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УВОД  

 

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите 

малцинства (ЦОИДУЕМ) е създаден да подпомага реализирането на 

правителствената политика по отношение на образователните потребности на 

децата и учениците от етническите малцинства. Тази политика има за своя рамка 

„Националната програма за развитие на училищното образование и 

предучилищното възпитание и подготовка 2006 - 2015 г.” Дейността на ЦОИДУЕМ 

се основава на комплекса от специални стратегически мерки, формиращи 

политиката за образователна интеграция на децата и учениците от етническите 

малцинства, отразени в актуализираната през 2010 г. Стратегия за образователна 

интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и нейната 

актуализиция. Стратегическите цели и приоритетите са залегнали в Тригодишната 

програма на ЦОИДУЕМ за периода 2007 – 2009 г., Национална стратегия на 

Република България за интегриране на ромите (2012-2012) и План за действие за 

изпълнение на Национална стратегия на Република България за интегриране на 

ромите (2012-2020) и „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.” 

Съгласно Чл. 3. (1) от Правилника за устройството, дейността и организацията 

на работа (ПУДОР) на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците 

от етническите малцинства, той "разработва, финансира и подкрепя проекти, които 

имат за цел насърчаване на равния достъп до качествено образование и подобряване 

на резултатите от възпитанието и обучението на децата и учениците от етническите 

малцинства в България. Съгласно Чл.20. (1) Центърът финансира проекти на: 

държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена; регионални 

инспекторати по образованието; държавни висши училища и общини, разработени 

и изпълнявани самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска 

цел, осъществяващи общественополезна дейност. 

В изпълнение на стратегическите си цели, правилника за своята дейност и 

стратегическите документи, официално приети от Република България във връзка с 

интеграцията на ромите, ЦОИДУЕМ провежда конкурсна процедура 33.9-2011 (КП 

33.09-2011). Конкурсната процедура е част от изпълнението на 

стратегическите цели заложени в актуализираната Стратегия за 
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образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.  

 Общата цел на конкурсна процедура (КП) 33.9-2011 e 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.  

Специфични цели:  

Един от основните специфични проблеми за децата и учениците от етническите 

малцинства е недостатъчното представяне в учебното съдържание на историята и 

културата на етническите малцинства. Основополагащите елементи на културната 

идентичност най-често се свеждат до традиционния фолклор, без да се отчитат всички 

останали културни постижения на етническите малцинства, а още по-малко приносът 

им към общонационалната култура и развитието на обществото. 

Целта КП 33.9-2011 е да се създадат условия в училищата и да се намерят подходящи 

форми за въвеждане на дейности, които да са посветени на история и култура на 

етническите малцинства с цел утвърждаване културното многообразието и съхраняване 

културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства: 

- съхраняването на културната идентичност и превръщането на етническото 

многообразие в източник на взаимно уважение сред децата, учениците, учителите и 

родителите чрез прилагане на ефективни методики и подходи; 

- създаване на благоприятни условия и толерантна среда за редовното и пълноценно 

посещение в училищата и детските градини на децата и учениците от всички 

етническите малцинства; 

- активно привличане на родителите на всички деца и включването им в съвместни 

дейности в училищния живот; 

- промяна на обществените нагласи чрез отразяване на културните постижения на 

етническите малцинства и приноса им към общонационалната култура; 

- повишаване квалификацията на учителите за работа в мултикултурна среда. 

Темите на проекти, към които е насочена КП 33.9-2011 са следните: 

 1. Проекти, утвърждаващи културното многообразие на етническите малцинства като 

обща ценност. 

 2. Проекти, насочени към представяне на културната специфика на отделните 

етнически малцинства. 

 3. Проекти, които отразяват културните постижения на етническите малцинства и 
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техния принос към националната и европейската култура. 

 4. Проекти за повишаване на интеркултурната компетентност на учители за работа в 

мултиетническа среда. 

Максимална стойност на един проект е 12 000 лв. По тази конкурсна процедура са 

финансирани общо 53 проекта. Общият бюджет на програмата е 600 000 лева. 

Екипът от оценители осъществи мониторинга по изпълнение на проектните 

дейности за времето от 01.08.2012 г. до 30.11.2012 г., съгласно Техническото задание за 

“Изготвяне на оценка и доклад за ефекта и степента, в която са постигнати 

стратегическите цели на ЦОИДУЕМ на одобрени и финансирани проекти по конкурсна 

процедура 33.9-2011 (КП 33.9-2011)”. Екипът се състои от изследователи и оценители с 

опит в областта на оценка и анализ на проекти за образователна интеграция, който 

изготви методика и проведе изследването в съответствие със заданието.  

 

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ  

Основна цел при разработване на методиката и провеждане на изследване бе да 

се извърши мониторинг на ефективността и ефикасността на реализираните проекти и 

да се оцени степента, в която те са съдействали за постигане на стратегическите цели 

на ЦОИДУЕМ.  

 

І. Образователна интеграция  

Дейността на Центъра е насочена към изпълнение на приоритетите, заложени  в 

„Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите 

малцинства”, актуализирана през 2012 г., Националният план за действие по 

инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005 - 2015 г.” и в „Рамковата 

програма за интегриране на ромите в българското общество”, в които образователната 

интеграция е изведена като първа и ключова област за интеграция на ромите в 

българското общество. Дейността се основава и на „Програмата за развитие на 

образованието, науката и младежките политики в Република България (2010 - 2015 г.)". 

Според един от основополагащите й принципи: „Обучението, подготовката и 

възпитанието на децата и младите хора се осъществяват в рамките на единна културно-

образователна среда, която създава гаранции за защита и развитие на отделните 

култури и традиции в рамките на обща образователна политика и общо културно-
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езиково пространство”. 

 

1. Интеграционна политика 

Под понятието интеграционна политика разбираме последователни и 

взаимообвързани действия, насочени към гарантиране на равен достъп до качествено 

образование на децата и учениците от етническите малцинства. Интеграционната 

политика има няколко основни характеристики: 

• общодостъпност до образователната система /осигуряване възможност на всеки да 

се обучава независимо от неговото местоживеене, етнокултурен произход, социално 

положение и здравословно състояние; 

• ограмотяване на всички ученици в задължителна училищна възраст и осигуряване 

на възможност всички да завършат образователен етап или степен; 

• високи и трайни постижения в знанията и уменията, отчетени в края на 

образователен етап /степен/ или придобита степен на професионална квалификация; 

• сравнимост на постиженията, отчетени в резултат на национални изпити; 

• осигуряване на допълнителна образователна подкрепа на децата и учениците от 

уязвимите малцинствени групи, която включва: 

 - изравняване на стартовите им позиции с тези на останалите деца; 

 - намаляване броя на необхванатите и отпаднали от училище ученици; 

 - намаляване на отсъствията от учебни часове и разширяване на 

възможностите за участие в извънучилищни форми на работа. 

• въвеждане на интеркултурното образование в практиката на училищата чрез: 

 - превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно 

опознаване и духовно развитие на подрастващите; 

 - създаване атмосфера на взаимно уважение, толерантност и 

разбирателство; 

 - повишаване знанията и компетентността на ръководните кадри в 

образованието и на учителите от различните степени на образователната система в 

областта на интеркултурната педагогика и човешките права; 

 - повишаване качеството на образование в училищата с моноетнически 

състав на учениците и създаване на условия за постепенен и доброволен процес на 

десегрегация; 

 - намаляване броя на необхванатите и отпаднали ученици от етническите 
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малцинства в задължителна училищна възраст;  

 - ликвидиране ниската степен на грамотност и квалификация на уязвимите 

социални малцинства и повишаване броя на завършилите средно и висше 

образование; 

 - постигане на взаимодействие с родителите за утвърждаване на 

образованието като приоритет на обществото. 

 

2. Предпоставки за образователна интеграция 

Целта, която си поставя Република България през новото хилядолетие по 

отношение на образованието е подобряване на качеството на основното и средното 

образование. Конкретните цели са обърнати към изпълнение на задължителното 

обучение до 16 годишна възраст, към съществено увеличаване на записванията, както и 

към значително подобряване на показателите за завършване на основно и средно 

образование.  

Основен мотив ЦОИДУЕМ да развива своята дейност е да помогне за 

осъществяването на заложените в Стратегията на МОМН цели осигуряване на достъп 

до качествено образование и равноправна образователна интеграция на ученици от 

етническите малцинства. За изпълнението на националната стратегия ЦОИДУЕМ е 

формулирал своите приоритети в четири програми и търси  действени механизми за 

сътрудничество между институциите и структурите на гражданското общество. 

 

• Стратегически цели на ЦОИДУЕМ  

Съгласно „Програма за дейността на центъра за образователна интеграция на децата 

и учениците от етническите малцинства за периода 2010 – 2012 г.” и „Стратегия за 

образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”, 

Министерството на образованието, младежта и науката и ЦОИДУЕМ си поставят 

следните общи стратегически цели, отнасящи се до образованието и интеграцията на 

децата и учениците от етническите  малцинства:  

Стратегическа цел 1: Утвърждаване в нормативните документи и в 

образователната практика на правото на равен достъп до качествено образование на 

децата и учениците от етническите малцинства и ефективната им интеграция.  

Стратегическа цел 2: Съхраняване и развиване на културната идентичност на 

децата и учениците от етническите малцинства и превръщане на етнокултурното 
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многообразие в източник на взаимно опознаване, уважение и сътрудничество в обща 

образователна среда. 

Стратегическа цел 3:  Създаване на предпоставки за успешна социализация на 

децата и учениците от етническите малцинства и формиране на подходящ социално-

психологически климат, който да благоприятства реализацията на настоящата 

стратегия. 

 

ІІ. Основни параметри на мониторинга  

В основата на оценката бяха два взаимосвързани въпроса: първо, доколко 

подкрепените проекти допринасят за изпълнение на стратегическите цели на 

програмата и второ, как са планирани, изпълнени и управлявани проектите от екипите 

и как резултатите им се отнасят към стратегическите цели на ЦОИДУЕМ. 

 

 1.Цели на мониторинга 

Целта на мониторинга е да проведе изследване и изготви доклад за ефективността и 

ефикасността на реализираните проекти по КП 33.9-2011 и да се оцени степента, в 

която те са съдействали за постигане стратегическите цели на ЦОИДУЕМ. 

Конкретните задачи на мониторинга включват:  

• Комплексна обективна оценка на постигнатите цели и резултати от 

изпълнението на проектите по места.  

• Анализ и оценка на ефикасността на реализираните с ученици, учители и 

родители дейности.  

• Оценка на използваните инструменти, за подобряване на дейността за 

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.   

• Идентифициране, анализ и оценка на добри практики в хода на изпълнението 

на проектите по места.  

• 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 
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малцинства да съдействат за подобряване на отношението към училищното 

обучение, намаляване броя на необхванатите и превенция на ранното 

отпадане.  

• Изготвяне на препоръки за подобряване на подходите за осъществяване на 

дългосрочните и краткосрочни цели на ЦОИДУЕМ.  
 

2. Методологическа рамка на мониторинга  

Обект на мониторинга бяха 53-те проекта, одобрени и финансирани в рамките на 

конкурсна процедура 33.9-2011.  

 Екипът на мониторинга разработи специална методика за осъществяване на 

оценка на ефекта и степента на постигане на стратегическите цели на ЦОИДУЕМ от 

проекти, финансирани по програмите на КП 33.9-2011, която се състои от следните 

технологични стъпки:  

- преглед на проектната документация;  

- подготовка и провеждане на социологическо изследване сред участниците в 

проектите; 

- посещения на място и дълбочинно теренно проучване на проекти, реализирани в 

четирите програми на Центъра. Теренното проучване включи анкети и дълбочинни 

интервюта с екипите по проектите и преките ползватели - деца, ученици, родители и 

учители, като се обхващат поне половината от проектите.  

- анализ и оценка на управлението на проектите;  

- анализ и оценка на прилаганите системи на мониторинг;  

    - анализ и оценка на методическата подкрепа от екипа на Центъра към 

бенефициентите за изпълнение на проектните дейности.  
 

Подготовката и осъществяването на оценката включи следните стъпки:      

• Изготвяне на методика на оценката и критерии за оценяване; 

• Изготвяне на социологически анкети, обхващащи всички ръководители на 

проекти, участници в екипите и партньорите по проектите; 

• Преглед на проектната документация и стратегическите документи за работа 

на ЦОИДУЕМ;  

• Посещения на място и дълбочинно теренно проучване на проекти, 

реализирани в четирите програми на Центъра;  
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• Анализ и оценка на управлението на проектите и резултатите от проектите;  

• Анализ и оценка на прилаганите системи на мониторинг;  

• Анализ и оценка на методическата подкрепа от екипа на Центъра към 

бенефициентите за изпълнение на проектните дейности.  

 Водещи критерии при изготвяне на методиката на оценката по програмите на 

КП 33.9-2011 бяха:  

• Релевантност на проектите по отношение на програмата;  

• Ефективност и ефикасност на изпълнението на проектите, на постигнатите 

резултати по места;  
•  Устойчивост и мултиплициране на резултатите; 

•  Идентифициране и анализ на добрите практики в хода на изпълнението на 

проектите по места, във вид и формат, който позволява тяхното популяризиране;  

• Основни изводи и препоръки за подобряване на програмите и на подходите за 

осъществяване на дългоспрочните и краткослочни цели на ЦОИДУЕМ.  
 

3. Ползватели на резултатите от мониторинга 

На ниво централна изпълнителна власт ползвателите са ЦОИДУЕМ, както и МОМН 

и РИО, областна администрация, НСО и експерти.  

На ниво общинска администрация, ползватели на оценката са експерти в 

общинската и администрации, ангажирани с образование, както и общински съвети, 

кметове и заместник-кметове, които отговорят за формиране и провеждане политиката 

на общинската политика в сферата на образованието и интеграцията.  

Сред педагогическата колегия, оценката е насочена към учители от цялата страна, 

работещи в условията на мултикултурна образователна среда, експерти и 

изследователи, които работят в областта на педагогиката, билингвизма и 

образователната интеграция.  

Не на последно място, оценката би ползвала и национални и регионални медии, 

както и гражданското общество, за което въпросът за образователната интеграция е от 

голямо значение. 

 

ІІІ. Инструменти на мониторинга 

 Инструментите на настоящия мониториг бяха съобразени със заданието за 

изпълнението и са направени на база на показателите за изпълнение, залегнали в 



 11

тригодишната Стратегия на ЦОИДУЕМ. Мониторингът бе разработен в съответствие с 

Индикатори по Приоритет 3: Утвърждаване на интеркултурната перспектива като 

неотменна част на образователната интеграция на децата и учениците от 

етническите малцинства в процеса на модернизация на българската образователна 

система. 

Бяха взети предвид следните индикатори за изпълнение: 

• Детски градини и училища, в които се провеждат инициативи и дейности, 

утвърждаващи културното многообразие и културната идентичност; 

• Образователни институции, разработили програми, планове или стратегии за 

съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от 

етническите малцинства и превръщане на етнокултурното многообразие в 

източник на взаимно опознаване и уважение; 

• Дейности, в които участват активно родители, както на български деца и 

ученици, така и родители на деца и ученици от етническите малцинства; 

• Повишен интерес към училището: учениците посещават редовно училище; 

намаляване на безпричинните отсъствия, намаляване броя на отпадащите 

ученици. 

 

Бяха взети предвид следните индикатори за резултат: 

• Брой деца и ученици, които участват в дейности, които са свързани с 

утвърждаването на културното многообразие на етническите малцинства;  

• Брой деца и ученици от етническите малцинства, които участват в дейности, 

които са свързани с утвърждаването на културното многообразие на етническите 

малцинства;  

• Брой детски градини и училища, в които се провеждат инициативи и дейности, 

утвърждаващи културното многообразие и културната идентичност на 

етническите малцинства; 

• Брой реинтегрирани и/или задържани ученици/деца в детски градини и 

училища, в които се осъществяват дейности, (извънкласни), свързани с 

утвърждаването на мултикултурното многообразие на етническите малцинства; 

• Брой учители, преминали обучение за работа в мултикултурно образование; 

• Брой класни и извънкласни дейности, представящи културните постижения на 

етническите малцинства и техния принос към общонационалната култура; 
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• Брой родители, включени (наети) по проекта, работили по съответните проектни 

дейности; 

• Брой родители – роми, нови членове на училищното настоятелство; 

• Брой училищни настоятелства, с участие на български и ромски родители; 

• Брой наети по проекта, работещи наставници, посредници, подпомагащи 

интеграционните процеси;   

• Подобрени знания и умения на децата и учениците по отношение на културните 

специфики, традиции и принос към националната ни история на отделните 

етнически малцинства (повишен интерес към училище). 

 

1. Проучване по документи 

 Подготовката на мониторинга започна със запознаване с проектите по документи в 

ЦОИДУЕМ и стратегическите документи в сферата на образователната интеграция, и  

идентифициране на целите и очакваните резултати от реализацията им. Установяване 

на декларираната в отчета на проекта степен на реализация на целите и очакваните 

резултати в количествен и качествен аспект. Чрез проучването по документи екипът, 

осъществяващ мониторинга, се запозна с всичките 53 проекта, тяхната стратегия и 

резултати и определи ключови за успешността на проекта критерии, на базата на които 

се модифицираха въпросите и целите на теренното проучване по места. Подбраха се 

съответстващи на спецификата на проекта хора от целевите групи, както и 

конкретизиране на типовите инструменти за теренното проучване – анкетната карта, 

дълбинното интервю и беседа. 

