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1. Увод 
 

България е една от държавите с най-многобройна ромска общност в Европа, възлизаща според 

оценките на осем процента от населението. Всички налични показатели обаче сочат, че достъпът 

на децата от ромски произход до качествено образование често е възпрепятстван. 

Правителството е приело политики и програми за подобряване на състоянието на ромите 

изобщо, но са необходими още усилия в някои аспекти на образователната политика, които имат 

най-пряко отношение към ромите. Десетилетието на ромското включване 2005–2015 г. е 

платформа за постигане на съществени положителни промени в българската образователна 

система, позволяващи всички деца да учат в училища, които отговарят на техните нужди, 

отразяват идентичността им и ги подготвят за участие в обществения живот. 

Качествено образование – дефиниция и измерване 

Въпросите, свързани с разнообразието и равенството, са основни теми в сферата на 

образованието в много страни. Сериозните последствия при неосигуряване на равноправното 

участие на всички сегменти на населението в обществения живот вече се признават: те могат да 

предизвикат заплаха за социалната кохезия, както и увеличаване на социалните разходи на 

правителствата. Според някои, ограниченият достъп до образование трябва да бъде разглеждан 

като индикатор за влошаващите се взаимоотношения между групите и това трябва да бъде 

възприемано като предупредителен сигнал за международната общност за иницииране на това, 

което Световната банка нарича „watching brief“, с оглед тяхното предвиждане и отговор преди 

по-нататъшно влошаване и преди да е станало твърде късно. 

 

В същото време се приема, че достъпът до качествено образование, а не само до образование, 

е съществен инструмент за насърчаване интеграцията на малцинствата в обществото. 

Подобренията в качеството на училищата и учебния процес предполага изключителна 

компенсация за обществото, обратно на инвестициите, осъществявани само в количеството на 

учебния процес. 

Образователна структура  

Образователната структура на ромската етническа група продължава да бъде крайно 

неблагоприятна в сравнение с останалата част от населението – 42.1% от ромите  имат основно, 

8.3% средно, а 28.1% начално образование; само 0.5% са висшистите; 21.1% са без образование 

(Таблица 1). Има известно увеличение на броя завършващи средно и висше образование през 
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последните години. За сметка на това, повече от 23% от ромските деца изобщо не посещават 

училище (задължителното образование от 7-15 г.).  

 

Образование  Българи 
2001         %      2011 

Турци 
2001      %        2011 

Роми 
2001      %        2011 

Висше 19,2                    25,6 2,4                       4,9 0,2                       0,5 

Средно 47,6                    52,3 21,9                   29,7 6,5                       9,0 

Основно 24,9                    18,0 46,9                   44,5 41,8                   40,8 

Начално 6,9                        3,4 18,6                   13,4 28,3                   27,9 

Незавършено начално и 
неграмотно/непосещавали 

1,4                        0,9 10,2                     7,5 23,2                   21,8 

Таблица 1: Ниво на образование според етническа принадлежност1 

 

Обучение на учители 

Както е важно учебният план да отразява разнообразието по непредубеден начин, така и 

учителите имат нужда от подготовка за работа с различни групи деца, оказвайки влияние върху 

техните собствени предубеждения и това, което донасят в класната стая, когато преподават на 

различни деца.  

 

Преподаване на ромски език  

Голяма част от страните в ЕС дават възможност за изучаване на майчиния език на гражданите си. 

Въпреки това, изпълнението на тази възможност се оказва проблематично. В България, 

например, независимо че законът позволява изучаването на ромски език като майчин, неговото 

преподаване никога не е организирано, така че да стигне до значителен дял от ромското 

население и в крайна сметка намалява през последните години. В настоящия момент няма 

училище в България, където учебният план да е изготвен и на двата езика, нито училища, където 

целият план да се преподава на ромски език.  

