добро равнище, което
както показва проучването се дължи най-вече на опита на ръководителите на екипите и на
директорите на учебните заведения.
2.4. Оценка на работата по информация и публичност
Всички бенефициенти са отделили внимание на информирането на обществеността
за целите , съдържанието и резултатите от проектите. Общата преценка е ,че е постигната
добра информираност, която е позволила да се повиши обществената ангажираност към
проблемите на интеграцията на учениците от етническите малцинства и възможностите за
съхраняване и развитие на тяхната културна идентичност и взаимно опазване на
културното многообразие на различните етноси в България,
Количествени данни за проведените дейности и мероприятия по информиране и
публичност общо от всички проекти са приведени в таблица 22
Всички бенефициенти са изготвили лого на проекта и са спазили изискванията за
визуална идентификация. При стартиране на проектите всички бенефициенти са провели
встъпителни срещи и пресконференции с участието на участниците, представители на
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обществеността и местните власти В повечето от тези мероприятия е имало и
представители на местните медии. Участниците и гостите са били запознати с целите,
същността и дейностите на проекта, времетраенето и бюджета. Подчертавана е ролята на
МОН на финансирането от ЦОИДУЕМ.
Всички бенефициенти са провели заключителни мероприятия – срещи и
представяния, на които са отчетени резултатите, показани са достижения, усвоени умения
и знания, изнасяни са концерти . Заключителните мероприятия са били една от формите
за представяне на работата на клубовете, ателиетата, изследователските групи създадени
в рамките на проектите.
По характер и съдържание мероприятия са различни. Преобладават мероприятията
с представяне на работата на клубове и ателиетата, изнасяне на концерти, изложби и фото
изложби и пр. При определянето на характера и съдържанието на началните и
заключителните мероприятия, бенефициентите и техните екипи са се ръководили от
спецификата на проектите, от особеностите на населеното място и отношението на
обществеността , както и от свои собствени виждания за целите на тези мероприятия
12 от 13-те бенефициента са изработили и поставили на видно място в сградите на
училищата информационна табела за проекта. Двама от бенефициенти са изработили и
поставили по 7 такива табели, както в сградата на училищата, така и сградите на
общините. За мероприятията са изработени и използвани обща 55 плаката - от 5 от
бенефициентите. Един от бенефициентите е използвал подвижен банер. Отпечатани и
раздадени са обща 1200 брошури и дипляни с информация за проектите.
Публикациите в местната преса – общо 17 има при 8 от проектите . Информация в
сайтовете - общо 59 материала са публикували 9 от бенефициенти . На страниците си във
Фейсбук 4 от бенефициентите са публикували 36 материала , в т.ч. със снимков материал
от мероприятията по проектите.
На стартиращите и заключителните мероприятия са направени общо 26
презентации и са показани 4 видеофилма. Само при 2 от проектите има изготвени и
раздадени рекламни материали - химикалки с логото на проекта – общо 150 изделия.
Характерна особеност на работата по информиране и публичност при цялата
процедура е, че тя повече е извършвана чрез самите мероприятия и по-малко чрез
специфични дейности с информационна и рекламна насоченост. Ограничените бюджети за
тази дейност са лимитирали специфичните и използваните традиционно мерки - платени
публикации и излъчвания по местните телевизии, по значими рекламно информационни
кампании и пр. Като цяло прави впечатлени скромността и използването на собствен
ресурс – сайтовете и Фейсбук страниците, табла със снимков материал в коридорите и
фоайетата на училищата.
В осъществените общо 80 мероприятията по информация и публичност са
участвали общо 3226 ученика (човеко/участия на ученици) , има 1809 родителски участия,
508 участия на представители на обществеността, медиите, местните институции и др.,
което показва значителен интерес към тях.
Според екипа извършил проучването, осъществената информираност и публичност
надхвърля значително възможностите, които са предоставени от финансовия ресурс, което
е заслуга на самите екипи по изпълнението. Същевременно, поради ограничените средства
редица силни и важни информационни канали не са реализирани – повече печатни
рекламно-информационни материали – брошури, дипляни, флаери, повече информационни
плакати и банери, повече информационни материали в пресата и по местните видеоканали,
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повече заснети видеофилми. Отчитайки значението на визуализацията при публичните
мероприятия за придаване и подчертаване на институционалността на проектите, считаме,
че при повечето бенефициенти тя не е била достатъчна – само 5 от бенефициентите са
използвали за тази цел плакати и само 1- банери.
При повечето от бенефициентите за целите на информирането и публичността е
използван и собствен ресурс, най-вече като участие на хора, използване на налични
средства и материали. Това обстоятелство също подчертава вниманието, което е отделено
на работата в тази насока. Общата оценка е, че информирането е допринесло за
публичността на проектите, отразена е работата и са създадени основните изисквания и
условия за прозрачност.
От позициите на значението на общностното начало и обществения характер на
мултикултурността, постигането на обществен отклик и внимание, съпричастност и
ангажираност, е изключително важно. За тази цел информираността и публичността на са
само рекламно действие, но и част от целевата постановка и съдържателна характеристика
на проектите. В тази връзка се препоръчва да се въведат основни задължителни
мероприятия - и като форма и като брой, и да се осигурява ресурс за тяхното изпълнение
на базата на средни за страната цени (например подвижни банери с точно определени
характеристики по средна цена; или 2 публикации в регионална преса по средна цена и
др.п..)
Таблица 46
Мероприятия
Проведени встъпителни мероприятия
Проведени заключителни мероприятия
Поставени информационни табла
Поставени плакати и банери
Отпечатани и разпространени брошури
и дипляни
Публикации на сайтовете на училищата
Публикации на Фейсбук страниците на
училищата
Публикации в пресата
Презентации
Заснети
и
разпространени
видеоматериали
Изготвени и разпространени рекламни
изделия
Изготвени и разпространени рекламни
календари

