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Схема за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ 

BG051PO001/07/4.1-01  

   По програма 1: 

 Гарантиране на равен достъп до 

качествено образование на децата и 

учениците от етническите малцинства.  
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Наименование на проекта:  
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Водеща организация 
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Партньори 
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Продължителност:   12 месеца 

 Териториален обхват – гр. Видин  

Начало на изпълнение на проекта:        
01.11.2008г. 

Край на изпълнение на проекта:       
01.11.2009г. 
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Целева група  

   Проектът е насочен към  деца и ученици 

от ромски произход, обучаващи се в 

двете учебни заведения, които ще се 

включат в дейностите по проекта 

съвместно с деца нероми.  
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Брой лица от целевата група 

         включени в проекта  

 84 ученика от ОУ ”Отец Паисий”  

 42 деца от ЦДГ №8 “Здравец”   

http://www.mc.government.bg/reg/images/content/838/head_s.jpg


Цели на проекта  

 ОБЩА ЦЕЛ:  

 

Успешна адаптация на децата от ромски 
произход към съвременните изисквания 
на новото българско училище, 
създаване на условия за „равен старт” и 
повишаване възможността за успешна 
реализация на всяко дете. 

http://www.mc.government.bg/reg/images/content/838/head_s.jpg


Цели на проекта 

 Специфични цели:  
1.  Да се организират достатъчно привлекателни дейности, 

които да мотивират активността и желанието на децата от 
ромски произход да изучават български език; 

2. Да се повиши ефективността на усвояване на учебния 
материал  по всички учебни предмети и във връзка с това 
успеха на учениците от ромски произход. 

3. Да се повиши самочувствието и мотивацията за редовно 
посещение на учебни занятия и активно участие в учебен 
труд. 

4. Да се създаде възможност за изява на учениците от ромски 
произход и популяризиране на техните способности и 
таланти;  

 5. Да се създадат условия за общуване на учениците от 
ромски произход с други субекти извън сегрегираната 
общност, които ще  се стимулират усъвършенстване 
усвояването на български език; 

6. Да се създадат условия за опознаване и разбирателство 
между ромските и българските деца. 

 



Основни дейности  

 Дейност1. Организационни дейности 

Дейност2. Провеждане нa пресконференции 

Дейност3. Извършване на ремонтни работи и 
закупуване на оборудване  

Дейност4. Обучение на учителите, които ще 
бъдат ръководители на клубовете за 
извънкласни дейности 

Дейност5. Училищни мултикултурни клубове 
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Училищни мултикултурни клубове 

Вокални групи – 2 групи 

Клуб “Аз обичам да чета” – 2 групи 

Клуб “Багри” – 1 групи 

 Клуб “Многоликият фолклор” – 2 групи 

Клуб “Художествено слово” – 2 групи 

  

Дейност 6. Провеждане на работни срещи 
за обмяна на опит 
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Основни дейности 

Дейност 7. Междуучилищни изяви: 

 

- Постоянна изложба на ученическо 
творчество в училище;  

- Празник по случай Коледа; 

- Празник по случай Великден; 

- Изложба на детски рисунки на тема „Да 
бъдем толерантни”; 

- Състезание на тема „Познаваме ли 
българския и ромския фолклор”; 

- Вечер на книгата; 
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Основни дейности 

 

 Дейност 9. Заключителна среща „Да подадем ръка ”  

 

 На тази среща всеки от горепосочените клубове ще представи 
своята дейност.  

 Гости на срещата ще бъдат ученици и учители от ОУ ”Отец 
Паисий”,  ЦДГ ”Здравец”, родители, представителите на местната 
власт и медиите. По време на срещата ще се проведе детско шоу, на 
което всеки клуб ще се изяви. 

 
 

 Дейност 10. Изготвяне на рекламни материали 
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  Очаквани резултати след реализиране на проекта  

       1. Създаване на условия за успешно адаптиране на децата от ромски произход в 
нова образователна среда в бъдеще чрез повишаване степента на овладяване на 
книжовния български език; 

       2. Повишаване ефективността на усвояване на учебния материал по всички учебни 
предмети и във връзка с това успеха на учениците от ромски произход;                               

       3. Разширяване на възможностите за контакти и опознаване на децата от двата 
етноса; 

       4. Реализиране на модел за партньорство между ученици  от ромски и български 
етнос, учители и местна власт за осъществяване на дейности по успешно 
адаптиране на учениците роми, за които българският език не е майчин; 

       5. Повишаване на увереността и самочувствието на учениците роми чрез 
реализиране на възможности за изява и популяризиране на талантите и 
способностите им; 

       6. Повишаване на квалификацията и придобиване на опит от учителите за работа 
в мултиетническа среда; 

       7. Формиране на толерантно поведение в децата и учениците; 
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Мултиплициращ ефект  
   1.  Създадената мрежа за работа между 

училището и ЦДГ №8 „Здравец”  ще продължи да 
съществува и разширява обхвата на своята 
дейност и след приключване на проекта, което ще 
допринесе за създаване на благоприятна 
мултикултурна среда в училището за практическо 
прилагане на интеркултурно образование и 
възпитание. В бъдеще тази партньорска мрежа 
може да се разшири чрез включване на нови 
училища от града, региона и страната, което ще 
даде възможност за успешно мултиплициране на 
добрите практики от проектите. 

http://www.mc.government.bg/reg/images/content/838/head_s.jpg


Мултиплициращ ефект 

2. Придобитите компетентности за работа в 
мултиетническа среда ще допринесат за по-
интензивно протичане на интеграционните 
процеси в двете учебни заведения и в  региона и 
предприемане на своевременни корекционни 
мерки 

 

3. Резултатите от проекта ще бъдат предоставени на 
организации, занимаващи се с проблема на 
етническите малцинства с цел запознаване с 
идеята и постигнатите резултати. 
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     Мултиплициращ ефект 

  4.Ще се търсят вътрешни резерви и начини за 

продължаване и развитие на мултикултурните 

клубовете за учениците с цел създаване на условия за 

пълноценно общуване и съвместна дейност между 

ученици от двата етноса. 
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Полезни връзки 

Тел:     094/ 600 942, 094/ 600 944 

Електронна поща: vid_ouop@dir.bg  

Интернет страница :http://ou-otec-paisii.hit.bg 
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