 

Много ромски деца не говорят на български език в семейството си, което прави достъпа до 

предучилищна подготовка още по-важен за подобряване на уменията им да говорят български 

език преди да започнат училище. Броят на учителите, квалифицирани да преподават ромски 

език обаче е много малък, което поставя ромските деца в неизгодно положение още от първите 

им учебни дни. В основната степен на образование са необходими повече учители роми и 

помощници на учителя, както и квалификация на учителите за прилагане на техники за 

билингвално обучение. 

                                                           
1 Източник НСИ 



Доклад от мониторинг  4 
За ефекта и степента, в която са постигнати стратегическите цели на ЦОИДУЕМ  
в одобрени и финансирани проекти по конкурсна процедура 33.13-2014 
 

 

ЦОИДУЕМ  

Центърът за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства 

(ЦОИДУЕМ) 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. Центърът финансира 

проекти свързани с въвеждане на разнообразни форми на интеркултурно образование, 

запазване на културната идентичност, както и ефективна работа с родителите за превенция на 

отпадащите ученици и мотивиране за продължаване на образованието и професионално 

ориентиране на децата и учениците от етническите малцинства. 

 

Дейностите на ЦОИДУЕМ се основават на комплекса от специални стратегически мерки, 

формиращи политиката за образователна интеграция на децата и учениците от етническите 

малцинства. Също така те са насочени към изпълнение на приоритетите, заложени в  „Стратегия 

за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“, Национален 

план за действие по инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005-2015“ 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 и в Планът за действие на „Национална стратегия на Република България 

за интегриране на ромите 2012-2020“. 

 

Програмата за дейността на ЦОИДУЕМ за периода 2013-2015г., отразява принципите и 

направленията, залегнали в Стратегията и Планът и подпомага тяхното реализиране. Стратегията 

и Планът идентифицират проблемите, възникнали пред образователната интеграция и въвеждат 

три основни стратегически цели, които определят дейността на Центъра. КП 33.13-2014 е част от 

изпълнението на стратегическите цели заложени в Актуализираната Стратегия за образователна 

интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /утвърдена от министъра на 

образованието и наука на 04.03.2010/  и Годишен план на Центъра за 2014 г. 
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2. Стратегически цели на ЦОИДУЕМ 
 

Стратегически цели на КП 33.13-2014 са : 

 Гарантиране и осигуряване правото на равен достъп до качествено образование, чрез 

интеграция на деца и ученици от ромски произход в детски градини и училища със 

смесен етнически състав; 

 Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от 

етническите малцинства и превръщане на етнокултурното многообразие в източник на 

взаимно опознаване, уважение и сътрудничество; 

 Приобщаване и приемане на родителите – роми към образователния процес и засилване 

на участието им в училищния живот. 

 

Основна цел на настоящата КП е: Обхващане и задържане в образователната система на децата 

и учениците от етническите малцинства, чрез осигуряване на равен достъп до качествено 

образование в мултикултурна образователна среда. 

По конкурсната процедура са финансирани общо 56 проекта, които трябва да отговарят на 

следните принципи: 

 Образователната интеграция е процес, в който участват децата и учениците от 

етническите малцинства и от мнозинството, който ангажира цялата училищна общност 

за ефективно осъществяване; 

 Принципът за равенство и недискриминация; 

 Етническият състав на децата и учениците в групи, паралелки, училища, детски градини 

да отразява пропорционално етнокултурните характеристики на населението в дадено 

населено място; 

 Включване на иновативност при предложените проектни дейности; 

 Принципът за ефективно партньорство – включване на всички заинтересовани страни; 

 Гарантиране на устойчивост след приключване на проекта; 

 Ефективност, ефикасност и прозрачност при реализиране на проектните дейности; 
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Интеграция на 
деца и ученици 
от етническите 

малцинства

Ефективна работа с родителите на 
децата и учениците от етническите 

малцинства, за превенция на 
отпадащите ученици и намаляване 
броя на безпричинните отстъствия