Бенефициенти
провели
мероприятието
13
13
12
5

Брой
13
13
24
55

11
9

120
59

4
8
13

36
17
26

4

4

2

150

2

2
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2.5 Устойчивост на проектите и мултиплициращ ефект
При оценката на устойчивостта на резултатите от проектите за основен критерии е
използван целевия модел на Приоритет 3 - Прилагане на ефективни форми на
интеркултурното образование и за съхраняване и развиване на културната идентичност на
децата и учениците от етническите малцинства, а именно разработване и въвеждане в
детските градини и в училищата на програми за образователна дейност, съобразени с
културите на различните етнически малцинства; подготовката на родителите за
осъществяване на образователната интеграция на децата и учениците; работа със
семейството за разясняване на ползите от образованието на децата и учениците от
етническите малцинства; преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни
нагласи спрямо различните етнически групи; изследователска дейност, свързана с
междуетническата интеграция на децата и учениците от етническите малцинства; за
работа с родители, учители и други педагогически специалисти за включващи
провеждане на информационни кампании, целящи привличане на млади хора като
доброволци за работа с деца в превенция на риска от отпадане или връщане на отпаднали
от образователната система; за формиране на родителски клубове и училищни
настоятелства с участието на родители от етническите малцинства; 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; за включване в
общинските планове за интеграция на етническите малцинства на мерки, насочени към
предотвратяване на вторичната сегрегация, според спецификата на населеното място.
Проектите са ориентирани към постигане на Стратегическа цел 1 –„Пълноценна
социализация на деца и ученици от етническите малцинства“. Реализираните дейности
са в рамките на допустимите дейности по приоритет 3:
 за подкрепа на опознаване, съхраняване и развиване на традиции по места;
 за съхраняване и развиване на културната идентичност;
 за разработване на празничен календар с изяви на деца и ученици от различен
етнически произход;
 за осъществяване на извънкласна работа, занимания по интереси, организиран
отдих и спорт в мултикултурна образователна среда, съчетани с традициите на
различните етнически групи.
Заедно с това са покрити и конкретните цели и показатели като: Подобряване на
образователните резултати на децата и учениците от етническите малцинства; Овладяване
на българския книжовен език от децата и учениците от етническите малцинства;
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; Осигуряване на интеркултурното образование;
Подпомагане на ученици от етническите малцинства, застрашени от отпадане и/или
преждевременно напускане на училище ; Подкрепа на ученици от етническите малцинства
за продължаване на образованието в гимназиален етап.
На тази основа оценката е базирана на разбирането за устойчивост като постигнати
необратими резултати по цялостния процес на интеграция на децата и учениците от
етническите малцинства по такива показатели като:
 Владеене на български език
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 Засилване на чувството за българска национална принадлежност и любов към
Родината.
 Интерес към образованието
 Желание за образование
 Образователно-учебни навици
 Образователна дисциплина
 Социо-културни навици и поведенчески стереотипи
 Среден общ успех на учениците/децата за учебната година по време на
изпълнението на проекта
 Промяна по отношение на толерантността и търпимостта към другия етнос
 Промяна по отношение степен на общуване между децата от различни етноси
 Промяна по отношение познаването и разбирането на бита и традициите на
другите етноси
 Промяна по отношение уважението към бита и традициите на другите етноси
 Сближаване между децата от различните етноси
 Общуване извън училище
 Създаване на умения за взаимна комуникация
 Намаляване на етническото разграничаване, обособяване и затваряне
 Създаване на трайни отношения на свързаност, които се пренасят и извън
училището
 Противопоставяне и конфликти между деца/ученици на етническа основа или с
елементи на етническо разграничаване.
 Повишена мотивация за продължаване на образованието.
 Създадени условия за бъдещо надграждане по посочените показатели
По отношение на родителите
 Родителски интерес към образованието и ученето на децата
 Родителска помощ за детето /ученика
 Родителско участие в живота на училището/ детската градина
 Родителска грижа за децата
 Контакти и общуване между родители от различните етноси
 Промяна по отношение на толерантността и търпимостта към другия етнос
 Промяна по отношение познаването и разбирането на бита и традициите на
другите етноси
 Промяна по отношение уважението към бита и традициите на другите етноси
 Сближаване между родителите от различните етноси
 Създаване на умения за взаимна комуникация между родителите от различните
етноси
 Намаляване на етническото разграничаване, обособяване и затваряне
 Създаване на трайни отношения на свързаност между родителите от различните
етноси
 Противопоставяне и конфликти между родителите от различните етноси
 Повишена мотивация за съдействие за образованието на децата
 Създадени условия за бъдещо надграждане по посочените показатели
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По отношение на учителите
 Създадени и усвоени нови учебни програми
 Повишена квалификация на учители
 Повишени обучителни умения
 Усвояване на нови методики за преподаване на предмета в мултиетническа среда
 Повишено познание на учителите за бита и културата на етносите
 Повишени умения за комуникация в мултиетническа среда
 Създадени полезни връзки с колеги от други училища
 Създадени отношения на сътрудничество между учители и родители
 Изготвени и придобити нови методически помагала и средства
 Усвоени нови образователни подходи, методики , средства
 Усвоени умения за организиране на мероприятия и дейности
 Повишени умения за справяне с мултиетнически конфликти между децата и
учениците
 Повишени умения за справяне с мултиетнически конфликти между родители на
децата и учениците
 Повишени умения за справяне с конфликти с родители на децата и учениците от
етническите малцинства
 Повишени умения за справяне с конфликти с родители на децата и учениците от
български етнически произход по повод на междуетнически въпроси
 Повишена мотивация за работа по образователната интеграция
 Създадени условия за бъдещо надграждане по посочените показатели проведени от
ЦОИДУЕМ
Екипът е изхождал от разбирането за цел на образователната интеграция на децата и
учениците от етническите малцинства, училището да бъде основна социална среда, в която
се социализират децата и учениците, в която се поставят основите на социалните
взаимодействия и междуетническите отношения, утвърждават се правилата на общуване,
изгражда се разбиране за 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 определено има принос по посока
сближаване на етническите групи и етническа интеграция, промяна на нагласите и
предразсъдъците, както на индивидуално ниво, така и по отношение на семейството,
групите и целите етнически общности в населените места.
По отношение на всички посочени по-горе показатели се констатира постигнат
напредък с траен и необратим характер. Засилено е разбирането и чуството за национална
принадлежност, национална културна идентичност и приемането на етнеческата култулна
идентичност като част от националната.
В семействата на децата и учениците от ромската общност и повишено разбирането
за необходимост от образование за бъдещата реализация на децата, повишена е
мотивацията за съпричастност към образованието и участие в учебно-възпитателния
процес.
По оценка на самите изпълнители, в резултат на проектите е засилено взаимното
опознаване на етносите, на техните специфични ценности и традиции, изградено е
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разбиране на другия като основа за толерантност, уважение и общуване. Както за децата и
учениците така и за една голяма част от техните родители, са подобрени нагласите и
уменията за междуетническо общуване, за съвместна работа и взаимодействие. Постигнат
е траен напредък по отношение на владеенето на българския език от всички деца и
ученици, участвали в проектните дейности. Укрепени са връзките и отношенията между
децата и учениците от различните етноси. Формирани са устойчиви навици и умения по
отношение на общуването - между родители, между деца и родители, между родители и
учители в полза на образователната интеграция.
По проектите са изградени устойчиви форми на работа и комуникация, които от
една страна ще продължат своята дейност – клубове , ателиета, родителски групи, групи от
доброволци и пр., а от друга са предпоставка за нови инициативи и надграждане
Устойчивостта на резултатите се осигурява и от напредъка по отношение на
капацитета на учителите за работа по образователната интеграция и усвоените нови
методически подходи и средства. Проектите са допринесли за подобряване на
методологията на учебно възпитателния процес. Според самите бенефициенти ползата
от проектите в това отношение е огромна, както за участващите в проектите учители така
и за целия учителския състав.
Общо по всички оценявани проекти са разработени 57 нови програми, внедрени са 34
методики с иновационен характер. Голяма част от закупените съвременни дидактични
пособия и средства ще бъдат използвани в учебния процес и в следващите години. Като
постижение с особена значимост и гаранция за устойчивост трябва да се подчертае
създаването на една принципно нова професионална среда за професионална комуникация
и дискусии, за обмен на опит и добри практики, за професионално съревнование и
израстване. При проучването повечето от ръководителите на проекти и учителите
споделят, че са създали навик да следят изпълнението на другите проекти, да търсят
информация по проблематиката, да осъществяват професионални контакти и обмен на
опит. Счита се, че ЦОИДУЕМ изгражда изключително полезна среда за професионална
комуникация, информация и обмен на опит. Голяма част от ръководителите на проекти и
учители се запознават с информационните материали и с публикуваните от ЦОИДУЕМ
доклади, с направените от тях оценки, изводи и препоръки, с добрите практики за
образователна интеграция.
Един от основните фактори за устойчивост са създадените при проектите нови
модели за работа с децата и учениците, за мотивиране към активно включване в
обучителния процес и за изграждане на умения за общуване, нагласи за толерантност и
уважение; на стремеж към успешна житейска реализация и свързването му с
образованието. Гаранция за устойчивост е напредъка по отношение на културата на
взаимодействие при взаимно зачитане, уважение, равнопоставеност, толерантност и
приемане на различията.
Оценявайки важността и значението на устойчивостта за постигане на
стратегическите цели, преобладаващото мнозинство от бенефициентите – 93% изразяват
желание да се включат в следващи проекти на ЦОИДУЕМ.
Като насоки за постигане на устойчивост бенефициентите препоръчват :
В учебните планове и програми да се включат формите, методите и особено
иновативните методики, чрез които са постигнати положителни резултати .
Да се реализират следващи проекти, финансирани от ЦОИДУЕМ.
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Да се търсят други форми на допълнително финансиране по национални, европейски
и донорски програми.
Да се увеличи финансирането на отделни ефективни форми от училищните бюджети;
Да се обменя по интензивно опит и добри практики.
Да се засили вниманието и финансовото съдействие на местните власти и местния
бизнес за финансиране на дейности по образователната интеграция,
Да се използват създадените допълнителни дидактични средства и закупени
пособия и техника,
Да продължат работата си създадените клубове ,
Да се реализира национална програма за разпространение и прилагане на
иновативни практики в образователната интеграция на етническите малцинства,
Да се използват по-активно всички местни канали и средства за комуникация и
информация - местно радио и ТВ канали, кабелна телевизия, информационни табла , преса
и пр. за популяризиране идеята и целите на образователната интеграция,
Да се засилят между училищните връзки и съвместни дейности и проекти.
Да се осъществяват насочено мероприятия по образователната интеграция във
всички публични мероприятия в общността – празненства, спортни прояви и др.
Образователната интеграция да стане задължителен елемент на областните
стратегии и на общинските планове за развитие
За отбелязване е, че част от препоръките са насочени към превръщане на
образователната интеграция в кауза на местните власти и местната общественост.
Отделни бенефициенти считат, че са необходими нови допълнителни програми на МОН.
Повечето бенефициенти подчертават значението на провежданите от държавата политики
и стратегии. В това отношение 21% от тях считат, че са необходими промени в
нормативната рамка, касаеща предучилищното и/или училищно образование, а 79% предприемането 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.
Чрез съчетаване на преките цели с общометодлогични цели и подходи се
осигуряват и трайни промени в методологията на учебно възпитателия процес. Усвоени
са значителни нови знания и умения, надграждащи учебните програми и учебния процес.
Особено важно е, че те са по посока на общностно-националното като история, култура,
познаване и любов към Родина и Отечество. Проектите са засилили взаимното опознаване
на етносите, на техните специфични ценности и традиции, изградено е разбиране на
другия като основа за толерантност, уважение и общуване. Изградени са учения за подобро междуетническо общуване, за съвместна работа и взаимодействие, в т.ч. чрез подобро знание на българския език. Създадени са трайни връзки, отношения и контакти
между децата, между родители , 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
иновативен характер, закупени са допълнителни съвременни дидактични пособия и
средства. Надграден е опитът на преобладаващата част от учителския състав в детските
градини и училищата бенефициенти. Създадени са предпоставки за налагането на един
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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, основаваща се на взаимно
зачитане, уважение, равнопоставеност, толерантност и приемане на различията. Чрез
съчетаване на преките цели с общометодологични цели и подходи се осигуряват и
трайни промени в методологията на учебновъзпитателия процес. Важно е, че
резултатите не са с краткотраен ефект, а са с продължителни и дълготрайни ползи. В
същото време проектите са с голям и траен принос за промяна в нагласите и
уменията на индивидуално ниво - на представителите на целевите групи, участвали
в проектите – деца , ученици, родители,учители. Като те са разглеждат в единство и
синергия на четири основни нива – общество, междуетнически отношения, етническа
група и отделен индивид.
На ниво общество на преден план се поставя 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, формиране на
ценности.
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 период, т.е. тук
изискванията за постигане на непосредствени конкретни резултати са с кратък срок на
изпълнение.
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 предразсъдъците в обществото. В същото време
проектите са с голям и траен принос за промяна в нагласите и уменията на
индивидуално ниво - на представителите на целевите групи, участвали в проектите –
деца, ученици, родители, 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 образованието, повишена е мотивацията за получаване на образование и
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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 общностнонационалното като история, култура, познаване и любов към Родина и Отечество.
Проектите са засилили взаимното опознаване на етносите, на техните специфични
ценности и традиции, изградено е разбиране на другия като основа за толерантност,
уважение и общуване. Изградени са 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 родители, 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.
Отбелязвайки тези обективни постижения, обаче следва да се подчертае
необходимостта от тяхното затвърждаване и развитие, тяхната защита в консервативната
социална среда.
Таблица 47
Какви мерки бихте препоръчали за
постигане на по-голяма устойчивост
на резултатите от проекта?