 

2. Социологическо проучване  

За да обхване всички типове заинтересовани страни, участващи в проектите и с цел 

да се осигури представително количествено и качествено измерване на мненията, опита 

и оценките на проектите екипи и техните партньори, бяха изготвени анкетни карти за 

ръководител на екип, за участник в екип и партньори по проекта. (Въпросниците са 

налични в Приложенията). Анкетите бяха изпратени до 100% от екипите на проектите, 

подкрепени от програмите на КП 33.9-2011. Бяха получени над 150 попълнени анкети, 

обхващащи над 90% от екипите, реализирали проектите. Екипът на мониторинга не 

включи в социологическото изследване анкети за родители и деца, участвали в 

проектите, тъй като опитът ни показва, че обикновено отговорите от тези целеви групи 
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са съвсем формално позитивни, без критични нотки и стремеж към обективност. 

Срещите и разговорите с тях бяха провеждани в рамките на теренните проучвания по 

места. 

 

3. Теренно проучване в местата на осъществяване на проектите  

 Теренното проучване включи срещи, наблюдения, беседи по въпросник и 

дълбочинни интервюта с екипите по проектите, техните партньори, общинската 

администрация и преките ползватели - деца, ученици, родители и учители. То обхвана 

всяка от четирите програми на КП 33.9–2011, като бяха подбрани 55% от подкрепените 

проекти (29 на брой), при изискване за теренно проучване сред 50% от проектите.  

Теренното изследване включи разговори с ръководителят и членовете на екипа, 

реализирали проекта, обсъждане на ситуацията с образователната интеграция в 

населеното място в по-общ план и беседа върху ефекта от дейността на проекти и 

трайността на резултатите му. В срещите бяха включени и директорите на 

образователните институции, дори и в случаите, когато те не бяха включени в екипа на 

проектите.  

Вторият тип интервюта и срещи бе с ключови представители на целевите групи – 

основно ученици и родители, които бяха поканени от екипите на проекти. Теренните 

проучвания по места включиха срещи и разговори с този тип целеви групи в по-

неформална обстановка, за да се постигне известна обективност.  

Третият тип срещи бе с общинската администрация и заместник кметовете и 

експерти по образование в случаите, когато проектите са реализирани в партньорство с 

общината или РИО по места. 

 

4. Обработка на материалите от проучванията 

Обработката на материалите от проучванията бе последната част от нашата работа. 

На база на разработените критерии за мониторинг и оценка бяха анализирани на 

резултатите от проучванията. Екипът на проекта работи върху: 

 - обща оценка на документацията на всеки проект и неговата релевантност към 

стратегическите цели на ЦОИДУЕМ; 

 - оценка на избраните от екипите на проектите подходи за постигане на реална 

образователна интеграция;  

 - изводи относно реалната степен на реализация на целите и предварително 
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формулираните очаквани резултати от реализацията на проектите; 

 - критична оценка на дейностите и устойчивостта на проектите и иновациите, до 

които са довели;  

 - извеждане и посочване на основните трудности при реализацията на проектите;  

 - синтезиране на добрите практики и набелязване на основните слабости, които 

не бива да се допускат повече в бъдещата работа на финансиращия орган; 

 - извеждане на насоки, направления и програми за работа, които да момента не 

са разработени от ЦОИДУЕМ, но се вписват в стратегическите цели на тригодишната 

му програма.  
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IV. РЕЗУЛТАТИ ОТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОТО ПРОУЧВАНЕ   

Въпросите, които обхваща проучването бяха свързани, от една страна със 

съдържанието и стратегията на проекта за осъществяване на образователна интеграция 

и управлението на проекта като цяло, а от друга - оценките, които ръководителите, 

участниците в екипите и партньорите поставят на екипа на ЦОИДУЕМ по отношение 

на експертност, контрол, сътрудничество и отговорности на възложител на проекти за 

образователна интеграция.  

 

Как разбрахте за конкурсните процедури на ЦОИДУЕМ? 
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Фигура 1 

Основният източник на информация по отношение на кандидатстването и 

текущи възможности за кандидатстване е сайтът на ЦОИДУЕМ (Фиг. 1), който още от 

съществуването си е посещаван от бенефициентите на КП 33.9-2009. Така 65,5% от 

бенефициентите по тази програма са научили от сайта на Центъра, и в някои случаи са 

кандидатствали и в други процедури. В 27,6%  от случаите бенефициентите са 

получили информацията от свои колеги или други източници по електронна поща, 

включително от ЦОИДУЕМ. Наблюдава се следната тенденция: бенефициенти по 
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други процедури предават опита си по проекти, финансирани от ЦОИДУЕМ на свои 

колеги или самите колеги научават от протичащи проекти в техния регион и така се 

мотивират да кандидатстват. Например, екипите на проектите в Търговишко и 

Разградско като проектът на училището в с. Беломорци и проекта на III ОУ „П. 

Славейков” в Търговище са изготвени и подадени, защото са обменяли информация със 

свои колеги от с. Зелена Морава, с които се осъществява сътрудничество по време на 

проектите, и с които се обеня информация за процедури и отчетност.   

 

Кое Ви накара да кандидатствате с този проект? 
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Фигура 2 

По отношение на мотивацията за кандидатстване (Фиг. 2), ръководителите на 

проекти дават разнообразни отговори. 48,3 % споделят, че идеята за подобен проект е 

назряла от доста време, което показва, че програмите на ЦОИДУЕМ са адекватни не 

само на образователните стратегии, но и на образователните потребности по места. 

Същият процент - 48,3% посочват, че проектът се отнася до дейности, които няма как 

да се реализират по други начин, което е показател отново за адекватността на 

стратегиите на ЦОИДУЕМ.  Но в същото време  е и сигнал, че много от извънкласните 

дейности по образователна интеграция няма как да бъдат реализирани по друг начин. 
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На трето място, с 44,8% е избиран отговор, свързан с търсенето на възможности за 

финансиране, което показва добро мениджърско мислене сред екипите в 

образователните институции. Опитът в проектния мениджмънт и работата по проекти е 

мотивация за 34,5% от запитаните, а най-малък брой са посочили отговори, свързани 

със сътрудничество с ЦОИДУЕМ по други проекти (6,9%) и факта, че общината търси 

финансиране на дейности (3,4%). 

 

Вписва ли се ръководеният от Вас проект в общинските стратегия/програма/план 
за интеграция и образование? 

 

 

Фигура 3 

Една от предпоставките за кандидатстване по КП 33.9–2011 (Фиг. 3) е наличието 

на общинска стратегия и планове за етническа интеграция в населеното място, които да 

осигурят по-обща перспектива, без каквато един едногодишен проект не би могъл да 

има дълготраен ефект. Затова и за 62,1% от участниците съответният проект се вписва 

напълно, а за 34,5%  се вписва в основни линии в общинската програма за образование 

и етническа интеграция. Само 3,4% посочват, че липсва отчетлива общинска стратегия. 

Може да се предполага, че към този процент спадат екипи на проекти, които считат, че 

общинските стратегии са само на хартия, без да са подплатени с финансови ресурси, 

какъвто отговор получавахме нерядко по време на теренните изследвания.  
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Оказва се, че там, където е налична работеща стратегия и добро сътрудничество 

с местната власт (най-често на ниво община или кметство), проектите се реализират по-

успешно, местната власт сътрудничи с различни ресурси и се стреми към устойчивост 

на постигнатите резултати. 

Мениджмънтът на проектите по отношение на изпълнение на предвидените 

дейности (Фиг. 4) е много добър: 66,7% заявяват, че проектът е реализиран напълно в 

съответствие с плана. Все пак, за една трета от участниците - 33,3%, проектът е 

реализиран в основни линии с незначителни промени. Имайки предвид резултатите от 

теренното проучване, можем да направим уточнение, че незначителните промени са 

свързани с фанансовия план, но и с неосъществяване на част от дейностите, които са 

планирани, предимно такива, свързани с работа с родители, или от финансов характер.  

 

В каква степен бе реализиран проектът по начина, по който бе планиран?  

 

 

Фигура 4 

Най-често посочваните промени при реализацията на проектите (Фиг. 5) са 

свързани със състава на работещите екипи или промени от финансов характер. 46,2% 

посочват, че са наложени промени от финансов характер, които най-често са свързани с 

промени в бюджета – прехвърляне от едно перо в друго. Екипите на проектите 

споделят, че са особено доволни от факта, че ЦОИДУЕМ позволява промени в 
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бюджета, след официално искане до донора със съответната обосновка. 38,5% 

посочват, че са се наложили промени в екипите на проектите, което буди учудване, тъй 

като по време на прегледа на документацията не бяха установени значителни проблеми 

и смяна в екипите и само в един проект се е наложила промяна на ръководителя на 

проект. 

Проектът бе реализиран в голяма степен с промени от: 
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Фигура 5 

Методите на работа по проектите като цяло се вписва в стратегическите цели на 

ЦОИДУЕМ (Фиг. 6), като дейностите по тези програми са най-вече насочени към 

организиране на извънкласни дейности в училище (82,8%) и извън училището (65,5%). 

Тъй като това са дейности, за които финансирането е оскъдно или липсващо в 

образователните институции, екипите на проектите избират тези дейности, за да 

работят по въпросите на образователната интеграция. На места екипите споделят, че 

без проекти и без проекта на ЦОИДУЕМ организирането и финансирането на 

извънкласни дейности би било невъзможно. 41,4% от дейностите са свързани с 

обучение на учители, а 34,5% са свързани с обучения на родители, което е важен 

момент в стратегическите цели на ЦОИДУЕМ. 20,7% посочват, че средствата са 

разходвани за закупуване на книги и методическа литература,  същият процент е 

посочен за извършване на дейности в час на класния. За оборудване на кабинети са 
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похарчени средства според 17,2% от анкетираните, сравнително малко посочват 

разходването на средства за ремонтни дейности (6,9%) и транспортиране (3,4%). 

 

Кои от изброените дейности бяха включени във Вашия проект? 

Фигура 6 

Проектите се отличават с разнообразие на подходите в дейностите си (Фиг. 7), 

като тези подходи се вписват в стратегическите цели и методи за постигането им на 

ЦОИДУЕМ. Един от най-важните проблеми на образователната интеграция е ролята и 

мотивацията на родителите, особено от ромски произход, затова 69% от проектите 

залагат на включване на родители като част от реализацията на проекта. Процентът на 

проектите, които разчитат на партньори и прилагат партньорски и мрежови подход е 

69%, но макар и значителен, той би могъл да бъде и по-висок. Също за 69% от 

анкетираните проектът е важен, защото има стремеж дейностите, които се реализират с 

подкрепата на ЦОИДУЕМ, да станат част от програмата на учебното заведение. С 

други думи, наблюдава са стремеж за осигурявана на устойчивост на проектите и 

мултиплициране на резултатите от тях още по време на проектната реализация.  
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34,5% от проектите се реализират чрез включване на деца в реализацията на 

проекта като част от екипа. Незадоволяващо нисък е процентът на проектите, които 

разчитат на партньорство с общината: 20,7%, което може да намери обяснение във 

факта, че голяма част от проектите се реализират в малки населени места, където 

комуникацията с местната власт не е така пряка, а и училищата са на делигиран 

бюджет. Твърде нисък е и процентът на осъществяване на обучения в рамките на 

проекта: 24,1% се отнасят за обучения на деца и родители, а 13,8% за обучения на 

екипа. 

 

Кой от изброените подходи се отнася за Вашия проект? 

 

Фигура 7 

Макар и осъществявана по заявения в проекта начин, реализацията на проектите 

среща и трудности (Фиг. 8). Най-трудната част се оказва отчитането на проекта (за 

37,9%), предвид факта, че за някои колективи проектът се оказва един от първите, по 

които работят директно, а не са партньори. Отчитането поражда притеснения и поради 

липсата на писмени насоки и тълкуване на понятия като доказателствен материал, или 

пък сканирането на документи. Сред най-често срещаните проблеми са липсата на 

заинтересованист на родителите – 34,5%, което е тревожен факт, поради особената 

важност на интегрирането на родителите и залагането на тази цел в стратегическите 
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документи на ЦОИДУЕМ. Същият процент, 34,5%, посочват липсата на реално 

действащи механизми за образователна интеграция Липсата на инициативност на 

общинските институции се посочва като трудност от 13,8% от анкетираните. Проблеми 

са срещнали по отношение на методическа подготовка за работа с деца от 

малцинствени групи (13,8%) и деца билингви (10,3 %). Администрирането на проекта 

са оказва проблем за 10,3% от екипите.  

  

В коя част от проектната реализация срещнахте най-много трудности? 

 

Фигура 8 

Като цяло сътрудничеството с ЦОИДУЕМ се оценява (Фиг. 9) изключително 

високо и 82,8 % нямат забележки и препоръки към работата на Центъра, като посочват, 

че сътрудничеството е отлично. 17,2% считат, че сътрудничеството е било много добро. 

На практика липсват екипи, които са на мнение, че сътрудничеството е лошо, с 

проблеми и биха искали то да е по-добро. Това е изключително показателно за 

професионализма и виската квалификация на екипа на ЦОИДУЕМ, които са оценени от 

екипите по места. Анкетите са анонимни и оценителите изключват възможността тези 

отговори да не са коректни и да не отговарят на реалното мнението на екипите.  
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Как оценявате сътрудничеството с ЦОИДУЕМ? 

 Фигура 9 

Анкетираните ръководители и членове на екипите имаха възможност да дадат 

оценки на ЦОИДУЕМ (Фиг. 10-16) по отношения на няколко критерия сред които 

точност в изпълнението на договорените задължения като възложител, методически 

насоки, познаване на проблемите по места и съвети при управлението, реализацията и 

отчитането на проектите. В повечето от случаите, оценката е висока по всички 

критерии, като най-високи са оценките за точност в изпълнение на ангажиментите по 

договора и финансовия контрол, а най-ниски са по отношение на познаване на 

проблемите по места (познаване на ситуацията на общинско ниво, в населението 

място). 
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Оценка на сътрудничеството с ЦОИДУЕМ за точност в изпълнение на ангажименти по договора за 

финансиране

 

Фигура 10 

Оценка на сътрудничеството с ЦОИДУЕМ по критерий Методологически насоки  

 

Фигура 11 
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Оценка на сътрудничеството с ЦОИДУЕМ по критерий финансов 

контрол

 
Фигура 12 

 
Оценка на сътрудничеството с ЦОИДУЕМ по критерий познаване на проблемите по места 

 
Фигура 13 
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Оценка на сътрудничеството с ЦОИДУЕМ по критерий съвети по управлението на 
проекта

 
Фигура 14 

 
 

Оценка на сътрудничеството с ЦОИДУЕМ по критерий съвети  по отчитането на проекта 

 Фигура 15 
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Оценка на сътрудничеството с ЦОИДУЕМ по критерий съвети по стратегически дейности в 
областта на интеграцията 

 Фигура 16 
 

 

Средната оценка (Фиг. 17) при максимална стойност 1 и минимална 5 за 

сътрудничеството с ЦОИДУЕМ е много висока:  

1,4

1,9

1,5

2,1

1,7 1,7

2,1

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Точност в

изпълнение на

ангажименти по

договора за

финансиране.

Методологически

насоки.

Финансов контрол. Познаване на

проблемите по

места.

Съвети по

управлението на

проекта.

Съвети по

отчитането на

проекта.

Съвети по

стратегически

дейности в

областта на

интеграцията.

 
Фигура 17 
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С оглед на поставените високи оценки за цялостното сътрудничество с 

ЦОИДУЕМ, логично е положителният отговор (Фиг. 18) от страна на 100% от 

анкетираните на въпросът, дали смятат да кандидатстват по други програми на 

ЦОИДУЕМ,.  Няма посочили, че не биха участвали в нови конкурси.  

 

Смятате ли да кандидатствате по други процедури на ЦОИДУЕМ? 

 Фигура 18 
 

Много от участниците в проекти заявяват, че за дейностите, реализирани в 

рамките на проекта, трудно биха отделили средства от собствен бюджет (Фиг. 19). 

Училищата бенефициенти по програмата отделят средства от собствения си бюджет – 

72,4%, което е логично и с оглед на факта, че са смесени или ромски и е естествено да 

се отделят средства от делегирания бюджет за интеграция на учениците. Следваща 

възможност бенецифиентите виждат във възможностите за проекти към други донори - 

41,4%, докато само 13,8% разчитат на общински средства, 6,9% от други начини, като 

например дарения. 
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От какви източници, освен ЦОИДУЕМ, финансирате дейностите по образователна 
интеграция? 

 Фигура 19 
 

ЦОИДУЕМ продължава да бъде един от основните източни на финансиране на 

дейности за образователна интеграция в страната. Екипът на оценителите установи, че 

мнозинството от малките училища, бенефициенти по КП 33.9-2011, биха имали каквито 

и да е извънкласни дейности, ако не работят по проекти. Този факт е много тревожен, 

тъй като извънкласните дейности развиват определени способности, свързани с 

образователната и социална интеграция и правят училището място, привличащо децата. 

Много от училищата бенефициенти сътрудничат с Център „Амалипе” по няколко 

големи проекти и това е най-честият партньор и водеща организация в проекти за 

образователна интеграция. Друг тип проекти, по които се финансират дейности за 

образователна и социална интеграция са програми на структурните фондове, които 

бенефициентите оценяват като сложни за администриране.   
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V. РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕРЕННОТО ПРОУЧВАНЕ 

 В рамките на мониторинга бяха проведени преглед и анализ на документацията 

по 53 проекта, подкрепени в рамките на конкурсната процедура, както и бяха посетени 

по места екипите на 29 проекта, за да се извърши дълбинно изследване сред тях. 

Въпреки че част от проектите бяха посетени по време на летния сезон, екипите на 

проектите се отзоваха и не бяха срещнати трудности по логистиката и осъществяването 

на работни срещи и проверка по мониторинга. В тази част ще бъдат представени 

резултатите от посещенията по места и основните изводи във връзка с оценката на КП 

33.9-2011.  