Въвеждане и развиване на 
разнообразни форми на 

интеркултурно образование, 
насочено към запазване и 

развитие на културната 
идентичност на етническите 

малцинства при деца и ученици

Осигуряване на равен достъп до 
качествено образование на деца 

и ученици от етническите 
малцинства

Осигуряване на равен достъп

Адаптация на децата, за които 
българския език не е майчин

Подобряване на учебната и 
възпитателна среда

Образователна подкрепа за 
продължаване на 

образованието

Създаване на условия за ранно 
професионално ориентиране

Обучения на учители, 
работещи в мултикултурна 

среда

Обмяна на добри практики на 
учителите

Придобиване на знания от 
децата и учениците за 

културата на ЕМ живущи в 
България

Съхраняване и развиване на 
културната идентичност на 
децата и учениците от ЕМ и 

техните връстници в 
интеграционна мултикултурна 

среда

Повишаване интереса и 
мотивацията на родителите за 
образованието на децата им

Прилагане на добри практики в 
съвместната работа с децата, 

учениците и техните родители

Създаване и прилагане на 
система и методика за работа 

с родители на деца от ЕМ

Представяне на детската 
градина и училището като 

привлекателно място за децата 
и техните родители

Създаване на предпоставки за 
създаване на родителски 

клубове и участието на 
родителите в комисии и екипи 
за изработване на стратегии, 

планова и програми

Фигура 1: Приоритети на ЦОИДУЕМ 

 

3. Финансирани проекти по конкурсна процедура КП 33.13-2014 

Финансираните проекти обхващат и трите приоритети: 

 

Приоритет 1: Осигуряване на равен достъп до качествено образование на децата и учениците 

от етническите малцинства. 

Максимална стойност на един проект - 22 129 лв.    

Финансирани са 20 проекта. 

 

Допустимите дейности: 

 Дейности, свързани с осигуряване на равен старт на деца и ученици от етническите 

малцинства; 

 Дейности, свързани с адаптация на деца в детските градини и ученици в началните 

училища, за които българският език не е майчин; 
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 Дейности, свързани с подобряване на учебната и възпитателна среда в училище; 

 Дейности за задържане и за насърчаване на учениците от етническите малцинства да 

продължат образованието си и след задължителното училищно обучение. 

 Образователна подкрепа при необходимост за постъпване в гимназия, колеж и 

университет 

 Дейности за създаване на условия за ранно професионално ориентиране и кариерно 

развитие. 

 

Приоритет 2: Въвеждане и развиване на разнообразни форми на интеркултурно образование, 

насочено към запазване и развитие на културната идентичност на етническите малцинства при 

деца и ученици. 

Максимална стойност на един проект – 16 597 лв. 

Финансирани  са 21 проекта. 

 

Допустимите дейности: 

- Дейности, свързани с обучения на учители, работещи в мултикултурна среда с 

включване на компонент „Интеркултурна компетентност“; 

- Дейности, свързани с обмяна на добри практики на учителите, работещи в 

мултикултурна среда; 

- Дейности, свързани с придобиване на знания от децата и учениците за културата на 

етническите малцинства, живеещи в България; 

- Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на 

децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници, в 

интеграционна мултикултурна среда: 

o Създаване на клубове по интереси; 

o Сформиране на групи по свободно избираема подготовка (СИП) в областта на 

културата, фолклора и традициите на различните етноси, танцови формации; 

o Изкуства; 

o Традиционни занаяти; 

o Проучвания, провеждани от деца и ученици, свързани с културната им    

идентичност. 
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Приоритет 3: Ефективна работа с родителите на децата и учениците от етническите 

малцинства, за превенция на отпадащите ученици и намаляване броя на безпричинните 

отсъствия. 

 

Максимална стойност на един проект – 22 129 лв. 