Промени в
нормативната
рамка, касаеща
предучилищното
и/или училищно
образование

Предприемане на
трайни мерки от
страна на
държавата за
постигане на поголяма
ангажираност и
отговорност на
родителите за
осигуряване на
равен достъп до
качествено
образование на
децата и учениците
от етническите
малцинства

21,43%

78,57%

Следващи проекти

От всички бенефициенти е посочено,че работата в очертаната от проектите
насока ще продължи. След приключване на проекта придобитият опит от прилагането на
специфичните методики ще подпомогне училището да ги прилага и в бъдеще.
Премахването на културните, религиозни и етнически различия и разногласия между
учениците и социалната им интеграция ще продължат да бъдат цел за училището. Ще
продължи съществуването на клубните форми. Ще се използва активно закупеното
оборудване: компютърна техника, интерактивни дъски, народни костюми, учебни пособия,
детски книги, игрови съоръжения, спортни екипи. Тези материали се превръщат в
дълготраен актив на бенефициентите, който ще бъде използван продължително за
възпитанието и обучението на децата и учениците.
Анкетите показват по висока оценка за създадените основи за надграждане при
учителите. Според 57 % от бенефициентите при преобладаващата част от учителите е
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създаден основа за надграждане. Пет от бенефициенти (38 %) считат, че при тях такава
основа има при около две трети от учителите.
Таблица 48
За учителите

За каква част от съответната
целева група е създадена
основа за надграждане с
бъдещи проекти?