� Проект „Чрез игри и празници да се опознаем” на ОДЗ №7 „Детелина” – 

София  

В ОДЗ №7 се обучават 406 деца, като сред тях има деца от сирийски, китайски и 

турски произход. Именно наличите на деца – билингви е първопричината за създаване 

на този проект. Целта на проекта „Чрез игри и празници да се опознаем”  е свързана с 

обучението на учители за повишаване на интеркултурните им компетентности за 

работа в мултиетническа среда. Обучението протича паралелно на три нива, въз основа 

на два продукта на Комисията за защита от дискриминация: обучителен пакет 

„Училища без дискриминация” и  Електронен тест за толерантност. В проекта са 

обхванати учителите от детската градина и преподаватели от СУ „Св. Кл. Охридски”, 

катедра „Етнология”. 

Най-съществен недостатък на проекта от гледна точка на Приоритет 3 е фактът, че 

броят на децата от етническите малцинства е несъществен. Но в основата на проекта 

стои една стратегическа идея, върху която си заслужава да се помисли и от гледна 

точка на възпитание на интеркултурна компетентност сред децата и учителите от 

мнозинството – възпитаването на децата в дух на познание за различията.  

Екипът на проекта споделя, че са изхождали от предпоставката, че учителите не са 

подготвени за работа в мултикултурна среда, тъй като във ВУЗ-овете няма такъв модул 

на обучение. Затова те считат, че трябва да се инвестира не само в градини с 

малцинства, но и в детски градини, където се формира всяко ново поколение и да се 

работи с деца, учители и родители от мнозинството.  

Екипът на проекта е амбициозен и особено енергичен, което е гаранция за 

успешното изпълнение на проекта и за продължаващите дейности след неговото 

приключване. Като най-значимо достижение на проекта може да бъде отличено 
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многоспектърното обучение на всички учители, което ще доведе да дългосрочен 

резултат, касаещ няколко хиляди деца, които се обучават и ще се обучават в градината.   

Самите членове на екипа изтъкват като сериозен успех изготвеното в рамките на 

проекта помагало, което смятат да популяризират сред свои колеги. Препоръката, към 

която екипът на мониторинга се присъединява, е ЦОИДУЕМ да подпомогне 

разпространението на помагалото в цялата страна чрез поставяне на информация на 

сайта си. Направен е и Календар на празниците, където са включени всички празници 

на деца от детската градина – араби, китайци и др.  

Проектът отделя значителни средства за етно-кътове и експозиции на народни 

костюми. Всички придобити и подредени по време на проекта етнографски сбирки 

представят българската етно-национална традиция. Би било добре да се помисли и за 

по-активно включване на други етнически култури и в експозициите, и в кътовете при 

подобни проекти. 

 Впечатление прави сериозността, с която са подходили към подготовката на 

екпозициите и дори са решили да отделят средства от бюджета на детската градина, за 

да финансират обучение за подреждане на експозиции и костюми с обучител от 

Националния исторически музей, който е водил лекции как се подрежда експозиция, 

как се поставят витрини и костюми.  

 Като трудност при реализацията на проекта се изтъква, че в началото 

учителите са се страхували и изпитвали притеснения, заради обучението, което им 

предстои, но впоследствие са единодушни, че са научили много неща и са много 

мотивирани.  По отношение на работата с ЦОИДУЕМ, екипът посочва, че винаги са 

били много отзивчиви, показали са интерес към проекта и са извършвали посещения по 

места. Единствената препоръка, която имат, е свързана с изискването да се сканират 

всички материали от проекта и да се предадат в електронен вид. Затова препоръчват да 

се преосмислят изискванията по отношение на предаване в електронен вид на 

публикации и интелектуален труд. 

Екипът на мониторинга оценява проекта като успешен, защото стратегическата 

цел и замисъл на проекта са переспективни и би следвало да се помисли как в общото 

образование да се подобри качеството на интеркултурния компонент, което не означава 

непременно ангажимента и отделяне на средства от страна на ЦОИДУЕМ. Проектът е 

воден от екип с впечатляващи способности и стратегическо мислене и този екип би 

могъл да стане част от група, разработваща стратегия за интеркултурно обучение в 
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масовото образование, какъвто опит вече има директорът на заведението г-жа Ксения 

Семизорова.  

 

� Проект „Учим и творим заедно” на 66 СОУ „Филип Станиславов”, гр. 

София  

В рамките на проекта се осъществява извънкласна дейност за проучване на 

културното богатство на етносите и формиране на традиционни умения за изработване 

на характерни за бита на ромския, турския и български етнос предмети. В 

извънкласните дейности участват ученици и възрастни от трите етноса, с цел взаимно 

опознаване на традициите. Дейността се извършва в училищната сграда, като 

предметите, продукти на дейността са излагани и на други обществени места. Работата 

обхваща приблизително една учебна година. За реализирането на този проект се 

включват ученици от 1-12 клас, учители по различни предмети, родители и 

общественици. Съвместното участие на ученици от различни етноси в изпълнението и 

инсценирането на народни песни и обичаи има за цел за ги възпита в дух на 

толерантност и възприемане света на. Общият брой на преките участници е 127, от 

които 27 роми, 10 турци, 8 деца на имигранти, 82 българи. Непреките участници в 

проекта са около 175 ученика, както и учители, класни ръководители и родители.  

Кандидатстват по проекта мотивирани от намиращата се наблизо Агенция за 

бежанците. Фактически училището се е превърнало в ромско и училище на бежанци. 

От 2002-2003 г. училището работи с Фондация „Романи Бахт” по образователни 

проекти за десегрегация, по които се извозват деца от кв. „Факултета”. Постепенно 

българските родители започват да изтеглят своите деца – „заради циганчетата”, макар 

самите деца нямат проблем, а българчета и циганчета се разбират, но проблемът идва 

от родителите. Училищната база е в лошо състояние. Макар и с огромен капацитет, в 

момента има по една паралелка за всеки клас.  

В рамките на проекта, съставите са разпределени както следва - в първи клас е 

бил танцовия състав, а в трети – драматичен кръжок, който ще продължи и след 

проекта, защото е успешен и интересен. Вокалната група възпроизвежда песни на 

цигански и турски, което е интересно за всички участващи деца.  

Училището среща трудности при организирането на извънкласни дейности, но 

благодарение на проекта са изградили такова. Ето защо, екипът на проекта счита за 

най-голямо постижение ремонтираната зала – една крайно западнала зала вече е удобно 

и приятно помещение. Закупена е и техника, която остава и се ползва и след проекта.  



 33

Възпроизвеждани са празници като Коледа и Бъдни вечер, правени са вечери с 

традиционна храна, донесена от бабите, както и къна геджеси, правена при свабти от 

роми и турци. Ромите сами са подели инициатива и са правили булчински букети. 

Първоначалната идея за екскурзия с нощувка до места със смесено население се 

оказалво скъпа и невъзможна, но екипът взема адекватно решение и се прави 

еднодневно посещение в Самоков, където много от децата за първи път влизат в 

джамия. 

В оценката на екипа не липсва и самокритика. Отчита се, че поради факта, че 

проектът е правен в последния момент и не добре обмислен, следва нереалистичен 

финансов план, което пък е наложило искания за премествания в бюджета. Споделят, 

че са имали нужда от повече срещи с ЦОИДУЕМ, за да са по-добре подготвени за 

осъществяването на проекта, тъй като нямат много опит. Затова единствената 

препоръка, която оправят, е ЦОИДУЕМ да провежда срещи с екипите на проекта за 

разяснения, особено в случаи, когато екипите са неопитни и несигурни. Същевременно 

твърдят, че ЦОИДУЕМ са много отзивчиви, присъствали са на срещи и са извършвали 

посещения в рамките на проекта.  

Общата оценка за проект „Учим и творим заедно” на 66 СОУ „Филип 

Станиславов” е много добра. Проектът е успешен, защото намира един интересен и 

устойчив начин да ангажира деца и възрастни (родители и баби) в процеса на 

извънкласни дейности, които възпитават в дух на толерантност и познание за другите. 

В същото време чрез проекта се осъществяват серия от извънкласни дейности, а 

драматичният състав ще продължи да действа в училището.  

 

� Проект „Познавам твоите обичаи и празници” на 97 СОУ „Братя  

Миладинови” – гр. София  

Проектът е реализиран в партньорство с ОУ „Св.Паисий Хилендарски” с. Краище и 

СОУ „Св.св.Кирил и Методий” гр. Белица. В рамките на проекта се създават три клуба, 

в които участват ученици от трите училища. В 97 СОУ „ Братя Миладинови” е създаден 

Клуб „Журналист” - „Познавам твоите обичаи и празници”. Учениците издирват и 

опознават  обичаи, традиции и празници, презентират културното наследство на 

етносите в България. В ОУ ” Св.Паисий Хилендарски” с. Краище  е създаден клуб 

„Приказен свят” за ученици от начален етап, като учениците се запознават с български, 

ромски и турски приказки. Идеята е чрез участието в драматизацията на приказки, да се 

насърчи проявлението и развитието на способностите на учениците в процеса на 
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тяхната социализация и общуване. В СОУ „Св.св.Кирил и Методий” гр. Белица е 

създаден клуб „Етнотанци” за разучаване на ромски, български, турски танци и 

представянето им в различни изяви. Проектът обхваща 65 ученици на възраст от 10 до 

14 години, 3-ма учители - ръководители на клубове. Приблизителният брой на 

непреките участници в проекта е около 320 ученици, родители, учители, представители 

на обществеността. 

Интересен аспект от дейностите е и използване на възможностите, които 

предлага Интернет за осъществяване на регулярна връзка между клубовете. Идеята е 

децата да се опознаят взаимно.  

Решението за кандидатстване се взема, защото в училището имат деца от други 

етноси. Районът, в които се намират е 5 микрорайон на кв. „Люлин” с работническо 

население и ромски семейства с произход от близките „Филиповци” и „Факултета”. От 

учещите деца 60 са от ромски произход, те са или от „Люлин” или от „Филиповци” и 

всички са много мотивирани. Прави впечатление аналитичността и стратегическото 

мислене на екипа, доброто познаване на ситуацията и мотивацията да се развият 

дейности, които ще допринесат за социалната интеграция на децата от етническите 

малцинства.  

Най-интересната за децата част е тази, свързана с празниците на другите. Много 

от децата от другите населени места за първи път идват в София и за първи път 

посещават джамия. Децата откриват едни и същи ценности в празниците. От София 

участва само една паралелка, избрана на принципа на активността на учителя и на 

децата. Изборът на Крайще и Белица се дължат на личните контакти на директора на 

училището с персонала там.  

Изпълнението на проекта се осъществява плавно, дейностите са добре 

преценени и осъществени балансирано съгласно този план. Малките промени, които се 

налагат, са свързани с промени в сценариите на събитието. Планирали са екскурзия в 

Банско, която е проведена в друго място, защото се осъществява по време на сезона.  

Прави впечатление опитът на екипа, който показва, че дадена дейност е особено 

успешна, когато има ангажирани с проекта деца – по-големите са били например 

екскурзоводи на по-малките деца, които не са от София. Ето защо в следващи проекти 

и подобни дейности ще включат деца от по-горни курсове, които да участват в 

дейностите като работят с по-малките.  

Това е един от малкото проекти, в които все пак се е обърнало специално 

внимание, че по-слабите и проблемни деца се интегрират чрез извънкласни дейности. 
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Екипът е забелязал, че те обичат извънкласни дейности и много често са по-активни и 

наблюдателни от останалите. Например по време на посещението на джамия такива 

деца са открили много детайли, убягнали на всички.  

По отношение на сътрудничеството с ЦОИДУЕМ, екипът поставя много високи 

оценки, защото винаги са откликвали и са вземали бързо решения по промените в 

проекта. Доволни са от доброто отношението и разбирането към тях. 

Въпреки че в училището няма много дейности, свързани с етническа интеграция 

(те се броят на пръсти - открити уроци по толерантност са били част от 

общообразователната програма; като част от проекта са правили посещение на храмове 

и посещение на 2 ромски училища) този проект би следвало да се счита за един от най-

успешните в рамките на КП 33.9-2011. Мотивите за тази оценка са: добра проектна 

стратегия, обхващаща много елементи от интеграцията на децата от етническите 

малцинство – извънкласни дейности, социална интеграция, стимулиране на 

опознаването на културата на другите, обхващане на деца с ниска посещаемост и успех 

в училище. Нещо повече - екипът засвидетелства мислене в переспектива и планира да 

продължи дейностите си в рамките на други проекти, в които ще се включат и 

родителите.   

 

� Проект „Дъга” на ЦДГ „Феникс” – гр. София  

В градината се обучават 280 деца, 13% от тях са от етнически малцинства, роми и 

смесени бракове. Възприета е идеята, че ромите, които записват децата си тук, а не в 

„циганската детска градина” – 187 ЦДГ са мотивирани децата им да учат, затова няма 

никакви проблеми с тях. Родителите са сред най-изпълнителните, с таксите също няма 

никакъв проблем. Те са стриктни и точни в ангажиментите си. 

Проектът включва провеждане на образователен семинар за представяне на 

моделът на приобщаващото образование, новите нагласи и опит за работа в 

мултикултурна среда с акцент в утвърждаване на културното многообразие на 

етническите малцинства. В рамките на проекта се осъществяват три беседи с родители 

за изграждане на по-тясно сътрудничество, доверие и взаимопомощ между семейството 

и учителите; проведени са три открити уроци с деца и родители, в които се представят 

различните етнически малцинства с тяхното характерно културно наследство и 

семейни ценности – традиции, обичаи, език, приказки, песни, носии и накити. Децата 

правят изложба на свои рисунки и подготвят куклен театър, който представят пред 
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всички деца от ЦДГ “Феникс” и пред учители от други детски градини на Столична 

община.  

Преки бенефициенти по проекта са: деца от ОДЗ “Феникс” – 194 деца на възраст 

от 5 до 6 години, 39 от които от ромски произход; учителите в групите – 20 човека; 

учители от район Красна поляна – 20 човека; родителите от настоятелството – 6 човека. 

Наред с преките участици в проекта са включени и непреки бенефициенти: родителите 

на всички деца от ОДЗ “Феникс”; децата от най-малката възрастова група и техните 

учители, които се ползват от резултатите от изпълнените проектни дейности през 

следващата учебна година. 

Прави впечатление, че проекът не е особено обемен и в рамките на средствата, 

които се отпуснати за него биха могли да се извършат повече дейности за по-ефективно 

постигане на резултатите. Според ръководителят на проекта, сред най-големите 

постижения на проекта са следните три: квалификация на учители при проведеното 

обучение за персонал от много детски градини от проф. М. Баева от СУ; на второ място 

е ангажирането на родители чрез участия в три срещи-беседи по проекта и на трето -  

обогатяване на материалната база. 

Проличава съзнанието на екипа, че работата с родителите е приобщаваща – те са 

поканени да разкажат как се празнуват празниците, традиционни за тях, а 

квалификацията на учителите е един от най-важните елементи за качествено 

образования на децата от етническите малцинство – 5 от работещите учители са с 

диплома от квалификация от СУ по проект „По-успешни, по-различни”. 

Това бе екипът с най-много препоръки, отправени към ЦОИДУЕМ във връзка с 

проблеми, които са срещнали: да има по-големи бюджети, тъй като ги намират за 

малки; да има специална програма или специално внимание да се обърне на детските 

градини; да не се подценяват 5-годишните деца и тяхната подготовка; да има по-добро 

възнаграждение за учителите, които работят по проекти (това е причина да няма детски 

градини, които участват в проекти); да е по-опростена процедурата по 

кандидатстването и администрирането на проектите; дофинансирането, което се 

изпълнява след финансовия одит, да е по-скоро след подаване на отчета по проекта.   

Проектът се реализира в пълна степен по планирания начин и в този смисъл 

следва да се счита за успешен. Докато от една страна би могло да се очаква, че работата 

с родителите може да надхвърли бройката три срещи, които са крайно недостатъчни за 

интегриране на родителите, все пак от друга следва да се отчете фактът, че това е една 

от малкото детски градини, работеща с деца от кв. „Факултета” в София и в този 
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смисъл инвестициите в проекти, по които тя работи са от стратегическо значение за 

образователната интеграция на децата от квартала.  

 

� Проект „Различни, но заедно” на СОУ „Любен Каравелов”, кв. Аспарухово 

– гр. Варна  

В проекта са включени 135 ученици от III до XI клас на училището. Те са от 

различни етнически групи - ромска, турска и българска и техните родители. Учениците 

се запознават със специфичните особености на различните етноси чрез развиване на 

дейности в 10 клуба по интереси и изучаване на „Фолклор на етносите”. Дейностите се 

осъществява в училище, на терен (в автентична етническа среда), в музеи и сред 

природата през цялата учебна 2011/2012 година. Проектът приключва с голям концерт 

на етносите, драматизация на приказки от трите етноса, представяне на традиционна 

сватба, изготвяне на етно-кът, „Стая на добрите идеи”, етно-ревю, изложба на рисунки 

и приложни творби, фотографии, автентични носии  и ястия, като всичко това е 

публикувано в училищния Алманах. Преки участници в проекта са 135 ученици от III 

до XI клас от училището, включени в клубните форми; 7 учители от училището, 1 от 

партньорската организация към читалище ”Явин-2004”, 42 родители. Разпределението 

на ученици в клубните форми е: „Фолклор на етносите-ромски фолклор”-40 (2 групи х 

20 ученика); Клуб  „Млад актьор” - 15 ; Клуб „Спортист”- 27( 1 група футбол- 15, 1гр. 