Финансирани  са 15 проекта 

 

Допустимите дейности: 

 Дейности, ориентирани към родителите на ромските деца, за повишаване на интереса и 

мотивацията им за образованието на децата им; 

 Дейности, свързани с прилагане на добри практики в съвместната работа с децата, 

учениците и техните родители; 

 Дейности, свързани със създаване и прилагане на система и методика за работа с 

родители на деца и ученици от етнически малцинства; 

 Дейности, свързани с представяне на детската градина и училището като привлекателно 

място за децата и техните родители; 

 Дейности, свързани със създаване на предпоставки и изграждане на родителски 

клубове; 

 Дейности, свързани с участието на родителите в комисии и екипи за изработване на 

стратегии, планове и програми. 

 

Допустими целеви групи по КП 3313-2014: 

 Деца и ученици, които участват в процеса на образователната интеграция; 

 Учители, работещи в мултиетническа среда, опознаващи нравите и традициите на 

семействата и на родителите от различните етнически общности; 

 Родители на деца и ученици, които участват в процеса на образователната интеграция 
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Проекти насочени към: 
Кандидатстващи 

институции 
Индикатори (количествени и качествени) за изпълнение на дейностите и за 

резултати по проекта 

Приоритет 1 
Осигуряване на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите 

1.1 Проекти, насочени: 
 

 към подпомагане 
на процеса на 
осигуряване на 
качествено 
образование на 
децата и учениците 
от етническите 
малцинства; 
 

 подобряване на 
учебната и 
възпитателна среда 
в приемните детски 
градини и училища; 
 

 насочени към 
адаптацията на 
деца в детските 
градини и ученици 
в началните 
училища, за които 
българският език не 
е майчин.  

147 ОУ „Йордан 
Радичков“, гр. София 
Извънкласни клубни 
дейности - модел за 
интеграция и 
затвърждаване на 
учебния материал 

- Брой разработени методологии за работа с ученици и тяхното интегриране в 
смесени училища, в това число ромски – целева стойност 1  

- Брой ученици, интегрирани в смесени училища, в това число ромски – 150 
- подобряване на между-културния обмен и възприятието за ползите от 

комуникацията и опознаването на различните култури – създаване на база за 
устойчива качествена промяна 

- Брой неформални дейности с интеграционен характер в приемни училища – 10 
- Брой адаптирани ученици в началните училища, за които българския език не е 

майчин – 100 

ЦДГ 67 “Чучулига“, гр. 
София 
Пъзел 

- 40 деца получили допълнителни знания и готовност за включване в училищния 
живот 

- Създадени на условия за развиване на умения и таланти на деца от различен 
етнически произход 

- Проведени 9 занимания с децата от целевата група 
- 20 представители на педагогическия състав  по- мотивирани, информирани  
- 20 педагогически специалист подготвени  при работата си с деца от различен 

етнически произход; 
- Повишаване на уменията за пластично отреагиране при работа в интеркултурна 

среда. 
- Проведени 2 открити двудневни семинара, целящи повишаване повишили 

етнопедагогическата си компетентност  
- Организиране и провеждане на 2 дебата от Парньора по проекта целящи към 

изграждане на толерантно интеркултурно общуване и разбирателство в 
детската градина 

- Проведени 3 кръгли маси целящи привличане на родители;  
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- Издадени и разпространени брошури и листовки популяризиращи дейностите 
по проекта 

93 СОУ „Александър 
Тодоров-Балан“, гр. 
София 
Училище за всички 

Количествени резултати: 
- 20 родители с повишена ангажираност и участие в училищния живот; 
- 30 обучени учители придобили интеркултурна компетентност 
- организирани и проведени 6 семинара повишаване на интеркултурната 

компетентност и прилагане на етно-педагогически модели за образование 
- организирани и проведени  8 открити уроци за прилагане на практика 

усвоеното чрез обучителните семинари 
Качествени индикатори: 

- Повишена интеркултурната компетентност на учителите 
- Повишена активност на малцинствените общности – родители, ученици; 
- Подобрен институционален капацитет и проектен опит: 
- Понижаване на уменията за пренос на знанията 