над 85 %

60 – 85 %

40 – 60 %

57,14%

35,71%

7,14%

30 – 40 %

под
%

20

По отношение на децата картината е аналогична. Според 43% от бенефициентите
при над 85 % от техните ученици има основа за надграждане. Според повечето
бенефициенти (57%) основа за надграждане е постигната при около две трети от децата и
учениците.
Таблица 49
За децата/учениците

За каква част от съответната
целева група е създадена
основа за надграждане с
бъдещи проекти?

над 85 %

60 – 85 %

42,86%

57,14%

40 – 60 %

30 – 40 %

под 20 %

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 основат за надграждане и само за 15 % от участвалите родители няма
основа за надграждане. Според повечето бенефициенти обаче, (64%) основа за
надграждане е постигната при около две трети от децата и учениците, а при една трета –
не.
Таблица 50
За родителите

За каква част от съответната
целева група е създадена
основа за надграждане с
бъдещи проекти?

над 85 %

60 – 85 %

35,71%

64,29%

40 – 60 %

30 – 40 %

под 20 %
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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 има напредък в процеса на утвърждаване
на образователната интеграция като първостепенен елемент на междуетническите
отношения в обществото, като 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 найлесно 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
осигуряване на 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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Д. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ

1. Изпълнението на проектите и по трите процедури съответства напълно на
поставените проектни цели. Постигнатите резултати са крачка напред по основните
стратегически цели : да се формират интеркултурни компетентности и споделени
граждански ценности, запазвайки етнокултурна идентичност и създавайги равни
възможности за социална реализация ; защита правата на децата, недопускане на
дискриминация и осигуряване на адекватни предпоставки за социална реализация; да не
се допуска сегрегация и автосегрегация на децата и учениците от етническите малцинства,
както и асимилация против тяхната воля и против волята на техните родители; да се
създадат умения за общуване в мултикултурна среда.
Бенефициентите по всички проекти са били много добре запознати с условията и
изискванията на процедурата, с с поставените стратегически цели и задачи. В процеса на
изпълнение те са проявили отговорно и творческо отношение като голяма част от тях са
организирали дейностите по иновативен и оригинален начин.
За изпълнението на проектите е създадено добра и отговаряща на изискванията
органицация. Най-общ сравнителен анализ, на основата на събраните данни, показва
напредък и натрупване на умения и опит за работа по проекти при всички бенефициенти.
Създава се култура на работа по проекти включваща правила, умения , средства,
методики, организационен опит и пр. По обща оценка на всички бенефициенти, към
която се присъединява и екипът направил проучването , за изграждането на тази култура
ЦОИДУЕМ има съществен принос.
Проектните дейности са били ориентирани и към трите основни целеви групи –
деца/ученици, родители и учители. Образователната интеграция на представителите от
етническите малцинства като основна стратегическа цел е реализирана посредством
редица предварително добре обмислени методи и подходи с участието не само на екипа за
управление, но и с реално работещите по проектите експерти – педагози, психолози,
ментори, доброволци, представители на местната власт.
С оглед постигането на желаните резултати и цели, бенефициентите са
съобразявали планираните дейности и прилаганите методи за тяхното изпълнение основно
със своите възможности и специфичните характеристики на целевите групи от своя район.
В не малка част от проектите се открива творческо адаптиране и доразвиване на добри
практики и опит от предишни проекти (свои или чужди), което доказва, както смисъла от
популяризиране на добрите практики, така и ползата от участие на учебните заведения в
358

проекти, финансирани от ЦОИДУЕМ или от други национални или донорски програми,
работещи за образователната интеграция на етническите малцинства.

2. Поради различията в конкретната целева ориентация , голямото разнообразие на
изпълнените дейности и мероприятия и различните условия , в които са работили
отделните бенефициенти е тредно да се направи сравнителна оценка на ефикасността на
проектите и изпълнените дейности. Всяка дейност и всяко отделно мероприятия са имали
свои зачосъл и принос за постигане на обшите цели. Общия обем на извършената работа
и постигнатите резултати съотнесен към изразходваните средсгва , обаче, доказва висока
степен на ефикасност. Изпълнението на проектите е допълнило съществено работата в
рамките на текущите учебни програми и е позволило да проведат дейности у които не де
вклюмени в учебните програми. От друга страна то е допринесло за постигане на ново
качествено равнище на
учебно-възпитателния процес,
за иновативност, за
експериментиране и прилагане на нови форми и методи. В този смисъл ефективността
има не само настоящи но и значими бъдещи измерения. В случай, че се продължи да се
надгражда над постигнатато ефекта би имал и стратегически измерения.
Конкретен израз на постигнатото са оценките за постигнат напредък направени по
метода на експертните оценки. При използватата четиристепенна скала на оценка
( няма напредък; има слаб напредък; има умерен напредък; има голям напредък ) са
оценени 48 различни параметъра на процесите на образователна
интеграция .
Направени са оценки по параметрите за всеки отделен проект
По отношение на повечето
необратим характер.

показатели се констатира постигнат напредък с траен и

От общия брой направени оценки по трите процедури -16 % са за постигнат голям
напредък , 45% за умерен напредък, за малък 36% и само 3% . От гледна точща на
приложената матодика може да направи обща оценка за постигнати много добри резултати
. Засилено е разбирането и чуството за национална принадлежност, национална културна
идентичност и приемането на етническата културна идентичност като част от
националната. Има умерен напредък по показателите за социализация , Добри са
оценките за напредъка по показателите свързани с мултикултурната среда и общуване .
При 5 от показателите относителния дял на оценките липса на напредък и слаб
напредък дава осннование за размисъл – „ Образователна дисциплина” , „Общуване
извън училище” и „Създаване на трайни отношения на свързаност, които се
пренасят и извън училището” , „Родителски интерес към образованието и ученето на
децата”, „Родителска помощ за ученика”.
Има основания да се търсят нови подходи и методи на работа за подобряване
на състоянието по тези показатели
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При една голяма част от проектите подобни оценки са дадени по по показателите за
напредъка по отношение на „Полученото съдействие от страна ная местните власти”
и „Създадени нагласи и готовност да се продължи започнатото чрез общински
планове и програми”, „Договорени ангажименти с местите власти .