баскетбол- 12); Клуб „Етнически фолклор в рисунки”-15; Клуб „Реклама и 

фотография”-7; Клуб „Общуване”-16; Клуб „Огнено сърце”-15. Училищен парламент-

22, които участват в различните клубове. Обхванати и застрашените от отпадане. 

Непреки участници са ученици, родители и учители от училището - около 400; ученици 

и всички присъстващи от варненската общественост по време на мероприятията и 

големия концерт в Морската градина на Варна. 

Прави впечатление, че проектът е изключително амбициозен и мащабен и въпреки 

това, екипът успява да го реализира по планирания начин. Работата на училището е в 

сътрудничество с читалище „Явин” в махалата. Директорката на училището, която е и 

ръководител на проекта, е експерт с опит, стратегия и мотивация за работа с децата от 

етническите малцинства, тя е в постоянен контакт с махалата и е много ангажирана в 

процеса на обучение на децата от етническите малцинства. В училището се обучават 

650 деца, като липсват средства за извънкласни дейности. Училището е базово училище 

по проект на Център „Амалипе”, но не работят с повечето училища във Варна, които са 

намерили други начини за справяне със ситуацията, а с училища във Варненска област.  
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 Чисто формално проектът е изпълнен според плана си и може да се счита за 

успешен. По-важно е, че ръководителят на институцията е със стратегическо мислене и 

отдаден на работата си човек, който е осъзнал необходимостта за работа с децата от 

етническите малцинства от години.  

 Един от най-сериозните проблеми е работата с родители. Често никой не е идвал 

на родителски срещи. Вече родителите са включени по всички дейности и майките 

сами идват в училище, без повод или проект. Родителите са включени в дейности по 

етно-празници и етно-кухня по време на проекта. В резултат на това сега са дошли сами 

с искане да имат клуб по танци и облекло.  

По принцип съществува проблем с родителската ангажираност. Затова и няма 

желание от тяхна страна за участие в настоятелството. Но сега се надяват да включат 

родители в новото настоятелство. Допълнителен проблем по отношение на родителите 

е, че много от тях са в чужбина.  

Проектът е първият с такъв мащаб управляван от училището и то е добило 

съмочувствие и убеденост, че чрез проекти ще се осигуряват извънкласни дейности. 

След проекта продължават танцовите групи, СИП-ове, клуб „Фолклор на етносите”.

 Сътрудничеството с ЦОИДУЕМ се оценява високо, донорът винаги е бил точен 

и с много практически съвети, а проверката е довела да извода, че проектът е 

свръхамбициозен. Като проблем, самият екип на проекта изтъква документацията и 

администрирането. 

Екипът на мониторинга оценява като отличен и максималистичен проект 

„Различни, но заедно”, с постигнати високи резултати и особено важно – включването в 

дейностите на родители и проблемни деца. Като допълнително достижение може да се 

отчетат продължаващите във времето три дейности от проекта и изградения капацитет 

в училището за работа по проекти.  

 

� Проект „Дайте шанс на таланта ни!”, Основно училище „Никола Йонков 

Вапцаров” – гр. Нови пазар 

В рамките на проекта се създава Клуб за културно-образователна и възпитателна 

дейност “Талант”, който включва пет школи по интереси и обхваща по-голямата част 

от учениците след проучване на желанията им. Екипът на проекта е стигнал до извода, 

че липсата на извънкласни форми през последните години влияе пагубно върху 

постигане на добри резултати в учебно-възпитателния процес. Достъпът на деца от 

ромски произход е ограничен до школи по изкуства и други инициативи на местно 
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ниво. Затова и проектът е свързан с реализиране на концерти и изложби, участие във 

фестивали и конкурси. Съобразен е с продължаването на дейността на създадения в 

училище музикален ансамбъл, както и на СИП „Ромски фолклор”. Друг акцент в 

проекта е работата с родителите и участието им в клубната дейност на всички нива - от 

организацията до реализацията на инициативите, макар тази дейност да не се реализира 

в пълна степен. 

В проекта участват 15 ученици от Школа по изобразително изкуство, бродиране и 

плетене; 24 ученици от Школа за танцово изкуство; 25 ученици от Школа за вокално-

инструментално изкуство; 15 ученици от Школа по литература и фолклор; 20 ученици 

от Школа по информатика и занимателна математика; 8  учители; 25  родители. Като 

непреки участници в проекта се посочва цялото училище от 150 ученици, 21 учители и 

200 родители.  

Екипът на проекта и училището работят по проект на Център „Амалипе”, проект 

„Нов шанс” и сътрудничат с организацията от махалата в Нови пазар „Хаячи”, където е 

създаден център за работа с деца и където се провежда работа с родители.  

Проектът е реализиран съгласно начертания план, като най-трудната част е 

работата с родители. За разлика от други части на България, например Северозападна 

България, където учителите изтъкват като проблем бедността на семействата, тук, 

според учителите, проблем е високият материален статус и забогателите родители, 

което води до самочувствие на децата и лошо държание от страна на родителите. От 

друга страна има и деца, чиито родители ценят образованието.  

Училището фактически няма извънкласни дейности и проектът дава възможност 

за такива. 30% от всички ученици в училището са включени в проекта. Използваните 

инструменти са купени по предходен проект, а по този са използвани чрез 

сформирането на групи – една вокално инструментална и една по свирене на дудук.  

Проектът преминава плавно, а единствените проблеми са свързани с липсата на 

умения как да отчитат проекта и водят документацията. Затова и екипът на проекта 

препоръчва да има насоки за водене на документацията по проектите и за тяхното 

отчитане. Екипът е имал нужда от срещи, обучение на персонала или даване на 

инструкции и насоки при подписване на договора. Това какво следва да се подготви 

като документация са знаели не от ЦОИДУЕМ, а от свои колеги, които са имали 

проекти. Намират администрирането на проекта за много по-трудно, отколкото самите 

дейности. Друга препоръка е сумите по пректите да се увеличат, което произтича от 

факта, че 7 души са включени в екипа на проекта.  
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Проектът е много успешен и подходът му по същество е свързан с 

образователната и дори социална интеграция на децата от махалата в Нови пазар. 

Екипът е мотивиран, аналитичен и с капацитет да работи с деца от етническите 

малцинства, като единственият им недостатък е, че са демотивирани да работят с 

родителите и тази дейност се осъществява от неправителствената организация в 

махалата. 

 

� Проект „Еднакви и различни” на ОУ „Христо Ботев” - с. Каспичан 

Проектът обхваща три училища: ОУ „ Христо Ботев” в партньорство с ОУ „ П. 

Хилендарски” гр. Плиска и ОУ „Св. Климент Охридски” с. Стоян Михайловски. Идеята 

е чрез разнообразни съвместни дейности да се даде изява на културната специфика на 

етносите и по този начин да се преодолеят негативните нагласи към ученици от 

малцинствата, да се възпита толерантност и уважение към другия. Продължителността 

на проекта е една година и обхваща периода от 01.11.2011 г. до 10.10.2012 г. 

Дейностите по проекта са осъществени на територията на с. Каспичан. Целевата група 

обхваща 130 преки участници, разпределени по следния начин: 70 ученици от ОУ 

„Христо Ботев” с. Каспичан, по 20 ученици от партньорските училища, 20 родители на 

ученици от водещото училище. Непреки участници са 32 ученици от двете групи по 

СИП  „Ромски фолклор” и техните ръководители, външен лектор и представители от 

обществеността. 

Един от големите плюсове, заложени в проекта, е включването в групата на 

преките участници на деца застрашени от отпадане и техните родители. За съжаление, 

екипът се отказва от реализация на заложената идея, за да гарантира успешно 

извършване на дейностите, включва деца, които не са проблемни и са изпълнителни. 

Това, за съжаление, е твърде масова практика сред учителите от екипите на проекти.  

Това е най-проблемният проект, с който се запознахме при посещенията си по 

места. Големият проблем с този проект е, че екипът е изключително неопитен в 

работата по проекти и тяхното администриране. Споделят, че им е било много трудно, 

че са имали нужда от повече срещи и обучения, че имат нужда от яснота. Разочаровани 

са, че е нямало мониторинг и препоръчват да има посещения по места. В резултат на 

липсата на капацитет, има неусвоена значителна сума от бюджета на проекта. 

Пропуските им се дължат на текущи въпроси, които не са били консултирани на време 

с ЦОИДУЕМ.  
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Все пак, следва да се отчете и стремежа на екипа да включи родителите в работата 

по проекта. Тя е поета от учителката по математика – правят се ежемесечни срещи. 

Това е първата работа с родители, които иначе посещават слабо родителски срещи. 

Присъствието на родители е достигнало до бройката 50 души. Втори позитивен момент 

в проекта е, че децата от трите училища са имали стимули и възможност за изява и по 

всичко личи, че проектът е спомогнал за тяхната образователно и социална интеграция.  

Успехът на проекта е незадоволителен поради липсата на капацитет за оптимално 

изпълнение у екипа на проекта. В случай, че това бе отчетено по-рано, ЦОИДУЕМ би 

могъл да се намеси със съвети и насоки за справяне с управлението на проекта.  

 

� Проект „От традициите към по-успешно бъдеще” на ОУ ”Св.Св.Кирил и 

Методий”, с. Ясеновец 

В училището се обучават 243 деца от трите етноса – български, турски и ромски. 

Натрупан е съществен опит в работата по задържане на учениците в училище - има 

програма за превенция на отпадането на учениците от учебния процес, базово училище 

по проект „Превенция на отпадането на ромски деца от училище” на Център 

„Амалипе”, развива дейността на СИП „Фолклор на етносите в България”, работи по 

СИП по  „Репродуктивно, здравно и сексуално образование”, което до голяма степен 

намалява броя на ранните бракове. Проектът изхожда от предпоставката, че децата 

имат нужда от развиване на талантите им, за повишаване на тяхното самочувствие на 

знаещи, можещи и успяващи хора. За осъществяването на тази цел проектът предвижда 

създаване на групи по интереси и група по приложни изкуства, танцова група и клуб 

„Репортер”. Работата в тях запълва празнините в обучението, развива творческите 

способности, дава поле за изява и не на последно място влияе върху отпадането на 

учениците. Целевата група на проекта се състои от 100 деца от начален и 

прогимназиален етап на обучение, част от учителския колектив и представители на 

родителската общност.  

Като голям проблем учителите изтъкват, че за възпитаниците им е характерна 

слабата мотивация за учене, чести безпричинни отсъствия от учебни занятия, нерядко 

отпадане от училище, както и ранни бракове и създаване на поколение. Затворената 

общност, в която живеят децата от ромски произход, ограничава възможностите им да 

опознаят заобикалящата ги действителност. Новите млади родители имат промяна в 

отношението си към училището, докато „старите”, които често гледат децата, са 

консервативни.  
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Според екипа на проекта е необходим наръчник за помощ на водещите проектите, 

с който да се предава опит. Те решават проблема чрез обмяна на опит с други колеги и 

обмяна на модели – списъци, протоколи и др., но за по-отпималното функционирана на 

програмата препоръчват изготвяне на насоки за отчитане. 

Проектът е осъществен успешно и балансирано. Той е реалистичен и изчистен от 

свръхамбициозност. Като успех може да се оцени работата с проблемни деца, които са 

застрашени от отпадане. Друг позитив е, че чрез проекта стартират дейности, които 

впоследствие остават като дейности на училището: ще продължат с танците, с 

вестника, с родителския клуб.  

 

� Проект „Красотата на традициите и културата на моя етнос”, Общински 

детски комплекс гр. Лозница 

Цел на проекта е съхраняването и популяризиране на знанията на учениците от 

община Лозница за културата и традициите на различните етнически малцина от 

общината. Участват 44 ученици от НУ „Васил Левски” гр. Лозница, представители на 

различни етнически общности, които в рамките на 7 месеца участват в извънкласни 

форми на Общински детски комплекс гр. Лозница като Кръжок по изворен фолклор на 

българи, турци и роми от община Лозница, Школа по изобразително изкуство и 

Танцова школа. В рамките на проекта се реализират тържества, конкурси и изложби за 

традициите и обичаите на различните етнически малцинства от общината извън 

училище. В проекта са включени учители, работещи в ОДК, в НУ „Васил Левски” - гр. 

Лозница и професионален хореограф от Капански ансамбъл гр. Разград. Проектът се 

осъществява в партньорство с община Лозница и спомага за реализиране на целите и 

задачите на Образователната програма към Стратегията за интегриране на 

малцинствата в община Лозница. 

От една страна, проектът не е претенциозен, с малко дейности, без излишни 

амбиции, но от друга страна доброто партньорство с общината осигурява добра 

реализация и последващи дейности. Политиката на общината е активна в усвояване на 

проектите, разполагат с голям екип и мрежа. Участниците в проекта са опитни и за тях 

проектът е лек и лесен. Ръководителят на проекта е от общината и това спомага за 

организацията и логистикана на събитията. 

Проектът не само изпълнява заложените си цели и програма, но е постигнал по-

голямо участие от предвиденото – над 15 деца повече са посещавали групите и 

получили сертификат в сравнение със заложените 44. Вместо 55 са имали 220 
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участника във фестивал на етносите. Успех на проекта е, че екипът смята да продължи 

с всички дейности и по клубове и като организиране на фестивала. От друга страна, без 

това да е цел на проекта, родителите са ангажирани чрез участие в концертите и самите 

те проявяват интерес към проекта, когато разбират за него. Искат предварително да 

запишат децата си в подобни дейности.  

Проектът е успешен, с реалистични цели и устойчиви резултати.  

 

� Проект „Пъстра етно плетеница” на III ОУ„Петко Рачов Славейков”, гр. 

Търговище 

В пряката дейност на клубовете, участващи в проекта, са включени 75 ученици от  

училището, организирани в пет клуба от по 15 ученици : клуб „Весели ноти”, клуб 

„Арт- ателие”, клуб „Край огнището”, „Аз и другите” и „Грации”; 30 родители, с които 

ще се проведат три срещи и обучения и 10 ученици от Основно училище „Хр. Ботев” с. 

Зелена Морава, общ. Омуртаг, които вземат участие в екскурзия, организирана за 

членовете на клубовете. Непреки участници в дейностите са: останалите ученици от 

училището и техните родителите, общностите в селата и гр. Търговище. 

Проектът е реализиран балансирано и съгласно предвидения план. Децата са 

особено доволни и искат всеки ден да имат клубна дейност, като в дейностите се 

включват повече от предварително заложената бройка деца. Предвидените по един 

концерти за Коледа и през пролетта се провеждат два пъти, поради голямата бройка 

посетители.  

Училището е средищно, затова идват деца от селата. За социалната интеграция на 

децата са направени и три екскурзии с автобуси до исторически обекти, намиращите се 

в близост до града. Най-голяма трудност за проекта е работата с родителите. Самите 

родители по принцип имат слаб интерес към учебния процеси, на родителски срещи 

идват 40% от родителите, самите родители не познават проблемите на децата си и 

техните таланти. Екипът на проекта стига до извода, че е необходимо да се мотивират 

родителите да обръщат внимание на децата. Решението, което е намерено в рамките на 

проекта е сътрудничество с кметицата на с. Голямо Соколово, която помага за среща с 

родителите. Едва след като са проведени 2 срещи с родителите в училище, те проявяват 

интерес. Затова стратегията на училището е в бъдеще да ги канят на чай, под формата 

на приятелски разговори, за да имат позитивна нагласа. На родителите трябва да се 

показва, че са важни и значими, а не да мислят, че ги викат, за да им казват, че детето 

не се справя.  
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Сътрудничество се осъществява и с ОДК Търговище, които осигуряват и 

методическа помощ – по направата на сценарии и работата с децата.  

Ръководител на проекта е директорът на училището, която не признава трудности 

и ползва опита на колегите по документацията и отчитането на проекта. 

Проектът е много успешен, защото води до ефективно сътрудничество на 

различни заинтересовани страни, чрез което се постига по-висока степен на 

орбазователна и социална интеграция на децата от етническите малцинства. Важна 

стъпка в израстването на екипа е и началото на ефективна работа с родители, в 

сътрудничество в местните власти.  

 

� Проект „Училище и традиции -  знания и единство” на ОУ “Георги 

Бенковски”, с. Беломорци 

Проектът е реализиран в партньорство с ОУ „Христо Ботев” с. Камбурово от 

01.11.2011г. до 31.08.2012г. Дейностите по проекта целят да представят културната 

специфика на различните етноси и да подпомогнат интегрирането на децата – роми от 

целевата група с децата от други етноси на партниращото училище. В проекта участват 

109 ученици от двете училища от трите етноса - българи, турци, роми. Чрез участието в 

проекта екипът цели да обогати и подпомогне дейността на СИП „Фолклор на етносите 

- ромски фолклор” чрез създаването на клуб „Съхрани традициите” и същевременно да 

продължи работата си по превенция на отпадането на ученици от училище.  

Село Беломорци е интересно, защото за разлика от другите населени места в 

област Търговище, ромите са с ромска идентичност на хорохане рома, а не се определят 

като турци, а 95% от учениците са от ромския етнос.  

Проектът е реализиран в съответствие с планираните дейности. Като трудности се 

посочват наложилите се корекции в бюджета и в преместването на дейностите. Екипът 

е балансиран и включва 4 души. Макар основната цел на проекта да е привличане и 

задържане на учениците и формиране на позитивно отношение към образованието и 

намаляване броя на неоснователните отсъствия от училище, екипът на мониторинга не 

откри пряка връзка между дейностите по проекта и броя на неизвинените отсъствия и 

на отпадналите деца.  