ОДЗ 75 „Сърчице“, гр. 
София 
Чудесата се случват 

- Сформирани 6 секции 
- Проведени открити уроци пред родители – 6 броя  
- Проведена екскурзия – 1 брой 
- Ден на талантите – изложби, драматизация на приказки, представяне на 

заучени песни 
- Обучени 20 преподаватели 

48 ОУ „Йосиф Ковачев“, 
гр. София 
Нови възможности за 
интеграция 

Количествени резултати: 
- 30 обучени учители придобили интеркултурна компетентност 
- организирани и проведени 6 семинара повишаване на интеркултурната 

компетентност и прилагане на етно-педагогически модели за образование 
- организирани и проведени 6 семинара за предоставяне на  модели за работа 

чрез интерактивни техники, модели за овладяване на психологическия риск при 
работа в специфичен етнокултурен контекст, модели за работа при ниски 
равнища на компетентности и грамотност на учениците 

- 30 ученици приобщени, интегрирани и част от дейностите провеждани в 
училището 
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Качествени индикатори: 
- Повишена интеркултурната компетентност на учителите 
- Подобрен институционален капацитет и проектен опит: 
- Понижаване на уменията за пренос на знанията 

 

ОДЗ „Джани Родари“, гр.    
София 
 
Единни в детската 
градина 

Индикатори за изпълнение: 
- Училища, в които ще бъдат записани деца и ученици от ромски произход;  
- Осъществяване на нови инициативи за образователната и социалната 

интеграция на ромските деца; 
- Продължаване дейността по проекта, прилагане на придобитите умения и 

знания;  
- Прилагане на изобразителното изкуство като форма на човешко толерантно 

общуване 
 
Индикатори за резултат: 

- Успешно интегриране на поне 50 деца и успешното им задържане в 
образователната система. 

- 30 педагози придобили усъвършенствани умения и компетентности за работа в 
мултикултурна среда 

ОДЗ „Радост“, гр. Елин 
Пелин 
 
ОДЗ Радост като 
привлекателен център за 
всички деца 

- 25  представители на педагогическия колектив по- мотивирани за методиките за 
работа в групи с деца от различен етнически произход; 

- Увеличен брой на проведените срещи между педагозите и родителите на деца 
посещаващи ОДЗ “Радост“;  

- Проведени 8 семинара, целящи повишаване на качеството на съвместната 
работа и психологическата компетентност на учителите ; 

- Проведени интерактивни дейности, които да представят другите не като 
заплаха, а като сътрудници. 

- Изнесени два открити урока и практическо прилагане на наученото от 
педагозите на детската градина споделяйки опита си с колеги от общ. Елин 
Пелин 

- Проведена 3 кръгли маси за резултатите от проекта и дейностите от него със 
съдействието на партньора 
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Община Благоевград, гр. 
Благоевград 
Община Благоевград –  
 
Място за Етно 
Новаторство - Обмен 

- Обучени 10 експерта от Община Благоевград 
- Обучени 50 преподаватели 

 

СОУ „Христо Смирненски“, 
с. Кочан 
 
Мостове към света 

- 110 ученика придобили необходимите знания и умения за успешно справяне и 
реализация в училищната среда и на пазара на труда;  

- 8 учителя придобили нови знания и компетенции за работа в мултиетническа 
среда; 

- Сформирани 3 секции за извънкласни дейности; 
- Изяви на фолклорна група и тамбурашки оркестър – 3 броя – 2 изнесени в село 

Сатовча и в село Вълкосел; 
- Изяви на клуб по танци – 3 броя - 2 изнесени в село Сатовча и в село Вълкосел; 
- Изложби – 2 броя; 
- 20 ученика с повишен успех по математика; 
- 20 ученика с повишен успех по БЕЛ 

ОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий“ с. Скравена 
 
Бъдеще за всички деца 

- 30 ученици по- мотивирани и информирани за възможностите, предлагани от 
образователната система в Република България, увеличен брой на 
реинтегрирани ученици в ОУ ”Св.Св.Кирил и Методий”, с.Скравена. Проведени 
6 семинара, целящи повишаване информираността на учениците за 
продължаване на образованието 

- 30 анкетни карти, проверяващи нагласите на учениците за продължаващо 
образование 

- Проведени 6 психологически тренинга и консултативни семинари с учениците 
от целевата група . 30 теста за определяне на нагласите, личните интереси и 
приоритетите на учениците от целевата група. Проведени 2 кръгли маси за 
постигане положителна нагласа към ромския етнос със съдействието на 
партньора 
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ОУ „Св. Климент 
Охридски“, с. Тишевица 
Математиката е за 
всички 

Количествени показатели за резултати: 
- 20 броя обучени учители и възпитатели; 
- 400 броя обхванати в учебния процес ученици; 
- Намален брой отсъствия от училище; 
- Завишено равнище на учебни постижения на учениците по математика. 

Качествени показатели за въздействие и ефект: 
- повишена мотивация за учене у учениците; 
- създадена благоприятна образователна и възпитателна среда в училищата; 
- степен на удовлетвореност на учителите от постигнатите резултати в учебния 

процес; 
- степен на професионална удовлетвореност, свързана със собственото им 

развитие; 
- усещане за радост, ентусиазъм и желание за учене. 

ОУ „Христо Ботев“, с. 
Паволче 
На училище е лесно, 
интересно, приятно и 
полезно 

Качествени: 
- Повишено качество на образователния процес; 
- Подобрена интеркултурна среда в училището; 
- Повишена мотивация и квалификация на учителите; 
- Повишен интерес и участие на родителите към живота в училището; 
- Подобрен комуникационен климат между родители от ромски и неромски 

произход; 
- Подобрен комуникационен климат между родители и учители; 
- Повишен обществен интерес и чувствителност към въпросите на 

образователната интеграция. 
Количествени: 

- 70 ромски  ученици включени в изпълнението на дейностите; 
- 36 български ученици  включени в изпълнението на дейностите; 
- 12 родители от ромски произход, включени в изпълнението на дейностите; 
- 8 български родители, включени в изпълнението на дейностите; 
- 17 педагогически и непедагогически персонал, включени в изпълнението на 

дейностите; 
- 6 родители роми, членове на училищния съвет; 
- Училищен съвет със смесено участие на български и ромски родители; 



Доклад от мониторинг         14 
За ефекта и степента, в която са постигнати стратегическите цели на ЦОИДУЕМ  
в одобрени и финансирани проекти по конкурсна процедура 33.13-2014  
 

  ЦДГ 19 „Звънче“, гр. Видин 
   
Вълшебен свят - общ свят 

- 25  представители на педагогическия колектив по- мотивирани за методиките за 
работа в групи с деца от различен етнически произход; 

- Увеличен брой на проведените срещи между педагозите и родителите на деца 
посещаващи ЦДГ №19“Звънче“;  

- Проведени 6 семинара, целящи повишаване на качеството на съвместната 
работа и психологическата компетентност на учителите ; 

- Проведени интерактивни дейности, които да представят другите не като 
заплаха, а като сътрудници. 

- Изнесени два открити урока и практическо прилагане на наученото от 
педагозите на детската градина споделяйки опита си с колеги от общ. Видин 

- Проведена 3 кръгли маси за резултатите от проекта и дейностите от него със 
съдействието на партньора. 