3. При трите процедури е реализирано обхващане на целевите групи, което е
адекватно на поставените цели. Проявен е стремеж към разширяване на предварителбно
определените учоастници, мрез привличане на допълнителни участници деца, ученици и
родители. Обгванати са преобладаващата част от учителиите.
Броят на преките и на допълнително привлечените участници от всички целеви
групи при различните проекти варира в широки граници (например при Процедурата по
Приоритет 1 броят на преките участници варира от 24 до 3226).
.Констатираните големи разлики в брой на участвалите в проектите деца и ученици са
дължи на разликата в подхода на бенефициентите към проектите .При бенефициентие с
най- голям брой участници акцентът е бил поставен върху масовите мероприятия и
участието на голям брой училища и детски градити - такива са проектите с бенефициенти
общини. При тези с най-мал брой участници фокусът е поставен въргу работата в малки
групи. Такива са проектите с бенефициенти детски градини и училища в по- малките
населени места. Съдържателният анализ показва, че и при едните и при другите
поставените цели са постигнати Разликата е във възприетия подход на работа и
въздействие. Няма основание да се счита, че броят на участвиците е повлиял върху
качеството на изпълнение на проектите и крайните резултати по отношение на целевата
група, при който е да е от проектите. Дотолкова доколкато с близък по-размер финансов
ресурс е постигнато въздействие и влияние по отношени на значително повече деца и
ученици, може да се направи оценка за по-висока степен на ефикасност при проектите
включили повече участници. Този извод обаче е доста относителен и не бива да се
превръща във водещ критерии за оценка поради това, че един подобен продход към
оценката може да я деформира по посока на до приницяване ва знамението на
постигнатото при работата в малки групи

Етническата структра на участниците деца , ученици и родители е основно
от българи и роми с превес на вторите. В същото време има необходимия баланс с
оглед същността и съдържанието на интеграционните процеси като отношения на
междуетнически и мултикултурно взаимодействие и с оглед целите на проектите
които предполагат изграждане на общогрупови ценности , разбирания и нагласи
което изисква общуване между родителите от различните етности , обмен на опит и
оказване на влияние. Подобен баланс не е бил постигнат, по обясними причини,
при училищата и детските градини с преобладаващ дял на децата и учениците от
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един от етносите, както и при вяколкото проекта с бенефициет училища и детски
градини , при които децата и учениците са само от ромския етнос.
*

*

*

4. Анализът на изпълнението дава основание за извода за поставена и постигната
важна разграничителна линия между механичното обединяване и взаимното проникване,
между доминиращото налагане на определени норми като общностни и постигане на
общностни характерикстики включващи и специфичните ценности на всяка отделна
етническа група.
Определено достойнство на проектите е акцентът върху съвместността, общуването,
нагласите за междуетническото общуване, мултикуртурността,
утвърждаване на
разбирането за еднаквост , за ценностно и куртурно единство и многообразие , и обща
принадлежност към нацията.
Важна особеност е, че толерантността и търпимостта не се разглеждат като налагана
отвън обществена норма, а като продукт на общностното начало, на единната културна
парадигма на различните етноси. Цялата процедура може да бъде квалифицирана
еднозначно с названието „Код България“, при това без каквито и да са те форми на
налагане и културна доминация на който и да етнос спрямо другите.
Екипът извършил оценката счита, че именно това е основното голямо достойнство
на проектите и на процедура като цяло. Проследявайки развитието на дейността в тази
насока през последните години, категорично се констатира значимостта и определящата
роля на ЦОИДУЕМ за изграждането и постепенното утвърждаване на този подход към
процесите на образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.
Отчетливо се проследява логическата линия на развитие на тази методология чрез
изискванията към проектните предложения, чрез указанията, чрез
критериите и
индикаторите, чрез оперативното подпомагане в хода на изпълнението. Всяка следваща
процедура бележи елементи на развитие и утвърждаване на този особено важен
методологичен подход.
Проучващият екип счита, че тази методология е изключителнто ползотворна за
правилното протичане на интеграционните процеси по отношение на децата и учениците и
че в това отношение може да се работи за надграждане.
*

*

*

5. Друго основно общо достойнство на процедурите е ударението, което се поставя
на работата с родителите, със семейната среда и с общностната среда в отделните
етнически групи. В това отношение също се забелязва и тенденция на засилване на
вниманието, разнообразяване на формите на работа и повишаване на уменията на
учителите. При оценяваните проекти и процедурата като цяло, разбирането за важната
роля на средата е намерило израз в повече срещи с родителите, използването на повече
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медиатори и долроволци, по-чести посещения по домовете, повече мероприятия с
родителско участие, повече родителски дискусии.
Определено има напредък по
отношение на методите на работа, тематичната структура на дискусиите и което е найважно по отношение провокирането на интереса на родителите, участващи в
мероприятията.
Констатира се повишен стремеж за постигане на трайни позитивни резултати с група
родители, които да оказват влияние върху семейната среда и етническата общност. Може
да се препоръча този подход да се прилага и по отношение на родителите от българския
етнос. Чрез влияние и промяна в семейството се търси и промяна в обществената
среда като цяло и в общностната среда при всички основни етнически групи.
Важна методологична характеристика е акцентът върху съвместната работа на
децата и учениците с родители, учители и доброволци. От тази гледна точка
родителското участие е в унисон с целевата насоченост на проектите и на процедурата.
Нещо повече, то е свидетелство за един подход към социализацията на децата и
учениците основан върху работата със семейството и средата. При проучването се
констатира, че този подход е бил основен при изпълнениета на всички проекти. На
практика той доминира при методологията, избора на форми и при съдържанието на
изпълнените дейности и мероприятия. Отразил се и върху начина на организиране и
провеждане на дейностите, върху използваните мотивационни подходи. При изпълнението
на пректите повечето нови форми и създадени модели на работа са базирани на активното
вдаимодеийствие „ученик/дете – родител - учител”. По тази причина родителското
участие е балансирано с това на децата и учениците при повечето от проектите. В част от
проектите, при които фокусът е постанен повече върху работата с родителите, броят им
надвишава този на участниците деца и ученици. Без да се абсолютизира значението на
относителния дял на участвалите родители спрямо общия им брой, може еднозначно да
се твърди, че при по-голяма степен на родителско обхващане може да се очакват и подобри общи резултати. Резултатите, които определено са добри и успешни се дължат и на
значителния обхват на родителите. Според екипа провел проучването родителският обхват
и участие , при всички трудности за привличането на родители е голямо постижение на
всеки отделен бенефшциент и на процедурата като цяло.
При проучването се констатира, че съотношението между обхгванатите деца и
обхванатите родители е значително по –високо при детските градини ( 9 родителя на 10
деца) , което показва по-голямата ангажираност на родителите към децата им в тази
възраст. Този факт дава основание да се препоръча да се отделя по- голямо внимание на
работата с радителите на децата в тази възрастова група и да се създават отношения,
нагласи и навици , които да се пренасят и в следващите образователни степени. Следва да
се потърсят и по-ефективни инструменти за родителско привличане и участие в
образователния процес. ( примирно и образно казано - родителски бележник, родителски
паспорт и свидетелство за завършена учебна година трябва да имат не само децата и
учениците но и техните родители). Един пособен подход може да се обвърже с цялостната
образователна и социална политика и да доведе до принципно ново родителско и семейно
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отношение към образованието не само като индивидуарна ценност и достояние но и като
потребност и достояние на обществото.
Друг характерна особеност на родителското участие е, че повечето участници са майките
на децата. Отчитайки ясната социална роля, която показва този факт маже да се предрожи
да се разработят специарни методи за работа именно с майките на децата. На анализ и
изводи следва да се подложи и по-слабото участие на родителите бащи. В това
отношение, като се имат придвид социалните роли и субективното отношение на мъжете
бащи , следва да се помисли и за създаване на повече форми за работа подходящи за
участие на родителите бащи ( занаяти, спорт и пр.).
.