Като успехи на проекта, екипът изтъква „Стая на етносите”, в която, както се 

установи, турската и ромската носии заемат една обща витрина, а мъжката беломорска 

и женската беломорска по една отделна, което е проекция на отношението на учителите 

към културата на етносите, различни от българския. Най-голям успех за всички 
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участници е летният лагер – 15 деца от с. Беломорци и 6 от партньорите в с. Камбурово 

са включени. Децата са избрани на принципа на участие в клубове и активност, като 

неактивните не са включени.  

Интересно е да се отбележи, че първоначалната идея е била да бъдат включени и 

по-активни деца в дейностите по проекта, но по стечение на обстоятелствата всички 

останали са били вече включени в дейности по други проекти и групата е сформирана 

от „проблемни деца”. Оказва се успешна формула, децата са активни и успешни в 

дейностите. Проектът помага за тяхното включване в учебния процес.  

В училището се организира Седмица на ромската култура, посетена от всички 

родители. Екипът смята да продължи сътрудичеството си с колегите от с. Камбурово, 

да се продължи дейността на клуб „Съхрани традициите”, и да се ползва стаята на 

етносите и техниката, закупена по проекта. 

Мотивът за кандидатстването идва от Център „Амалипе”, които организират 

фестивала „Отворено сърце”, в който участват деца за сметка на проекта.  

 Оценката към ЦОИДУЕМ е добра, експертите там са описани като бързи и 

коректни.  

 Проектът се реализира успешно, макар да остава под въпрос как дейностите по 

проекта се отнасят към успеваемостта и отпадането на учениците. Екипът има 

потенциал и без съмнение ще продължи работата си по проекти за образователна 

интеграция.  

 

� Проект „Училището – място за всяко дете” на Второ начално училище 

„Васил Левски” гр. Омуртаг 

Проектът има амбициозната цел да привлече и задържи нежелаещи да посещават 

училище ученици и работа с родители, възпрепятстващи децата си да го посещават. 

Идеята е чрез дискусии в Училищния парламент да се окаже положително въздействие 

върху родителите и учениците, за да се мотивират да продължат образованието на 

своите деца. За съжаление, обаче, работа с родителите, възпрепятстващи децата си да 

посещават училище, напълно отсъства при реализацията на проекта. Преки участници в 

проекта са 40 ученици, 20 родители и 4 учители. Учениците са предимно от ромски 

произход, с турска идентичност. 

Парламентът включва деца от начални паралелки и учителите от екипа смятат, 

че формулата е успешна, защото децата се чувстват насърчени. Правят истински избори 

с бюлетине и гласуване, намират го за успешно и смятат да продължат с тези дейности.  
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Работата с родителите е трудност, която проектът не успява да адресира 

адекватно. Учителите споделят проблемите, още повече когато са останали само баби и 

дядовци, а родителите са навън. Смятат, че вече настъпва промяна и в мисленето на 

родителите. Родителите идват в училището и има начин да ги заинтересоват и чрез 

дейности като водене децата на море. Няма проблем с доверието и разрешение децата 

да остъстват. 

Екипът е активен в писанито на проектите, тъй като са установили, че за 

училище като това няма друг начин за осигуряване на средства. Имат още 3 проекта, 

които текат в момента. Дейност, която ще продължи и след приключване на проекта е 

Училищният парламент. 

Това е втори проект, финансиран от ЦОИДУЕМ. Доволни да от работата с 

Центъра и по отношение на срокове и по отношение на финансиране и смятат отново 

да кандидастват.  

Макар и изряден в документално отношение, проектът не успява да изпълни една 

от своите цели и една от важните стратегически цели на КП 33.9-2011 – задържане и 

мотивиране на деца с по-нисък успех и застрашени от отпадане. Училищният 

парламент е интересна и интегративна формула, която ще бъде продължена, но пред 

екипа на проекта стоят други важни проблеми за разрешаване.  

 

� Проект „Да пренесем традициите в бъдещето” на ОУ „Христо Ботев”, с. 

Камбурово 

ОУ,, Христо Ботев ” е средищно училище, в което се обучават 170 ученика от 11 

села. Проектът е насочен към работа с ученици от етническите малцинства в дейности, 

които развиват културната им идентичност и позволяват изява на децата. 

Целевата група е съставена от ученици с различен етнически произход (роми, 

турци, българи), деца в неравностойно социално положение и техните родители. 

Дейностите по проекта се реализират в ОУ с. Камбурово, читалище ”Светлина-1928” с. 

Камбурово (партньор), ЦДГ ”Мечо Пух” с. Камбурово (партньор) и туристически 

обекти, посетени в периода 15.10.2011-15.102012 г. Общият брой на преките участници 

в проекта са 52 ученици от ОУ ”Христо Ботев” с. Камбурово, заедно с трима членове на 

екипа, 4 лектори и 13 родители на ученици, като 113 ученици, 9 учители и 50 родители 

са непряките участници.  

Екипът е силно мотивиран и опитен в работата с деца от етническите малцинства. 

Мотивът за кандидатстването идва от колегите им от с. Зелена Морава, с които екипът 



 47

обменя опит. Успоредно работят и по други проекти. Предходният опит по проекти за 

работа с родители е с център „Амалипе”. Все още срещат трудности в работата с 

родители – например по време на проекта клуб „Мама, татко и аз” не идват всички.  

Като успехи на проекта се изтъква 16 май, когато се провежда голям концерт, 

продължаващ 3 часа с много родители и местна власт. Най-големият успех от 

дейностите са танцьорите и кабинета, направен и оборудван по време на проекта. 

Кабинетът се посещава непрекъснато – като място да почивка и се пази от децата.  

Правят 4 клуба от по 13 деца, децата са много амбицирани и има по-голям интерес 

от планирания. Смятат да продължат дейностите по клубове чрез финансиране на 

извънкласни дейности с бюджет на общината. Подборът на децата е извършван 

съобразно техните интереси - правили са и кастинги, използвайки формулата на 

телевизионни шоу програми. Например единият конкурс се нарича „Стани звезда”. По 

този кастинг всеки клас избира кой да го представлява. Когато отсъства тегобата на 

задължението в училище, децата са по-активни. Проблемните деца не са включени в 

дейностите, но пък те си правят рап група, изключително сами са подготвят и са викани 

на бис по време на концерта. Оказва се, че харесването, изявата и конкурса амбицират 

децата  

По отношение на родителите, има нужда от много работа. Училището е средищно 

и идват деца от 11 села. Родителите имат бариера да работят с училище, защото когато 

ги викат смятат, че става дума за срещи, на които ще им се карат заради децата или ще 

им искат пари.  

За екипа големият проблем са формалностите и администриране на проекта. Те 

оценяват като много трудна и тежка работа по проекта с повече дейности като този, за 

сметка на екскурзии и пътувания по други проекти. Основните проблеми, които срещат 

са при управлението на финансите.  

Проектът е изключително успешен, реализиран от мотивиран и опитен в работата 

с деца екип, който мисли стратегически и в интерес на децата. Като единствен малък 

недостатък на проекта по отношение на ефективността му, може да бъде посочено, че 

екипът не използва извънкласните дейности за привличане на „проблемни деца”. 

Проектът е устойчив и през новата учебна година се запазват групите по танци, 

сформирани в рамките на проекта. 

 

� Проект „Рецепти за усмивки” на РИО Хасково 
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Проектът предлага модел, изразяващ се в сформиране на клубове в две училища 

от област Хасково: група по етнофолклор, творческо ателие, кулинарен клуб,  

информационен клуб и клуб за работа с деца и родители. Целта е учениците да бъдат 

включени в подкрепящо обучение за по-добра адаптация към училищната среда. Наред 

с това, се дава възможност за по-добро овладяване на българския език чрез средствата 

на изкуство, както на училищно, така и на регионално равнище през периода на 

учебната 2011/2012г. Проектът е финализиран с отпечатване на сборник с дейностите 

по проекта, издаване на DVD „Рецепти за усмивки” и организиране на работни срещи. 

Преки участници по проекта са 90 ученици и 25 родители от ОУ „Никола Йонков 

Вапцаров” - гр. Хасково и 40 ученици от ПГХХТ „Проф. Д-р Асен Златаров” - гр. 

Димитровград. Непреки участници са експерти - 15, директори - 50, учители - 100, 

родители -130, ученици -200, представители на по–широката общественост - над 500 

човека. При реализирането на проекта в групите в ОУ „Н. Й. Вапцаров” се включват и 

деца от други училища. Проектът е с ясна стратегия и реализиран от опитен екип, за 

който това е четвърти проект към ЦОИДУЕМ.  

Това е проектът с най-голям брой преки и непреки участници, има ефект и 

устойчивост – дейностите по проектите като правило се финансират или от други 

проекти, или от бюджета на училището за извънкласни дейности, защото в учениците 

има настройка за продължение. Тези клубове захранват дейности, които са 

традиционни като извънкласни – състезания и др., с тези дейности се печелят награди, 

което привлича децата. Клуб Етномагия е създаден отдавна по друг проект, той ще 

съществува и години наред. Положителен резултат от проекта: опознаването дете – 

родител в рамките на дейности като играта „Опознай другия”. Затова е важно 

родителите да участват в дейностите с децата. 

Екипът признава, че по-скоро проблемите са с родителите – самоопределението 

и влизането в училището. Те се определят като турци, а турци и българи ги определят 

като цигани. За да бъдат включени родителите, те трябва да участват в общи дейности с 

децата си. В проекти като „Нов шанс” родителите влизат в училището и започват да се 

чувстват по-ангажирани.  

Екипът е доволен от сътрудничеството с ЦОИДУМ, смята, че проектите се 

управляват лесно, добре обмислени и в разумни граници, не са сложни като изисквания 

и не е необходимо съфинансиране.  
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Екипът на мониторинга счита, че проектът е един от най-успешните в тази 

конкурсна процедура, което се дължи на ясната стратегия и опит на РИО – Хасково. 

Все пак, има какво да се очаква по отношение на работата с родители.  

 

� Проект „Музиката – свят на красота и хармония” на на СОУ „В. Левски”, 

гр. Димитровград  

Проектът се реализира в партньорство с община Димитровград и се изразява в 

допълнителното обучение на 40 ученици в клуб „Музика” и провеждане на 

традиционния Областен музикален конкурс „Никола Иванов”, в който се изявавят 

децата от клуба. Всички участници в проекта са роми, ангажирани са и семействата им 

в рамките на дейността на клуба. Децата в училището са над 300. Това е първи проект, 

финансиран от ЦОИДУЕМ, но училището има опит в работата с проекти. Най-голям 

проблем е липсата на родители – поради миграция. Максимум 10% от родителите от 

селата идват на родителски срещи, при децата от 1-4 клас процентът е по-голям. Няма 

проблем с напускане на деца, ранните бракове също не са чак такъв проблем.  

Проектът е важен фактор за финансиране на извънкласната дейност. От страна 

на децата е регистриран голям интерес - планирани са 5 деца за рабата в групата по 

пиано, но идват много повече. Затова и членовете на екипа смятат, че проблем в тези 

райони е липсата на финансиране за извънкласни дейности, не мотивацията на децата. 

Затова трябва да се мисли за проекти за финансиране на таланти и занимания извън 

клас. Нещо повече, регистрира се и успех при работата с родители – те идват на 

концертите, а при малките деца идват и на репетициите.  

Тъй като за първи път работят с ЦОИДУЕМ, трудността е, че няма обучение в 

началото как да се води документацията и как да се отчита. От друга страна оценяват 

свободата на действие, която ЦОИДУЕМ дават, не са имали друг случай при 

подписване на договора бързо и безпроблемно да получат парите. Условията не се 

променят по време на проекта. Оказва се, че воденето на документацията е недостатък 

на проекта - по време на посещението за мониторинг са имали проблеми, по време на 

отчета - още по-големи.  

 

� Проект „Традициите – еднакви и различни” на ПГХХТ, гр. Димитровград  

Екипът на мониторинга намира проекта за един от най-успешните модели, които 

са осъществени в рамките на КП 33.09-2011. Концепцията е разбиване на класно-

урочната система, изнасяне на събитията извън училището, минимално количество 
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дейности в клас, да няма елемент на задължителност. Когато децата чуят за 

задължителност, оценки и др. не участват, а иначе участват във всичко, което се случва 

извън клас. 

Проектът е реализиран съгласно плана, без проблеми с дейностите. За изненада 

на екипа, дейността, към която са смятали, че ще има най-голям интерес - изготвяне на 

родословно дърво, е протекла най-слабо. При началото на проекта са обявали какво и 

кога ще се случва и са поканили заинтересувани да участват. И тук проблемни деца, 

които отсъстват от час, са активни в извънкласните дейности. Очакванията са били, че 

ще съществува съпротива от страна на децата, но впоследствие се оказва, че има 

изключителна активност. Най-добрата и харесана от децата дейност е проведената 

сватба на трите етноса, тя е кулминация при изключителен интерес и желание за 

участие и са провеждали кастинг за ролите в сватбата. Много голям стимул за децата е 

наградния фонд. Дейности, които ще продължат са празнуването на Нова година по 

обичаи на различни етнически обичаи, панаира и сватбата, както и попълването на 

сборника.  

Екипът е единен и утвърден, макар това да е първи проект към ЦОИДУЕМ. Като 

най-голям проблем се отчита работата с родителите, но не на етнически принцип, а 

изобщо - 30% от родителите ги няма, поради миграция.  

Проблемни точки при реализацията на проекта е изискването на доказаталствен 

материал като списък на присъстващите от концерт или панаир на открито. Екипът 

счита, че това е трудно изпълнимо изискване и би следвало да е достатъчно видео 

материал от събитието, който показва присъстващите. Препоръките към ЦОИДУЕМ са 

стратегически и са следните: - да има координация между институциите по отношение 

на ранното отпадане, както и да има превенция. Причина за отпадането са ранни 

бракове, липса на транспорт и отдалеченост на населеното място от училището, липста 

на пари. Затова трябва да има мерки за превенция на отпадането - да се помисли за 

организиране на лагери във ваканционни бази и проекти за такива; да се помисли за 

спортни форми от типа Сървайвър, които много се харесват на децата.   

 

� Проект „Да мечтаем и творим заедно”, община Свиленград 

Проектът се реализира в партньорство с местното читалище „Просвета - 1870”, 

осъществява се в рамките на 6 месеца и се изразява в сформиране на групи за 

извънкласни дейности като „Академия-млад актьор”, клуб по приложни изкуства 

„Работилничка за красота”, кръжок по моделиране и конструиране „Творението -
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изкуство на изобретателя” и изява на децата на празници като 8 април, международния 

ден на ромите и др. Проектът е написан за 177 роми – всички на територията на 

общината, а впоследствие се оказва, че това е нереалистично и бройката трябва да се 

промени. Със съгласието на ЦОИДУЕМ се прави корекция и реално участват 47 човека 

– 28 роми и 19 българчета, подборът се прави на базата заявено желание и интерес на 

класния ръководител. Ромите са българоговорящи, християни и добре владеещи 

български език. Проектът има амбициозна програма, която се реализира по план. Най-

интересно за децата е излизането на сцена, тяхната изява. Гледат ги 500 души в 

читалището, не само родители, но и всички съграждани. Друг интерес на децата са 

приложните изкуства, екскурзията, посещение на църквата в Узунджово. Проектът 

подобрява отношението на родителите към училището, тъй като вече самото идване на 

родителя в училището е прецедент.  

Мониторинговият екип оценява много положително факта, че дейностите ще се 

продължат към читалището – клубът по приложни изкуства и театралният състав ще се 

финансират от бюджета на читалището. Голям е интересът на ромчетата към 

драматичмния състав, много от децата за първи път стъпват в читалището.  

Екипът на проекта оценява отлично сътрудничеството с ЦОИДУЕМ, работи 

лесно по проекта и е доволен от бързата реакция на ЦОИДУЕМ.  

Проектът не запазва първоначалните си рамки като брой участници, което е 

недостатък, но пък предлага един успешен модел за интеграция на децата от 

етническите малцинства, който вече е станал устойчив, и благодарение на който децата 

от ромски произход имат достъп по читалищната инфраструктура и участие в 

разнообразни извънкласни дейности.  

 

� Проект „Марко Поло” на ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Първомай 

Проектът се реализира в партньорство с ОУ„Христо Ботев” с. Градина в периода 

ноември 2011 – октомври 2012 г. Идеята е на първия ръководител на проекта г-н 

Павлов (който впоследствие се сменя, но остава част от екипа) за насочено обучение за 

работа с GPS и приложно колоездене подкрепено от физическа подготовка чрез фитнес 

и забавни културни инициативи. Целта на проекта е предотвратяване на отпадането от 

училище и утвърждаване на културното многообразие на децата и учениците от 

етническите малцинства.   

Целевата група включва 493 участници в 3 възрастови групи на три различни 

етноса от ОУ ”Св.св. Кирил и Методий” гр.Първомай (263 ученика от първи до осми 
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клас и 22 деца от ПДГ) и ОУ”Христо Ботев” с. Градина (208 ученика от I-VIII класове). 

Представителите на етническите групи са: българи 47,87%, роми 50,71% и турци 1,42%. 

Общо представителите на малцинствата са 52,13%. Това е продължение на друг проект 

за правила на пътно движение, над който се  надгражда, чрез ползване на Джи Пи Ес. 

Най-голям успех за проекта е включване на техен участник в националния отбор по 

колоездене.  

В рамките на проекта се разширява партньоството като се включва и друг 

партньор - училище, който помага с транспорт по проекта. Най-големите практически 

ползи е социалната и образователна интеграция на децата чрез обучение в безопасност 

на движението и медицинска помощ. Общуването с партньорите и приятелствата по 

време на изявите са голям плюс за децата. Приложното колоездене ще продължи като 

СИП в рамките на училищните занимания.  

Ефектът на проекта по отношение на работа с родители е много слаб, въпреки че 

отчитат, че родителите имат слаба активност (българските родители предпочитат лични 

срещи, ромите не искат да идват в училище).  

Екипът смята, че изискванията към отчета са сложи. От друга страна, че много 

положителна страна на ЦОИДУЕМ е направеното посещение на място, обърнали са 

внимание на проекта и са дали точни инструкции по отношение на изискванията.  

 Методите и подхода на проекта се оценяват от екипа на мониторинга като 

иновативни, интегриращи и успешни. Това е проект, който може да се мултиплицира, а 

опитът на хора като г-н Павлов следва да се използва като ресурс в стратегическата 

работа с деца роми.  

 

� Проект „Шарена магия” на ОУ „Васил Левски”, с. Караджово 

Проектът се реализира в партньорство с ОУ „Христо Ботев”, с. Брестовица. 

Акцентите са провеждане на извънкластна дейност и обмяната на добри практики с 

други училища. Развиват се основно дейности, свързани със създадените вече 

извънкласни форми „Фолклор на етносите в България – Ромски фолклор”, „Футбол”,  

„Приложно изкуство”, „Танцово изкуство”, „ Музика” и „Приятели на словото и 

сцената”. В рамките на проекта тези форми са разширени и надградени и това 

максимално уплътнява свободното време на учениците и развива тяхното чувство на 

гордост от произхода им и етническата им идентичност. Проектът набляга на 

стимулиране на творческия подход сред децата и ангажира родителите в 

образователния процес. Много важен аспект от проекта е обмяната на опит между 
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педагозите от образователните институции, което спомага до повишаване на 

капацитета и обмен на важни методи и подходи за образователна интеграция. Броят на 

обхванатите деца, родители и учители е значителен – в проекта са включени 100 деца 

от двете училища, 44 учители и 40 родители. Проектът успява да ангажира и по-широк 

обществен кръг от родители, самодейци, представители на местната общественост: 

училищно настоятелство, кметовете на селата Караджово, Моминско и Кочево, 

представители на общинска администрация в гр. Садово 

Училището има 150 ученика и е средищно за 3 села и три етноса – българи, роми 

и турци. В проекта са включени 100 деца, от които 80 са активни. Родителите са 

включени като помощници в клубовете, но сред тях има по-малък интерес от 

очаквания. Оказва се, че само 10 са активни, 4 от тях роми, затова слаб пункт на 

проекта е работата с родители. Работата с родители е генерален проблем, налага се 

родителските срещи да се правят по селата и в махалата, със съдействие от страна на 

евангелската църква.  

Прави впечатление, че екипът е много мотивиран да работи по проблеми на 

интеграцията на децата от етническите малцинства. Установили са, че работата в клуба 

е начин за събиране и задържане на децата в училище, затова и тази година нямат 

отпаднали ученици. Този екип работи и с Център „Амалипе”, който им помага със 

съвети по формуляра при втория опит за кандидатстване по конкурсна процедура на 

ЦОИДУЕМ.  

И четирите клуба, основани по време на проекта, ще продължат дейността си 

като извънкласни дейности с финансиране от бюджета на училището и с търсене на 

нови възможности за проекти. Така планът е от следващата учебна година в училището 

да има СИП-ове по четирите клуба, Спорт и „Фолклор на етносите”, подкрепян от 

Център „Амалипе”.  

Екипът изразява задоволство от работата си и комуникацията с ЦОИДУЕМ. 

Проектът има траен ефект върху цялото училище – ученици и персонал. 

Реализиран е от силно мотивиран и опитен екип, който е гаранция за продължение на 

дейностите и след приключване на проекта. Работата с родители и при този проект е 

проблемното звено.  

 

� Проект „Отвори сърцето и ума си!” на ОУ „ Никола Йонков Вапцаров”, гр. 

Берковица 
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Проектът се реализира в партньорство с ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий” - с. 

Замфирово, с което водещото училище традиционно работи (например по проект 

„Намаляване отпадането на ромските деца от училище”). Това е един от малкото 

проекти, които адресират проблема за включването на роми в Училищното 

настоятелство, което от 2011 г. включва и ромски родители. Обхванати са 86 ученици 

от ромски и 17 от каракачански произход от двете училища, за период 11.2011 – 

11.2012 година в следните дейности: участие в детския фестивал „Отворено сърце” чрез 

изяви, подготвени в театрално студио, 2 вокални групи и група за етнотанци; изложби, 

брошури и информационни табла – огледало на дейностите, готови продукти по 

проекта, изработени в ателието на занаятите и фотоателието; изнесено обучение на 

учителите от двете училища с цел повишаване интеркултурната компетентност. Наред 

с децата, в проекта са включени родители от български, ромски и каракачански 

произход – 58, Учители - 1 от ОУ  Берковица и от ОУ Замфирово – 19, членове на 

училищното настоятелство – 10 и граждани, читалищни работници, общински 

служители, ученици от други училища и др. – 500-600. Концертите са в центъра на 

Берковица и успяват да съберат 500-600 души както е заложено в проекта. 

Работата в рамките на проекта е много успешна, планирането на дейностите би 

могло да бъде по-оптимално и да се заложат повече часове за робата с децата, както 

изтъква и самият екип на проекта. Като особено положителен екипът на мониторинга 

оценява факта, че децата са се включили с голямо желание, дори са дублирали групи, за 

да се обхванат всички желаещи. Друг позитивен резултат е плодотворната работа с 

родители със съдействието на евангелската църква в ромската махала. Училището за 

родители ще продължи, тъй като екипът го намира за много полезно. 

Ръководителят на проекта изразява задоволство от работата с ЦОИДУЕМ, които 

финансират навреме, извършват консултации, съветват и се отзовават много бързо. 

Проблемите при управлението са свързани с това, че не са знаели как да изглежда 

документацията. Препоръчват да има формуляр за приложенията, които се искат при 

отчета, да са зададени матриците на изискуемите документи. Мониторингът е много 

полезен. 

 

� Проект „Еднакви в другостта” на Целодневна детска градина № 1, филиал 

„Хо Ши Мин”, гр. Дупница  

Проектът е изключително успешен и иновативен и се осъществява в партньорство с 

ромската организация „Амала-Приятели”. По проекта е тестван нов модел за 
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приемственост между детската градина и началното образование в гр. Дупница с 

подкрепата на НПО сектора и родителите, които преминават обучение за мотивация и 

подготовка за осъществяване на подкрепа на училищните власти при взаимодействие 

училище-учител-ученик-родител-общественост в процеса на образованието и 

задържането на децата от рисковите групи в детската градина и училището. Родителите 

са интегрирани в съвместни мероприятия (спортни срещи, излети сред природата, 

екскурзии, концерти и др.). Адресирани са и проблемите на учителите като е проведено 

обучение на учители за работа в мултикултурна среда и запознаване с културното 

многообразие на ромския етнос. В рамките на проекта е избран един пилотен І –ви 

клас, с който е тестван модела. Децата са включени чрез сформиране на група по 

художествена литература и танцов състав, като е направен ремонт на помещението 

(занималнята), където се провеждат заниманията с децата, за да се създадат по-добри 

условия за работа. В проекта пряко са включени 76 деца и ученици от Целодневна 

детска градина „ХО Ши Мин”  и ОУ „Св. Климен Охридски”, от които половината 

ромчета, 10 учители и 35 родители, 5 от които българи, а останалите роми.  

Това е един от най-добре концептуализираните и успешни проекти, подкрепени от 

КП 33.09-2011, който създава работещ модел за интеграция в ранната степен на 

обучение, като обхваща всички участници в образователната интеграция. Като най-

съществено постижение на проекта следва да се отбележи трудната, но много успешна 

работа с родители, интеграцията на роми в обучението на децата в музикалния клуб и 

плавно сътрудничество с всички заинтересовани страни. Екипът е силно мотивиран и 

професионален, а ръководителят на проекта е с визия и стратегическо мислене по 

отношение на проблемите и потребностите на децата роми. Проектът е модел, който 

следва да бъде мултиплициран и промотиран и в други региони.  

 

� Проект „Лачшо хабе” /прекрасно ястие/ на ОУ „Христаки Павлович” гр. 

Дупница 

Проектът се реализира с активното партрьорство на общината, с участие на 

учителите, родителите и се изразява в изграждане и действие на клуб „Лачшо хабе” към 

ОУ „Христаки Павлович”. В рамките на клуба децата изследват и се запознават с 

кулинарното наследство на ромската общност в Дупница и в страната. Също така, по 

отношение на образованието е измерено и отчетено усвояването на знания в 

извънкласните форми на занимания и влиянието им върху различните възрастови 

групи. Училището предоставя за нуждите на клуба свое помещение, на което е 



 56

направен текущ ремонт, за да отговори на санитарно-хигиенните изисквания. Децата 

придобиват необходимите знания и умения за ромската кухня с помощта на специално 

нает педагог, ръководител на клуба, чиято професионална подготовка отговаря на 

целите на проекта. В рамките на клуба се работи с родители и прародители и са 

обхванати 166 деца и техните семейства.  

Проектът е реализиран съгласно своя план, той може да се счита за успешен, защото 

през призмата на едно конкретно кулинарно занимание адресира проблеми на 

образователната интеграция. Работещите по проекта ръководител на клуб и 

ръководител на проекта са с напрупан опит и силно мотивирани за работа с ромски 

деца от квартал „Спартак”. Децата са изключително доволни и ангажирани с работата в 

рамките на клуба, а въвличането на родители е не само планирана, но и успешно 

осъществена дейност. Материалната инвестиция от бюджета на проекта е предпоставка 

за последващо използване на базата за занимания на кулинарни клубове и срещи с деца 

и родители. Екипът на училището също е с мотивация за работа с децата от ромски 

произход. Между педагози и родители съществува добра и работеща връзка.  

 В заключение можем да окачествим проекта като успешен с предпоставки за 

устойчивост на резултатите и с потенциал на осъществяващия го екип. 

 

� Проект „Песните и приказките на нашите баби с детски клуб Моят етнос и 

фолклора” на РЦПИОВДУСОП-Монтана 

Проектът се реализира на територията на IV ОУ ”Христо Ботев” град Лом, 

където е създаден Ученически клуб ”Моят етнос и фолклора”, в който членуват 30 

деца, от които 10 ученика са със специални образователни потребности (СОП). Клубът 

е разделен на 3 групи: първата група ”Изследователи” издирва и събира приказки, 

митове, легенди и песни на различните етнически малцинства, съжителстващи на 

територията на град Лом. Събраните творби ще бъдат подредени и отпечатани в 

сборник. Втората група „Артисти” към Ученически клуб ”Моят етнос и фолклора” 

разучават традиционни ромски песни, танци и обичаи, които ще представят пред 

публика на концерт. Третата група ”Творци ” пресъздава чрез рисунки живота на 

ромите, техния бит, празници и обичаи. Рисунките, колажите, апликациите са 

подредени в две изложби. Като непреки участници са включени и 30 родители, които 

подпомагат дейностите по изследване и събиране на ромския фолклор и 2 
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представителя на турското и арменско малцинство в град Лом, които подпомагат 

изследователската и събирателска дейност на групите. 

Наблюденията на екипа на мониторинга установиха, че екипът, реализиращ 

проекта е опитен, мотивиран и напълно сработен с местната общност, а проектът 

действително спомага образователната интеграция на учениците от ромски произход, 

със специален акцент върху интеграцията на ученици роми със СОП. Успешно 

реализираната идеята на проекта е, че макар и със СОП и от ромски произход децата 

могат да творят и са способни. Чрез изкуството тези деца намират своето място сред 

връстниците си.  

Доволни са от участието на родители, които помагат за направата на стаята, в 

която се провеждат занятията. Включват 30 родители, и сред тях има интерес, защото 

всеки иска да види детето си да се изяви. Но педагозите признават, че по принцип има 

проблеми с работата с родители и родителски срещи, на които родителите смятат, че 

ще им се карат, но когато става дума за изява, искат детето да е добре подготвено и 

облечено. 

Работата по проекта е извън работното време и трудностите са били свързани с 

нуждата от климатик за залата за работа, както и с това, че е трябвало да превозват 

децата от клубовете за извършване на дейности с таксита, разход, който не е предвиден 

в проекта.  

Партньорството е реализирано балнисарано и организациите са доволни от 

работата с ЦОИДУЕМ, смятат, че екипа на центъра помага и идването на място е много 

полезно.  

 

� Проект „От искра до буен огън” на ОУ „Васил Левски”, с. Смоляновци 

Дейностите по проекта са насочени към повишаване компетенциите на 

педагогическия колектив за работа в мултиетническа среда. Проектът се осъществява в 

училището и е свързан с включване на учениците в различни класни и извънкласни 

дейности, както и теоретична и практическа подготовка на педагогическия персонал. 

Идея на проекта е да се привлекат родителите на учениците като активни участници в 

процесите по образование в учебното заведение и извън него. Реализирани са няколко 

групи от по 10 души: група за „Фолклор на етносите”, група „Мажоретен състав”, група 

„Цирково изкуство”, сформиран е ученически парламент – 8 ученика. В обучителен 

курс на тема „Обучение в мултиетническа среда” са включени 13 учители. Участниците 

в родителския клуб са 30 родители, а непреките участници са 150 души, родители и 
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публика на реализираните концерти, изложби и други изяви. Две от групите участват 

във фестивала „Отворено сърце” в гр. Велико Търново, като училището има установено 

сътрудничество по поректи с Център „Амалипе”. 

 Проектът е интересен, защото селото е чисто българско, но има 24 пътуващи 

деца, от които 20 са роми, а самото училище е на ръба на оцеляването с 70 деца, като 

извънкласните дейности се финансират само по проекти. Въпреки условията, в които са 

поставени, екипът и особено директорката на училището са силно мотивирани да 

работят за образователна и социална интеграция на децата.  

Проектът е реализиран изцяло съгласно заложения план, като всички дейности 

могат да бъдат определени като добре премерени и успешни. Препоръката, която може 

да бъде отправена, е при такъв малък брой ученици да се сформират клубове, 

обхващащи всички ученици в училището. Така броят на децата би бил не 38, а двойно 

повече и ефектът би бил отпимален. По проекта са заложени 60 часа за работа на всяка 

група, които също биха могли да бъдат повече и по оценка на самия екип. Учудване 

буди и фактът, че няма нито едно дете от етническо малцинство в 8-членния парламент.  

Като положителни страни следва да се оценят и интегративните мерки като 

участие и изяви във В. Търново и Вършец, както и фактът, че ще продължат дейностите 

по клуб „Цирково изкуство”. Като неуспех следва да се отчете липсата на интерес от 

страна на родителите към организираните лектории и липсата на работещ подход в 

отношението училище-родители.  

Екипът на мониторинга счита, че проектът е реализиран успешно, с изключение 

на частта работа с родители, а екипът е силно мотивиран. Същевременно, отчитаме, че 

тази образователна институция има проблеми, които не касаят интеграцията на децата 

от етническите малцинства, а други структурни проблеми в образователната система.  

 

� Проект „Заедно можем всичко” на СОУ „Христо Ботев”, гр. Брусарци 

Проектът се реализира в средищно училище, в което се обучават ученици от 

всички съставни села на територията на община Брусарци. Общият брой на 

обучаващите се е 225 ученика, 27 учителя, 60% роми, 40% българи. Проектът се 

реализира чрез дейности по въвеждане на СИП „Фолклор на етносите – Ромски 

фолклор”, свързан с робатата на училището по проекти и инициативи на Център 

„Амалипе”; организиране разнообразни извънкласни и извънучилищни дейности; 

въвеждане форми на участие на родители и представители на местната общност в 

учебния процес: активното участие на родителите в родителски клуб, участието им в 
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различни класни и извънкласни форми; провеждане на културно – просветни програми 

и чествания на празниците на етническите малцинства и изработване на материали, 

пресъздаване на традиции показващи техния бит и култура. Обхванати са значителен 

брой участници-ученици, както следва: СИП „Фолклор на етносите-ромски фолклор”- 2 

групи от по 14 ученика от 1-3 клас и 14 ученика от 2-4 клас; Клуб „Аз мога, аз знам” 

/връстници обучават връстници/ 20 ученика 5-6 клас; Училищен парламент с участници 

от всички паралелки от 1-12 клас; Клуб „Опознаването ни сближава”- 20 ученика от 7-8 

клас ; Клуб на етносите 20 ученика - 1-12 клас ; Курс по готварство, сервитьорство и 

бармани -19 ученика -12 клас /по избор на учениците/. В плана е отделено специално 

внимание на дейността на „Родителски клуб” и „Родителски лектории”, обхващащи 20 

родители.  

 Прави впечатление, че проектът е тясно свързан със запълване и финансиране на 

дейности, които се организират всяка година от училището – СИП „Ромски фолклор”, 

курс за бармани, сервитьори и пр. със сертификати от фирма. Като най-положителни 

страни могат да се изтъкнат организираните празници на етносите и културно-

просветни дейности, както и „Кът на етносите”, който е много добър и представя 

българската и ромската етнически култури.  

Това е първият проект, при който работата с родители протича съгласно 

предвидения план със сбирки всеки петък – обсъждат се проблеми, ранните бракове, 

успеваемостта, развиват здравни теми с участието на 20 родители, от които 15 роми. 

Все пак, екипът на мониторинга изпитва резерви към пълната успешност на тази 

дейност, тъй като екипът на проекта не бе самокритичен и не споделяше за никакви 

проблемни точки при реализацията на проекта. Като цяло, това е екип, който изглежда 

не особено мотивиран, няма визия и посока за продължаване на дейността си, 

твърдейки, че ако няма проекти, няма да има дейности, и е лишен от самокритика. 