*

*

*

6. Следва да се подчертае постигнато и по една друга важна цел – повишаване на
капацитета за работа на училищата и детските градини – методически, органицационен,
кварификацианен. Постигнатото по основните индикаторите „ Разработени са и са
въведени голям брой нови програми за образователна дейност в детските градини и в
училищата, съобразени с културите на различните етнически малцинства” - При голяма
част от проектите са проведени изследователски дейности, свързани с междуетническата
интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”. Преобладаващата част
учители, директори и други педагогически специалисти, са се включили в дейности по
преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи. Очертани са
рамките на едно значително по-високо професинално ниво на работа , при което
практиката се основава на научни методи, на проведени задъблочени оценки на
състоянието и на проблемите, върху които следнва да работи приоритено . Запазването и
надграждането на постигнатото равнище би означавало в близките години да се утвърди
една нова методология на работа базирана върху съвремиенни технологии, методики ,
средства и форми за обучение и възпитание .
При учителите доминиращ дял имат учителите българи. Сттруктурата по етноси
показва нагледно
сериозната разлика в образователното равнище на различните
етнически групи. Крайно малкият брой учители роми в населени места с значително
ромско население и в училища с преобладаващ дял на децата и учениците ат ромския
етнос показва състоянието, отношението и нагласите на етноса към образованието и в
същото време е илюстрация на сложността на пробемите, които стоят и трябва да бъсдат
рещавани н сферата на образоваотелната интеграция .
Етническата структура при учителите поставя на преден план въпроса за уменията
на учителите българи да обучават деца от етнос с разични ценностни разбирания ,
нагласи , стереотипи, начин на живот , начин на възприемане на света и на поведение в
средата, да могат да съпоставят зенностните модели и моделите на социарно поведение, да
могат да изграждат непротиворечиви модели на поведение базиране от една страна на
общнаостни ценности , от друга на етническата куртурна специфика. Умението да се
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съчетават тези две начала е било едно от водещите начала
на учителското участие в
изпълнението на проуектите.Както винаги така и при тази процедура учителите са били
изправени пред необходимостта да познават ромския етнос и да притежават специфични
умения за образователно и възпитателно въздейстие.
*

*

*

7. При голяча част от проектите да шизпорзвани медиатори от ромската общност.
Констатера се засилване на тази форма на работа. Тя е най застъпена при проектите с
бенефшцшинти общини и РЦППП. В някои от проектите медиатори са наемани за
постоянна работа по оговор през цялото време на изпълнение на проектите . Тяхното
участие е фокусирано върху работата на терен , сред ромската общност, със семействата и
родителите, провеждането на индивидуални и групови срещи, беседи, работа с отпаднали
и засташени от отпадане деца и ученици. Те са допринесли много за привличането на
повече родители къз живота на училищата и за промяна на нагласите и стереотипите и за
изграждане на мотивация за образование.
Според проучването самите бенефициенти дват висока оценка на тази форма на
работа и подчертат необподимост от нейното развитие в бъдеще. Счита се , че трябва да
се засили работата по изграждане на медиаторски капацитет. Като мерки в това
направление се предлагат засилване на организирания и институционален характер ,
съзсдаване на национален медиаторск корпус и асоциациая на медиаторите, повече
обучения, изграждане на медиаторска мрежа.
*

*

*

8. Работата в малък формат е характерен акцент на повечето проекти и при трите
процедури. Характерни за тях са твърческото начало, стимулиряането на творчеството и
разкриването на индивидуалните способности. Друга важна особеност е работата в нова
неформална среда, по-голямата свобода за лична изява, акцентът върху неформалната ,
доброволна отговорност пред групата. Индивидуалната работа е съчетавана с екипност и
групово взаимодействши. Комуникацията е осъществявана исключително на български
език у което е повишило езиковата култура на вкички умастници.Важна обща
характеристика на работата във всички групи, независимо от нейното съдържание, е
ориентацията към взаимното опознаване на етносите. Така от едва страна е постигнат
ефект на идентифициране и съхраняване на културната идентичност при всеки един от
участниците, от друга – взаимно опознаване и сближаване, от трета - изграждане на
разбиране за културна и цивиризационна общност.
.
.
При всички клубове и групи преобладаващата част от участниците са придобили
нови значителни по обем и съдържание знания и умения. Наред с конкретните умения е
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разширена зачително общата им култура и кръгозор. Така тази форма на работа е
допълнила работата с децата и учениците в клас по начин и съдържяание , които не биха
могли да се осъществят в класната форма.
Проявен е стремеж към обвързване на
работата по проектите с работата в клас и учебните програми . Даже в случаите , когато
няма пряка обвързаност се констатират допълване и награждане на знания и умения. От
тази гредна точка клуебната форма е с найцголяв принос за интегрирането на проектите в
учебно зъзпитателния процес. ,
Характерът и съдържанието на рботата са съабразени с интересите, нагласите и
способностите на участншиците. В процеса на работа програмите са адаптирани към тях.
Отчитането на желанията на участниците е правено при изграждането на повечето групи.
Според екипа извършил проучнането пробем при тази форма на работа е
балансирането между формалните и неформалните отношения мегду ръководителите на
клубовете и групите и техните участници, тогавя когато ръководили са учители от самите
училища. Клубовете с ръководители учители от самите училища са съществена част от
общия им брой, особено в по малките населени места, където педагозите са малко . От
една страна основно предимство на клубните форми на работа. е възможността за работа
в неформална среда. От друга е важно да се запази и да не се нарушава формалния
авторитет на учителите като основа на реда и начините на въздействие в теккущия
образователен процес. Констатира се, че в повечето случаи сега тези отношения се
изграждат субективно от самите учители и на базата на професионалния им опит и
инстинкт, без да има нарочна методическа основа. Дотолкова доколкото използването
на проектните форми на работа в образователния процес се увеличава, на този
специфичен елемент на работа по проектите се препорлъчва да се обърне специално
методическо внимание.
Друг проблем при работата в мъалки групи е свързан с разликите в равнището на
водене на работата. . Начинът а и формите на работа са зависили от водешите . Те са с
широко разнообразие. Отчитайки общотно добро ниво на справяне на водещите следва да
си има предвид , че нивата на поднасяне на материала и на провеждане на занятията са
различни при различните проекти и клубове. В това отношение може да се препоръча да
се раработят минимални критерии за съответтвие за оптделните типове клубни дейности
и да се въведат тестове за неговото установяване. Считаме , че така от една страна ще се
гарантира професионализъм на избраните водещи , от друга ще се създадат стумули за
повишаване на професионалната квалификация ца учителите желаещи да участват в
проекти като водещи.
*

*

*

9. Проведените дейности с масово участие имат съществен принос за постигнатите
резултати. Сред тях преобладават тържествата свързани с отбелязването на важни дати от
националния календар , дати и правници свързани със традиции на етносите, дати
свързани с ъс самите учебни заведения.
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Тяхният основен принос е в изграждането на отношения на общност , на единкстно в
многообразието , на мултикултурна среда като характеристика на обща и единна
национална култура. Стремейки се да се избегне каквато и да е пратетичност екипът счита
, че приносът на проектите в това отношение е голял, нездаменим и с нейзмеримо висока
стойност.
Имайки предвид общия генезис на преобладаващата част от празниците както и
специечните културни елементи и отенъци , които са внесени и развити от различните
етноси практиката за съвмество отбелязване е исключетелно полезен и значим
интеграционен фактор. Тя акцентира върху симиларитета , общността , единството и в
същото време е интересна с многообразието , с култуерата ня пхриемането и уважението.
Определено може да се счита, че именно таскъв тип мероприятия са показателни да
етническата близост , за общите ценности и непротиворечивостта на различията, за
степента на толерантност. В този смисъл тяхното наличие или отсъствие е индикатор за
равнището на междуетническите отношения и интеграцинните процеси. Училището е
изключително благоприятно средище не само за изграждане на нагласи у децата и
ученициите в това отношение но и за създаване на традиции на общностно равнище.
Акцентът , който е поставен от ЦОИДУЕМ с препоръката за разаботване на
празничен календар и организиране на празнуването на основни празници характерни за
етническсите групи е действие заслужаващо исключително висока оценка. Още повече, че
препоръката е била подплатена и с конкретни указания , методическа помощ и
съдействие от страна на ЦОИДУЕМ.
По тази причина всички бенефициенти са провели такива меероприятия , което
има съществен принос за цялостните порожителни резултати както по отделните проекти ,
така и по процедурата.
Може да се препоръча работата в тази посока да се продължи да се надгражда чрез
създаване на национален календар на празниците на етносите с подчертаване и отделяне
на специално внимание на съвместните празници и на празниците с общ генезис. Един
подобен календар следва да бъде и ориентир при определяне на дейностите в бъдещите
проекти.
В тези дейности са участвали за представяне на свои резултати всички клубове. Данните
показват един по- голям интерес именно към този тип дейности,. Според проучването
интересът към тази група дейности е бил висок защото са били форма на публична изява
на участниците в клубовете и на тях са присъствали много родители и съученици на
участниците.
По оценка на екипа извършил проучването празничните календари и тържествата са
имали по-голям ефект и принос за постигнатите резултати от останалите дейности от тази
група .
*

*

*
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11. Практиката в работата по органицазия и управление на проектите да се
осъществява взаимодействие с училищните съвети , родителските структури към
училищата е имала позитивно влияние върху изпълнението и резултатите . Добра
практика е и осъществяването на по-тясно вдаимодействие с местните власти, което се е
отразило не само на тяхното присъствие на предсавителните мероприятията но и на
оказаната от тях помощ и съдейстнвие. Констатирано е, че добрите практики са били
инициатива и заслуга най-вече на директорите на учебните зцаведения. Ката цяло ролята
на директорите се оценява като определяща за нивото на орфганицация и управление на
проектите.
Добра практика осъществена от повечето бенефициенти е привличането и използването на
доброволци , което е разширило значително органиазаионния капацитет на
бенефициентите за изпълнение на проектите.
При организацията и управлението е отделено важно място на работата за
изграждане на групите и екипите по различните дейности. Проучвани са на потребностите
на учениците и техните семейства. Някои бенефециенти са провели анкетни проучвания.
Извършенна е голяма по обем и съдържание работа за подбор, привличане и мотивиране
на родителите. Успешната работата на този етап от страна на екипиите по организация и
управление съвместно с учителите е оказала съществено влияние върху цялостната
последваща работа. В това отношение от особено значение е била работата свързана с
родителското участие. От повечето бенефициенти се споделя, че именно добрият подбор и
мотивация са се оказали определящи за участието на преставителитеи на всички целеви
групи и има важно значение за крайния ефект. Умението и методическия опит в това
отношение са се оказали определящи. Поради тези причини екипът извършил проучването
препоръчва да се отдели специално внимание на подходите и методологията на работа с
родителите именно в тази фаза на проектите, както и да се провеждат обучения на
бенефициентите по тази тема преди започване на изпълнението на бъдещи проекти.
*

*

*

12. Като проблем в дейностите по органицация и управление повечето от
анкеитираниге бенефициенти и учители сочат големия обем от работа по документиране
на изпълнението – протоколи, отчети , снимков материал и пр. Определени затруднения
са срещнати и при разработването на основните проектни отчети. Отчитайки тези мнения
екипът провеел проучването е провел допълнителни разговори при които е изразено
задоволство от табличншите форци на отчитане . В същото време е имало затруднения
при тълкуването и отразяването на някои количествени показатели. На тази основа се
прави предложение ЦОИДУЕМ да продължи да усъвършенства отчетния
инструментариум и форми, като отдели специално внимание на точното определение на
съдържанието но основните количествени показатели - например ца з за индикаторите :.
какво означава „Разработени и въведени програми за образователна дейност”.
При липсата на точни критерии, сега данните се определят субективно , по
различен начин и не могат да бъдат база за точна оценка и анализ. По-някои показатели
367

следва да има методика за попълване на отчетнте и форми и за набиране на данни в
процеса на изпълнение на дейностите, подобно на тези използвани при официалната
статистика. В противен случаи има риск данните да не са точни , което обезсмисля самата
форма и прави излишен трудът за нейното съставяне. Следва, обаче, добре да се прецени
дали по този начин няма да се засилят формализмът и бюрокрацията и да се увеличат
трудностите за изпълнителите.
Екипът провел изследването счита , че статистическата култура е белег на високо
развитите общества и обществени системи. В тази връзка се препоръчва да се проведат
специални изследвания и на тази основа да се създадат статистически инструменти за
удобно, пълно , точно и дълбочинно отразяване на изпълнеинието на проектите.