Същевременно, дейностите се изпълняват прилежно и в планирания вид, като степента 

на интеграция на децата е значителна. Много добра и работеща идея, въведена с 

проекта, е ученици да обучават по-малки ученици като наставници.  

Проектът е реализиран съгласно предвидения план, той се вписва напълно в 

стратегическите цели на ЦОИДУЕМ, но най-голям проблем е устойчивостта на 

постигнатите резултати и липсата на мотивация у екипа за продължение на дейности, 

ако няма осигурено проектно финансиране.  

 



 60

� Проект „Аз съм с теб, бъди до мен!” на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий", с. 

Девене 

Прави впечатление, че проектът се реализира основно, за да финансира 

дейности, свързани с провеждането на СИП „Фолклор на етносите - Ромски фолклор” и 

изяви на децата от този СИП. Всъщност финансирането по проекта запълва 

бюджетните дупки за извънкласни дейности, иначе всяка година тези дейности, които 

са включени в проекта, съществуват. Преки бенефициенти са участниците в групите по 

СИП „Фолклор на етносите – Ромски Фолклор” - 33 ученика, 10 деца от детските 

градини в с.Девене. с.Чирен и с.Три кладенци, 6 учители и 8 родители. Непреките 

участници в проекта са 131 ученици (90 % роми, 10 % българчета) от училището, 13 

учители, непедагогически персонал - 3 души, 10 родители и 40 деца от детските 

градини в с. Девене. с.Чирен и с.Три кладенци. 

Прави впечатление не добрият мениджмънт на проекта, който се изрази във 

факта, че ръководещата проекта директорка на училището не присъства на проведената 

с всички останали членове на екипа среща. Също така, в рамките на проекта са 

останали неусвоени значителни средства, което би могло да бъде превъзмогнато при 

по-добро управление на проекта.  

Училището се сблъсква с много структурни проблеми в сферата на 

образованието и затова извънкласните дейности не са възможни, без проекти, липсват 

средства за подобряване на материалната база и за целодневна организация. Затова 

екипът на проекта изтъква, като най-големи постижения, закупуването на техники и др. 

с пари от проекта.  

Положителните страни на проекта са широк спектър на интегриращи дейности 

като посещенията на детска градина по повод на празници и фактът, че екипът е 

мотивиран да продължи важни за интеграцията дейности като Училищен парламент, 

СИП „Фомски фолклор”, Родителския клуб. Работата с родителите е реализирана чрез 

20 срещи с участието на 12-13 родители на среща, а темите, подбрани от екипа са: 

превенция на ранните бракове, грижа за детето и др.  

Трудности, които екипът среща при реализацията на проекта, са свързани с 

изпълнение на дейностите в график, тъй като работят и по други проекти и по 

училищния план и са много натоварени. Екипът на проекта е опитен и мотивиран да 

работи, като забелязахме, че образователната интеграция за общността е на лице, а 

основните проблеми са свързани с материалната база и социална интеграция.  
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� Проект „Училището – място за учене на малки и пораснали хора” на ОУ „ 

Христо Ботев”, с. Баница 

Проектът е насочен към учениците, педагозите и родителите в осъществяването на 

образователната интеграция на учениците от ромски и влашки произход, които 

представляват 93% от учениците от ОУ “Христо Ботев”- с. Баница и Прогимназия 

„Св.св. Кирил и Методий” – с. Краводер, партньор по проекта. Акцентите са: 

провеждане на празници, тренинги с родители и педагози, разширяване познанията на 

деца, родители и учители за работа в специфични условия в мултикултурна среда, 

обмяната на добри практики с други училища. Работата с децата е в смесени групи, 

като идеята е да се улесни взаимното опознаване на децата от различните етноси. 

Участиците в проекта са 238 ученици от ромски и влашки произход, 32 от български, 

25 учители и възпитатели, 184 родители от ромски и влашки произходи и 27 от 

български.  

Проектът е лишен от ясен фокус, най-общата му идея е да се работи с деца, но и с 

родителите, за да се разрешават текущи проблеми на децата – нисък успех, не 

посещаемост и др. Това е много смислена цел и необходимост, проблемът е, че нито 

един конкретен проблем не е бил решен по време на проекта, а единственият ефект е, 

че „са ги научили да говорят и да казват какъв е проблемът”. Екипът има и обърната 

логика на мислени, смятайки че не трябва да работи специално с родителите, защото 

„при нас родителите вървят след детето”. Въпреки тази проблематична точка в проекта, 

следва да се отбележи, че това е едно от малкото училища с училищно настоятелство, в 

което имат роми – родители на деца, които са проявили отговорност. Има и родителски 

клуб, който е по-мобилен и не е фиксиран, и в който също са включени роми. Други 

позитивни моменти са излизането от средата и социализацията на децата, и 

въвличането на родителите по време на провежданите празници. Като най-голям успех 

оценителите идентифицираха училищния вестник – там децата се виждат като герои, 

непрекъснато се интересуват какво ще се публикува и коментират публикациите, 

вестникът активизира както децата, така и работата на учителския съвет. Екипът на 

мониторинга препоръчва проектната дейност по издаване на вестника да се 

мултиплицира като модел за успешна интегративна дейност в образованието. 

Това е един от малкото проекти, които обръща внимание на повишаване на 

капацитета – правено е обучение и обмяна на опит, а екипът е на мнение, че към 

момента се предлагат много обучения, които дават генерална картина и започват от 

АБВ, докато учителите имат необходимост от практическо обучение с казуси.  
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Реализиращите проекта са доволни от работата с ЦОИДУЕМ, които винаги са били 

на линия, а мониторингът е бил много полезен.  

Оценката на този проект е много добра, въпреки липсата на ясен фокус в 

дейностите, проектът има своите достижения, като издаваният вестник е най-успешната 

дейност, която препоръчваме за мултиплициране. 

 

� Проект „Ефективно партньорство за пълноценна интеграция” на ОУ 

„Георги Стойков Раковски”, с. Търнак 

Образователната интеграция се постига в рамките на проекта чрез повишаване 

на резултатите на децата и учениците в учебно-вазпитателната дейност, изграждане и 

дейност на Екип за партньорство с участие на читалището, местната власт и 

заинтересовани страни; сформиране на пет ателиета „Културно многообразие” и 

организиране на обучение на педагози и родители. В проекта се включат всички 

ученици и педагози като преки участници - 148 ученици, от които от начален етап - 84, 

прогимназиален етап 62, и 13 педагози, от които 2 директори, 9 учители, 2 възпитатели 

и 80 родители. Нещо повече, включени са 25 деца от местната детска градина и цялата 

местна общественост е ангажирана в изпълнение не само на проекта, но и на редица 

дейности, свързани с образователна интеграция.  

Следва да кажем, че това е впечатляващ с резултатите си проект както по брой 

участници, така и по степен на ефективност. В селото има реална интеграция и 

учители-роми, а кметството и местното читалище са в постоянен контакт с училището, 

включително и са съдействали в рамките на проекта.  

Като конкретни проектни успехи отбелязваме „Екип за партньорство”, чиято 

дейност ще продължи след проекта и ателиетата, които са свързани с изяви на децата на 

различни нива. Ателието по танците продължават към читалището, защото има голяма 

желание от страна на децата.  

Сътрудничеството с ЦОИДУЕМ се оценява високо, екипът е доволен от 

експертите на центъра, които са били много отзивчиви и полезни, а мониторинтът на 

проекта е бил много полезен.  

Оценителите считат, че това е един от най-успешните проекти, подкрепени от 

КП 33.09-2011, който следва да се използва като модел за успешна образователна и 

социална интеграция, с ангажираност на всички заинтересовани страни, включително 

активно включване на местната власт и на роми от селото.  
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� Проект „Утвърждаване културното многообразие на етническите 

малцинства като обща ценност” на СОУ „Христо Смирненски”, гр.Койнаре  

Проектът е насочен към 60 ученици от І – ІV клас и VІ – VІІІ клас, предимно от 

малцинствен произход от СОУ „Христо Смирненски” гр.Койнаре и ОУ „Христо Ботев” 

с. Чомаковци и общо 30 родители от двете училища. В основата на проекта стоят ред 

амбициозни задачи - промотиране на иновационен подход при работата с родителите на 

ромските ученици; подобряване на училищната среда и приобщаване на учениците от 

различните етнически групи да работят и творят заедно; намаляване броя на слабите 

оценки, повишаване успеха на изоставащите с 5%; намаляване на безпричинното 

отсъствие от училище; увеличаване процента на ромите продължаващи своето 

образование в средни и висши учебни заведения. 

За екипът на мониторинга този проект е проблематичен от няколко гледни 

точки. Въпреки че идеята е да се работи с деца със слаб успех и застрашени от 

отпадане, са избрани родители на един клас деца, които са по-отговорни и няма 

проблем при работата с тях, тоест проектът изобщо не адресира своите задачи. Няма 

никакви дейности, свързани директно с повишаване успеха и намаляване на броя на 

слабите оценки, повишаване успеха на изоставащите с 5% и намаляване на 

безпричинното отсъствие от училище. На проектът се гледа като на финансова 

инжекция за закупуване на техника и на костюми, плазма, стая за музей, стаята за 

занятия, които посетихме и всички бяха добре направени. Всъщност проектът е 

финансирал техника и извънкласни дейности, без да се адресират проблемите, които са 

поставени като част от задачите на проекта. Некоректно бе отношението и на 

ръководителят на проекта, която при наличието на уговорка с оценителите седмица по-

рано не бе в училището, нито бе организирала членовете на екипа за среща с 

оценителите.  

Проектът не адресира и не реализира дейности, свързани с предварително 

поставените задачи, които са важна част от образователната интергация. Напротив, 

избира се пътят на най-малкото съпротивление, като не се работи с проблемни деца, а с 

клас, който е най-отговорен. Въпреки че дейностите, свързани със закупуване на 

литература и подобряване на материалната база са изпълнени отлично, оценката която 

поставяме на проекта е незадоволителна.  
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VI. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

1.Изводи  

Оценката за общата работа на ЦОИДУЕМ по оценяваните програми е 

изключително висока. Екипът демонстрира професионализъм в работата, съветва 

бенефициентите по време на всички етапи на проекта, осъществява навременен, 

коректен и строг мениджмънт на КП 33.9-2011, дава стратегически насоки и 

мотивира екипите по време на реализацията на проектите. Проверките по места се 

оказват много полезна за екипите както по отношение на текущите дейности, така и 

по отношение на отчетността на проектите. Все пак, следва да се обърне внимание 

на необходимостта от разяснителни насоки по отношение на воденето на проектната 

документация с оглед изискванията към отчитането на проектите, тъй като това е 

повсеместен проблем за бенефициентите по КП 33.9-2011.  

Релевантност на проектите по отношение на програмата 

Всички проекти, подкрепени от КП 33.9-2011 на ЦОИДУЕМ като зададени цели, 

задачи и планирани дейности съответстват на стратегическите цели на ЦОИДУЕМ и 

на Приоритет 3 по конкурсната процедура. Повечето от тях са осъществени съгласно 

плана, съвестно и със стремеж да се изпълнят заложените дейности. Най-често 

избираният подход е свързан с извънкласни дейности от типа на школи, курсове, 

кръжоци и занимания (артистични, музикални, спортни, етнографски и събирателски 

и др.). Проектите са най-релевантни по отношение на брой класни и извънкласни 

дейности, представящи културните постижения на етническите малцинства и техния 

принос към общонационалната култура. Следващ по релевантност критерий е 

подобрени знания и умения на децата и учениците по отношение на културните 

специфики, традиции и принос към националната ни история на отделните 

етнически малцинства (повишен интерес към училище). По правило, 80% от 

проектите са насочени към дейности, включващи работа с деца в рамките на 

извънкласни дейности с цел повишаване познанията им за културата на етническите 

малцинства. Положителен момент е, че са обхванати значителен брой деца като 

преки и непреки участници. Почти липсват проекти, обхващащи незадоволителен 

брой деца като проекта на с. Белозем, където целевата група деца са по-малко на 

брой.  

Голям ефект имат проектите, реализирани в малките населени места, където 

всички или почти всички деца от училището имат възможност за включване в 
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проектните дейности, което наред с прякото участие в дейностите, води и до 

изграждане на общност от деца в дейности, посветени на културата на етническите 

малцинства. По тази начин се постига и възпитава отношение към културните 

специфики, традиции и приноса им към националната история на отделните 

етнически малцинства. Нещо повече, на много места са обхванати повече деца, 

отколкото са заложени предварително в проекта, поради големия интерес от страна 

на децата. Това е показателен, ефективен и положителен резултат.  

По-малко релевантни се оказват проектите по отношение на няколко важни 

посазатели: брой учители, преминали обучение за работа в мултикултурно 

образование; брой реинтегрирани и/или задържани ученици/деца в детски градини и 

училища, в които се осъществяват дейности, (извънкласни), свързани с 

утвърждаването на мултикултурното многообразие на етническите малцинства; брой 

родители, включени (наети) по проекта, работили по съответните проектни 

дейности; брой родители – роми, нови членове на училищното настоятелство; брой 

училищни настоятелства, с участие на български и ромски родители; брой наети по 

проекта, работещи наставници, посредници, подпомагащи интеграционните 

процеси.  

По отношение на обучението на учители, бе установено, че само в по-малко от 

15% от проектите е включен компонет за обучение на учители. Причините за това са 

няколко – при възможност за избор как да бъде разпределен бюджета от 12000 лева, 

екипът решава, че приоритет следва да се даде на дейности, които ще ангажират 

активно децата в определени дейности, вместо за се предпочете по-малък брой от 

учители в целевата група. Други причини са подценяването на подобен тип 

обучения, които според някои от екипите са твърде общи и са лишени от 

практически елемент, който е необходим в бъдещата работа на педагозите. На трето 

място, би могло да се посочи липсата на достатъчно контакти с обучители, които 

могат да предадат знание, особено в малките населени места. Ето защо би могло да 

се помисли за специална програма, която ще финансира изключително и целово 

проекти по обучения на учители за работа в мултикултурно образование и която да 

стимулира проекти за обмяна на опит между педагози, работещи по сходни 

проблеми, така че педагози, които са натрупали опит, знания и работещи методи с 

деца от етническите малцинства да имат възможност да ги споделят със свои колеги.  

По отношение на брой реинтегрирани и/или задържани ученици/деца в детски 
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градини и училища, в които се осъществяват извънкласни дейности, свързани с 

утвърждаването на мултикултурното многообразие на етническите малцинства, би 

могла да се каже, че проектите по КП 33.9-2011 обхващат един внушителен брой 

деца, но измерването на броя на тези, които са реинтегрирани или задържани е 

проблематичен. Първо, липсва подобна статистика, която пряко да свърже 

проектните дейности с такива деца, и второ, екипите на проектите избират да 

работят с по-активните деца, които са и редовни ученици, за да се гарантира успеха 

на дейностите. По този начин, обаче, екипите се лишават от възможността да 

направят училището привлекателно място за деца, които са застрашени от отпадане.  

Броят на наетите по проекта, работещи наставници, посредници, подпомагащи 

интеграционните процес е задоволителен и отговоря на нуждите на съответните 

проекти. Би могло да се препоръча в бъдещи проекти да се включи по-голям брой 

посредници от самите общности на малцинствата, тъй като само единици от 

проектите (на училището в с. Търнак и проект на ЦДГ № 1, Филиал „Хо Ши Мин” в 

гр. Дупница) бяха включени роми от местната общност, които активно участват в 

проекта.  

За съжаление, броят на активно включените в проектите родители роми по 

следните начини: включени (наети) по проекта, работили по съответните проектни 

дейности; брой родители – роми, нови членове на училищното настоятелство и брой 

училищни настоятелства, с участие на български и ромски родители, остава 

незадоволителен. Много от проектите планират работа с родители, част от проектите 

я реализират, но както оценката от екипа на мониторинга, така и самооценката на 

екипите по проектите показва незадоволителни резултати от работата с родителите. 

Проектите не адресират изобщо робата с училищните настоятелства и включването 

на роми в тях, макар на няколко места да разбрахме за инициативи за подобно 

включване. Учудване буди факта, че дори в места, където 95% от обучаващите се 

деца са роми, в училищните настоятелства не са включени роми.  

Много често избиран подход по всички програми и във всички проекти е 

сформирането на танцови състави, разучаване на песенен и танцов фолклор. По-

интересни и иновативни се оказват дейности по разучаване на автентични обичаи, 

показани от самите родители и баби на деца, като при този модел се получава 

интегрирането на местната общност. Такъв е проекта на 66 СОУ „Ф. Станиславов”, в 

което се осъществява реално въвличане на родители и прародители от кв. 
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„Факултета”. На повечето от местата е следван модела на изучаване на СИП „Ромски 

фолклор” по учебните помагала, които вече са установени в системата на 

образованието. Не трябва да се пренебрегват по-сериозни занимания като изучаване 

на традициите на събирачество и разказване на местен фолклор на общностите по 

места, а не само на стандартизиран подход.  

Изключително положително е, че дейностите в много от проектите ще бъдат 

продължени по един или друг начин, което ще оситури устойчивост на резултатите. 