*

*

*

13. При трите процедура се констатира храктерната черта на работата по
информиране и публичност при проектното финансиране - тя повече да е извършвана
чрез самите мероприятия и по- малко чрез
специфични дейности с информационна и
рекламна насоченост. Ограничените бюджети за тази дейност са лимитирали
специфичните и използвани традиционно мерки- платени публикации и излъчвание по
местните телевизии, заснеимане на видеоматериали , пронвеждане на по-значими
рекламно. информационни кампании и пр. Като цяло прави впечатлени скромността и
използването на собствен ресурс – сайтовете,фийсбк страниците , собственоръчно
изработени табла със снимков материал в коридорите и фоайетата на училищата и
детските градини..
Според екипа извършил проучването осъществената информираност и публимност
надхвърля значително възможностите , които са предоставени от финансофия ресурс,
което е заслуга на самите екипи по изпълнението. Същевременно, поради ограничените
средства редица силни и важни информационни канали не са реализирани – повече
печатни рекламно информационни материали – брошури , дипляни, фрайери, повече
информационни плакати и банери. , повече информационни материали в пресата и по
местните видеоканали, повече заснети видеофилми. По същите причини визуализацията
при публичните мероприятия, като начин и средство за придаване и подчертаване на
инстнуционалността на проектите, при повечето от бенефициенти, също е била
възможно най-скромна
Поради изключително обществения харатер и съдържание на процесите на
социализация на децата и ученицитеи от етническите малцинства, на промяната на
отношението към образаванието и на мотивацията и стремежа за образование,
на
изграждането на мултикуртурно взаимодействие, информирането ио публичността имат
важно значение за създаване на подгодяща обществена среда и нагласи. Дейностите по
информация и публичност , обаче често са разглеждани по-скоро като необходим
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придатък на проектите и проектните дейности а не като същностна работа свързана
пряко с проектните цели.
Констатацията за рекламно информационната роля на отделните дейности и мероприятия
дава основание да се предложи по преценка да се бюджетира отделно перо за разходи за
информация и публичност по някои ототдели дейности, които имат съответни измерения
и вэзможности (подобно на сега бъджетираните разходи за персонал, материали, външни
услуги, коандировки).
*

*

*

14. Една голяма част от бенефициентите са работили настойчиво , целенасочено и
последователно за подобряване на взимодействието межгду различните институции на
местно ниво по проблемите на социалицацията и образованието на децата и учениците от
етническите малцинсва
както е на сътрудничеството с НПО от местно и национално
значение. На много честа се констатира добър интерес на представители на местните
власти към проектните мероприятия, налица са са позитивни нагласи на местните власти
към проблематиката на образователната интеграция на децата и учениците от етническите
малцинства. Постигната е съпричастност от страна на местните власти и са създадени
трайни делови отношения с тях. От бенефициентие в рамките на проектите са разработени
предложения за допълнителни мерки за включнате в общинските и училищни стра тегии,
свързани с образователната интеграция на учениците от етническите малцинства. При
някои проекти е постигнат напредък по реабно интегриране на изпълнението на проектите
в цялостната работа на местната власт по интеграция на малцинствата.
Заедно с това проучването дава основане за извода , че привлечените към изпълненито на
проектеите представители на местните власти са малко а получено организационно
съдействие има само при аст проектите ( това са повечето проекти с бенефициени общини
и и неучилищни институции на МОН, каткто и проектите узпълнени в партньорство с
държавни институции). Създадени нагласи и готовност да се продължи започнатото чрез
общински планове и програми договорените ангажименти за бъдеща съвместна работа са
малко.
Недоизпълнението по индикатор „ Изготвени общински планове със заложени дейности за
поетапна десегрегация на детски градини и училища и за преодоляване на вторично
сегрегираните такива” определено отразяава проблемите свързани с привличане на
вниманието на местните власти и получаване на съдействие от тях. Извършеното
проучване показва , че там където има добри връзки и е работено с местните власти са
постигнати по-добри резултати. Това взаимодейстгвие е помогнало внимание към работа
по проектите и съдействие да окажат и други местни институции, неправителствени
организации, местния бизнес, доброволци. Проявите на сътрудничество са придали позначима институционаолност и обвързаност на проеките с държавното начало и
държавната политика по места. От своя страна проектите са съдйствали за изпълнениета
на плановете и програмите на самите местни власти.
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Изграждането на подобни нръзки и отношения
има и много бъдещи измирения - за
бъдещи проекти, за получаване на финансиране по по бщински програми , с което може да
се надгражда постигнатото в резултат на проектите. На безата на направените наблюдения
екипът по проучването счита, че водещо значеиние за подобно взаимодействие има
личната нагласа и умение на ръководителште на училищата и детските градини.
Друг извод , който се налага е, че основите на по-успешно взаимодействие се полагат с
ежедневни контакти и взаимодействие . По отношение на проектите то е започвало на
етапа на кандидатстване и подготовка на проектните предложения - чрез информиране за
намеренията , обясняване на възможностите и целите , консултации. Така опрделени
представители на местните интитуции са били привлечени и въвлечени за каузата на
проектите и са станали съпричастни към тях. На основата на тези наблюдения и изводи
може да се предложи да се проведат мерки за засилване на комуникацията и
взаимодействиетао на учебните структури с местните власти
по проблемите на
образователната интеграция и социализацията на децата и учениците от еническите
малцинства. Част от тези меирки да са свързани с повишаването на квалификацията и
уменията на ръководсвата на училищата в тази насожка, обмен и популяризиране на
добри практики, повече стимули за добро взаимодействие. Да се възедат регулярни срещи
и информиране. Да се създадат възможности за повече съвместни проекти. Като се има
предвид значението и влиянието на работата на училищата, чрез образователната
интеграция, по всички интеграционни елементи , както и това, че в много населени места
те осъществяват основната част от целенасочената интеграционна дейност се счита , че на
тази проблематика следва да се обърне по- голямо внимание както от ЦОИДУЕМ така и от
МОН. Следва да се работи и с такива национални структури като НСОРБ, асоциацията на
кметовете и др. Стремежът следва да бъде пълно интегриране на дейността на училищата
и детските градини в общностната работа , превръщане на търсенето на финансиране в
обща цел и задача, съвместна работа при подготовка на проекти и
кандидатстване,
повече съвместни дейности и мероприятия. Една възможна форма е създаване на
национална мрежа „училища-местни власти” , която да работи целенасочено по тези
въпроси.
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