 

Ефективност и ефикасност на изпълнението на проектите и постигнатите  

резултати по места 

Нивото на ефективност и ефикасност на проектите е повече от добро, като със 

сигурност можем да заявим, че постигнатите резултати в почти пълна степен 

съответстват на заложеното в самия проект. Липсват места, където проектът е 

реализиран формално и без да се направи оптималното от местния екип. Проблем 

обаче остава работата с родители, което е приоритетна област, а е направено най-

малко в рамките на проектите. Най-активно ангажираните целеви групи в проектите 

остават учениците и педагозите, ангажирани с проектите, докато родителите много 

рядко са ангажирани реално, а не формално в дейностите на проектите. Екипите на 

проектите отдават това на слабата мотивация по принцип на родителите, но следва 

да се посочи, че има и проекти, при които родителите са въвлечени и ангажирани по 

успешен начин, което налага извода, че макар и трудно път за въвличане на 

родителите в процеса на образователна интеграция трябва да бъде търсен. В този 

смисъл по отношение на дейности с ученици и учители, желаните ефекти са напълно 

постигнати, но по отношение на работата с родители и въвличането им в процеса на 

образователна интеграция ефективността и ефикасността на проектите все още е 

незадоволителна.  

Показател на ефекта на проектите е факта, че на поне 70% от местата не само, че 

желаните ефекти са постигнати, но много от дейностите по проекта продължават 

като част от общия план на извънкласни дейности на учебното заведение или извън 

него (читалище, кръжоци в ОДК и др.). Това е гаранция за дългосрочна ефективност 

на проектите и би следвало да се очаква от всеки проект.  

Самите екипи на проектите виждат и изтъкват тези резултати от дейностите, 

които са свързани с незадължителни извънкласни занимания, и по-специално такива 
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свързани с изява и награди на децата. Наличието на мерки, свързани не само с 

образователната, но и със социалната интеграция на децата – като посещения на 

други места по повод на обмен, фестивал или екскурзия – се оказват с най-голям 

ефект върху децата и общността, в която те живеят, и у децата и общността се 

заражда потребността от такива дейности.  

Категорично като най-съществени, най-резултатни и ефектни върху самите деца 

за всички проекти се посочват извежданията от учебното заведение, концертни 

изяви, срещи с деца от други училища и в друга среда, запознаване на децата с 

културно-исторически паметници, с нови места и региони. Най-новаторски 

резултати за проектите е запознаването с фолклора на етнически другите, поставяне 

на малцинствените общности в центъра на вниманието на всички деца и посланието, 

че всички традиции имат общи смисъл и ценности. Там, където всички тези 

многоаспектни постижения се превърнат в част от процеса на образование в 

учебните заведения и част от реално действаща стратегия на общината за достъпа на 

децата до култура и социокултурни дейности изобщо (в частта работа с читалища, 

местни фестивали и др.), ще бъде постигната максимална ефективност на 

подкрепените по програмата проекти.  

Разпределението на дейностите спряма бюджета на проекта е ефективно и екипът 

на мониторинга няма забележки към нелогични или неоснователно включени и 

обезпечени дейности, които нямат отношение към образователната интеграция. Все 

пак, препоръчваме при изготвянето и разпределянето на средства за етно-кътове и 

вложенията в такива, да са съобразени с факта, че проектите се стремят да покажат, 

развият и демонстрират културата на етническите малцинства като равнопоставена 

част от националната култура, а не да са фокусирани върху българската етническа 

култура. Така например, проектът в гр. Брусарци показа успешно инвестиране в 

етно-кът, закупените по проектите носии също отразяват етнокултурното 

многообразие в България, но при етно-кътовете на ОДЗ № 7 в София и основното 

училище в Беломорци акцентът бе поставен върху българската етническа култура.  

Категорично по-успешни и резултатни са проекти, реализирани в партньорство. 

Проверката ни установи, че на (сравнително малък брой) места партньорствата са 

били формални. При повечето партьорски проекти на две или повече училища са 

включени активно педагози от съответните училища, а децата от институциите 

постигат реално взаимодействие и то е много ползотворно. Особено внимание 
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заслужава проекта на 97 СОУ в София, където е постигнато много ефективно 

партньорство и комуникация с децата от три различни населени места, чрез 

гостувания и комуникация по скайп и интернет, което би могло да се ползва като 

модел за проекти с деца на по-голяма възраст. При залагане на партньорства с 

община, читалище и друго учебно заведение, сътрудничеството е успешно и е 

гаранция за въвличане и на местната общност в проекта. Читалищата се използват за 

предоставяне на зали и изнасяне на извънкласните дейности в тях, но само 2 проекта 

постигат резултат читалището „да се отвори” реално за етническите малцинства. 

Особено положителен е примерът на взаимодействие между местна власт, училище, 

читалище и родители в с. Търнак, който също може да се предложи като модел за 

успешна образователна и социална интеграция.  

Екипите бяха балансирани с реалистичен брой на педагогическия състав спрямо 

дейностите и обхванатите деца. Там, където бе оформен по-голям екип на проекта, 

съществуваше категорична неудовлетвореност заради получавания нисък хонорар и 

заявена липса на мотивация за участие в бъдещи проекти поради ниско заплащане. 

Но в същото време тези проекти бяха твърде амбициозни и показаха впечатляващи 

резултати от много клубни, конкурсни дейности и редица изяви на децата.  

 

Устойчивост и мултиплициране на резултатите 

По-голямата част от проектите успяват да постигнат устойчивост в смисъл, че 

дейностите по проекта продължават и след неговото приключване, когато това не 

изисква допълнителни средства или изисква средства, които могат да бъдат 

осигурени от собствен бюджет или чрез други проекти и взаимодействие с други 

институции и организации. Мултиплицирането не се случва по отношение на 

споделяне на практиката от проекта с колеги в региона, а по-скоро в повтаряне на 

методите на работа сред същите или други деца и целеви групи от същото учебно 

заведение след приключване на проекта. В населените места, където средствата бяха 

отделяни за СИП-ове по „Ромски фолклор”, тези СИП-ове ще бъде продължени, така 

както са съществували и преди проекта. Това се отнася и за други извънкласни 

дейности като клубове по спорт, драматични състави, състави за танци и др. По-

сложно стои въпросът с малки училища, които са на ръба на оцеляването и при 

липсата на проекти, наличието на каквито и да е извънкласни дейности е под въпрос.   

Така, продължението на поне една част от дейностите се оказва един от 
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основните начини за мултиплициране на резултатите, като споделянето на опита с 

други колеги на регионално ниво остава на заден план. Проектите и екипите (в около 

70% от случаите) не осъзнават потенциала на подхода на проекта по отношение на 

мултиплициране на резултатите и споделяне на опита с други колеги. Най-често се 

информират колегите за дейностите по проекта, но не се извършва методически 

анализ, не се предава информацията какво работи и какво не.  

Всички проекти допринасят за осмисляне на образователните потребности на 

учениците от етническите малцинства от страна на учителите и до възможност да се 

работи по този проблем и да се види, че е възможно тези дейности да станат част от 

общата програма на учебното заведение. Във факта, че за част от педагогическия 

персонал проектите се оказват първи опит да се работи по различен начин, да се 

подходи с обръщане към и опознаване на културата на другия екипът ни вижда 

значителен ефект и гаранция за устойчивост на резултатите. За други това 

запознаване вече бе протекло благодарение на работа по инициативи и проекти на 

Център „Амалипе”, работата по проекта на структурни фондови, или други програми 

на ЦОИДУЕМ.  
 

Идентифициране и анализ на добрите практики в хода на изпълнението на 

проектите по места, във вид и формат, който позволява тяхното популяризиране 

По време на провеждане на оценката бяха идентифицирани добри практики, 

универсално работещи подходи и успешни модели:  

Извънкласните и извънучилищни дейности са мощен инструмент за привличане 

на „проблемни” деца, деца с висок брой неизвинени отсъствия и ниски резултати по 

време на учебния процес. Този подход е пренебрегван от осъществяващите 

проектите, защото те предпочитат да работят с по-активни в учебния процес и „по-

малко проблемни” деца, за да се гарантира успех на дейностите. В много проекти в 

хода на робата с децата е установено, че децата с най-много неизвинени остъствия са 

най-активни в клубните дейности и дори самоинициират свои изяви (като рап 

групата в с. Камбурово). Опитът по други наблюдения на оценителите показва, че 

чрез привличането на децата в дейностите по проекта, броят на неизвинените 

отсъствия сред целевата група намаля драстично, защото децата гледат вече на 

училището като място, което ги поставя в център на събитията и организира ред 

извънкласни дейности. Без съмнение, се очаква тези ученици да станат по-

мотивирани, а резултатите им в учебния постепенно да се подобрят.     
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Ключ към успеха на всяка дейност, която се стреми да има и дългосрочен ефект е 

работата с родители. Навсякъде, където тази практика е прилагана, реално се 

забелязват добри резултати – въвличане на родителите в проблемите на децата и 

учебното заведение, сформиране на общност, отвореност на институцията към 

общността, мотивация на семействата, подкрепа и съвети в практическото решаване 

на проблеми на родителството, внушение, че културата на етническите малцинства е 

в центъра на вниманието на институцията. И обратното – там, където не бяха 

въвлечени родители проектите вървяха по-трудно, изтъкваше се липсата на добри 

резултати, на устойчивост и мотивация, заинтересованост и сериозност у децата, 

обвинения и приписване на негативни характеристики на общностите, към които 

принадлежат. Не случайно там, където работата с родителите се е оказала реално 

работеща част от проекта, тя ще продължи. Подходът и формулата за работа с 

родители под тази форма е залегнала в стратегическите документи в сферата на 

образователната интеграция. ЦОИДУЕМ също стимулира работата с родители като 

изработва индикатори за успех на програмата по критерии като брой ангажирани 

родители от етническите малцинства, брой на родители роми по места в проектите и 

в училищните настоятелства. Работещите практики по места могат да се 

мултиплицират.  

Много важна практика, която е залегнала като концепция на проектите е 

изнасяне на дейности извън училището. Чисто психологически, децата стават по-

отворени, възприемчиви и любопитни в среда, различна от ежедневно училищната. 

Така и проектите биха гарантирали, че не става дума само за дейности, които целят 

да въвлекат час от учителите, работещи в училището.  

Добра практика, концепирана от екипа на ПГХХТ гр. Димитровград е 

организирането на извънкласни дейности, които разбиват класно-урочната система и 

не се вместват в модела на задължителност, оценъчност и йерархизираност. Така 

проектните дейности се реализират равнопоставено с децата, които се чувстват съ-

носители на проекта, което ги мотивира и въвлича максимално.  

Добра практика, приложена в няколко от проектите, е модела деца-обучават-

деца, при който по-големи по възраст ученици са ангажирани в дейности, в които те 

са водещи, ментори и отговорници на по-малки по възраст ученици. Това възпитава 

чувство за отговорност и спомага за сформиране на общност сред самите деца, което 

е част от социалната им интеграция и отново прави училището място, в което има 
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форми на изява, различни от работата в час.   

Добра, но рядко прилагана в проектите практика, е залагане на сътрудничество 

между детски градини и училища с цел осигуряване на приемственост и ранна 

работа с деца за повишавана на образователните им резултати. Необходимостта от 

такъв тип работа бе установена в проверките в Североизточно България.   

Добра практика са всички занимания, които имат състезателен елемент и 

мотивират децата чрез участия в кастинги, конкурси, фестивали.  

Много успешна, но твърде рядко прилагана практика е издаването на училищен 

вестник със съдъдржание, посветено на етническите малцинства в България и на 

местно ниво. Най-сполучлив за добре издаван, интересен и успешен вестник, който 

ангажира деца от цялото училище е изданието по проект „Училището – място за 

малки и пораснала хора” на ОУ „Хр. Ботев”, с. Баница, което се дължи на 

енергичността и визията на водещия тази дейност член на екипа.  

Доброто сътрудничество с местните власти и институциите на местно ниво 

осигурява не само успех на проекта, но и осмисляне на подходите на проекта за 

образователна интеграция и гарантиране на обмяната на опит с всички 

заинтересовани страни. Добра практика в това отношение, а и в много други,  са 

проектите на в с. Търнак и в Свиленград, чийто ценен опит в решаването на много от 

проблемите на етническите малцинства не само в образователен, но и в социален и 

културен аспект би следвало да се използва и популяризира.  
 

2.Препоръки  

Препоръките за подобряване на програмите и на подходите за осъществяване на 

дългосрочните и краткосрочни цели на ЦОИДУЕМ на база на направената оценка са 

следните:  

По отношение на управлението на програмата  

� ЦОИДУЕМ да изготви ръководство за изготвяне на финансовия и писмения 

отчети по проекта с подробна информация за документите, които се изискват 

при отчитане на събитие и дефиниция за понятието „доказателствен 

материал”.  

� Да продължи осъществяване на текущ мониторинг от страна но ЦОИДУЕМ, 

както финансов, така и методически – той се оценява като много полезен и в 

местата, където не е проведен се чувства неудовлетвореност и несигурност на 
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екипа поради тази липса. 

� Провеждането на текущ мониторинг при проекти на екипи, които нямат опит 

в проектния мениджмънт, да се извършва скоро след подписване на договора 

за финансиране, за да се гарантира успешно администриране на проекта.  

� На сайта на ЦОИДУЕМ да се оформи рубрика с „Често задавани” въпроси, 

които обхващат проблеми, които най-често възникват по време на 

осъществяване и отчитане на проектите.  

� При разпределянето на средства по дадена конкурсна процедура да се търси 

баласирано разпределение на средствата за проекти, обхващащи всяка 

приоритетна тема от конкурсната процедура, тоест ЦОИДУЕМ като донор да 

търси равноправно застъпване на всички теми и броят на подкрепените 

проекти по всяка една тема да е сравним. Така ще избегне дисбаланса и ще се 

обхванат равнопоставено всички теми.  

   

По отношение на ефективност и ефикасност на изпълнението на проектите:   

� За се подкрепят проекти, които предлагат реално въвличане на родители роми 

чрез членство в училищно настоятелство, участие в проекта и в екипа на 

проекта и други дейности. 

� Да се подкрепят проекти, които предлагат реално включване на хора от 

етническите общности като членове на екипа на проекта, например музиканти в 

клубове по музика и танци, роми, които организират работата с родители роми 

и пр.; 

� Да се стимулират реални сътрудничества с общината, читалищата и други 

културни институции по места, които да бъда активизирани чрез дейностите по 

проекта.  

� Да се помисли за специална конкурсна процедура, насочена към работа с 

родители и въвличането им в процеса на образователна интеграция, например в 

рамките на проекти с бюджет не повече от 5000 лева.  

� Да продължи стимулирането на партньорства на няколко образователни 

институции по проектите като гаранция за по-широка ефективност на проектие. 

� Да се разшири подпомагането на проекти, които включват работа с 

интерактивни методи и особено с интернет и информационни технологии. 

� Да се разшири подпомагането на проекти, които включват работа по събиране 
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от децата и представянето на традициите на общността при работа със самата 

общност. 

� Да се разшири подпомагането на проекти, които включват децата като част от 

екипа на проекта – не просто като целева група и изпълнители на направен от 

друг план и нареждания, а като реални участници с инициатива и отговорности, 

съобразени с техните възможности.   

 
 

Устойчивост и мултиплициране на резултатите 

� Да продълги практиката по актуализиране и обогатяване на базата в рубрика 

„Добри практики” на ЦОИДУЕМ и да се разпраща линка към имейл адреси от 

контактите на ЦОИДУЕМ.  

� Да се популяризират подходите на следните проекти: работата с родители и с 

хора от общността на ЦДГ № 1, Филиал „Хо Ши Мин” гр. Дупница по проект 

„Еднакви в другостта”; работата с общността от кв. „Факултета” по възстановка 

на традиционни обичаи по проект „Учим и творим заедно” на 66 СОУ „Ф. 

Станиславов”, гр. София; методът деца-работят-с-деца по проекта на 97 СОУ 

„Братя Миладинови”, гр. София по проект „Познавам твоите обичаи и 

празници”; работата с местната общност от родители по проект на Първо ОУ 

„Н.Й. Вапцаров” гр. Берковица и отличното взаимодействие на местна власт, 

читалище и училище в с. Търнак; подхода за въвеждане на конкурсен елемент в 

извънкласните дейности на ОУ „Хр. Ботев”, с. Камбурово; издаването на 

вестник по проект „Училището – място за малки и пораснала хора” на ОУ „Хр. 

Ботев”, с. Баница изготвеното помагало по проект „Чрез игри и празници да се 

опознаем” на ОДЗ № 7 „Детелина” гр. София. 

� Да се заложи от ЦОИДУЕМ в проектите екипите да споделят методите си с 

колегите в институцията и общината, за да се осигури мултиплициране и 

устойчивост. 

 

Общи препоръки за осъществяване на дългосрочните и краткосрочни цели на 

ЦОИДУЕМ 

� Да се стимулира отделянето но бюджетни средства от делегираните бюджети за 

дейности по проекти, които са се оказали добри практики в образователната 

интеграция. 



 75

� Да се разработи конкурсна процедура и предприемат други действия по 

стратегическата цел на ЦОИДУЕМ „подпомагане на МОМН в създаването на 

политика за квалификация на учители за работа в мултикултурна среда”. 

� Да се подготви и осъществи програма на ЦОИДУЕМ, финансираща обучения по 

проблемите на образователната интеграция и методи за работа с деца 

(приложими към съответните проблеми по места) и етнически въпроси на 

педагогически персонал по места. 

� Да се подготви и осъществи специална програма, която ще адресира проблема с 

отпадащите и застрашени от отпадане деца, и чията целева група да са 

учениците, които имат най-голяма нужда от интеграция и реинтеграция.  

� Да се помисли за разширяване на възможностите за извънкласни и 

извънучилищни дейности чрез по-ефективно използване на базите на 

читалищата, общински сгради, ОДК. 

� Да се работи в посока качествено образование в подготвителните групи за деца 

от етническите малцинства, тъй като предучилищната подготовка на места е 

незадоволителна. 

� Да се работи в посока осигуряване на приемственост между детските градини и 

училищата по отношение на образователния процес на децата от етническите 

малцинства, особено тези, за които българският език не е майчин.  

 

 

 