ОУ „Христо Смирненски“, с. 
Водолей 
 
Мостове към света 

- 110 ученика придобили необходимите знания и умения за успешно справяне и 
реализация в училищната среда и на пазара на труда;  

- 8 учителя придобили нови знания и компетенции за работа в мултиетническа 
среда; 

- Сформирани 3 секции за извънкласни дейности; 
- Изяви на фолклорна група и тамбурашки оркестър – 3 броя – 2 изнесени в село 

Сатовча и в село Вълкосел; 
- Изяви на клуб по танци – 3 броя - 2 изнесени в село Сатовча и в село Вълкосел; 
- Изложби – 2 броя; 
- 20 ученика с повишен успех по математика; 
- 20 ученика с повишен успех по БЕЛ 

ОУ „Св. Иван Рилски“, с. 
Балван 
 
Близо един до друг 

- 40 броя задържани и реинтегрирани ученици в образователната система от 
етническите малцинства. 

- 12 броя ученици от 5-8 клас, в това число ромски и турски, приключили първи 
срок на учебната 2014/15г. без слаби оценки и неизвинени отсъствия. 

- 40 брой ученици и 20 родители от целевата група, членове на мултикултурния 
екип. 

- 6 брой проведени инициативи на мултикултурния екип  
- 20 броя мотивирани родители за подкрепа на техните ученици. 
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ОУ „Даскал Димитри“, 
гр. Кюстендил 
Музиката може 

- Кариерно консултирани ромски деца и ученици от обособените ромски 
квартали – 120 

- Ученици с изградени основни познания по дигитално музициране – 21 
- Обучение по съвременно дигитално музициране в интегрирана среда – 192 

часа 
- Програма по музика за извънкласни занимания – 1 брой 
- Наръчник с модел за кариерно насочване – 200 броя 

 

ОДЗ „Зорница“, гр.  
Карлово 

 
 

Заедно играем, учим и 
растем 

- В проекта са участвали 45 деца от етническите малцинства. Етническия състав на 
децата от детската градина според тяхното самоопределяне е брой български - 
108бр., ромски - 45бр., турски - 14 бр.  и други етноси – 6 бр. и  20 родители на 
децата от подготвителната група.  Резултатите от  проекта са:  

- Усвояване от децата на представи, умения и компетенции относно формалната и 
съдържателната страна на българския език. 

- Измерване на уменията у децата от подготвителната група да бъдат подготвени 
за начална компютърна грамотност чрез усвояване и ориентиране в 
симиотичната и глометричната страна на българския език 

- Измерване на комуникативните способности на децата по български език 
подпомогнати от учителките. 

- Умения за работа в детския екип. 
- Повишаване адаптивността към динамично сменящата се заобикаляща околна 

среда. 
- Обща и специфична готовност за училище. 
- Умения за пресъздаване на моменти от различни литературни и екранни 

произведения с герои- животни, носители на типични качества /смел, силен, 
страхлив и други/ 

- Създаване на интерес и желание за общуване с музиката. 
- Формиране и развитие на музикалния слух. 
- Приобщаване към българския и ромския фолклор и обредните форми на 

съществуването им. 
- Умения за  организиране на подходяща атмосфера , свързана с посрещането на 

Дядо Коледа , Банго Василий и Първи юни - ден на детето.. 
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- Умения за съгласуване на темпо, динамика и ритъм при изпълнението на заучени 
песни. 

- Умения за изграждането на по-богат слухов опит, мелодичен, динамичен и 
метроритмичен слух. 

- Повишаване заинтересоваността на родителите към социализацията на децата в 
детската градина. 

- Повишаване мотивацията на родителите от етнически малцинства за 
интегриране на децата им в образователната система. 

- Плавен преход към реалната образователна  и комуникативна среда като „по-
своя”. 
 

РИО – Ловеч, гр. Ловеч 
 
Даваме шанс лъчите на  
Слънцето да докосват 
всички 

- 60 на брой от участниците в проекта с подобрени знания и умения, подпомагащи 
децата да изразяват себе си чрез изкуството и работа в мултиетническа среда; 

- Прилагане на придобития опит за мултиплициране на ефекта от реализирания 
проект в 33 учебните заведения в област Ловеч; 

- Създаден интерес у 100% децата към ромската култура, празници и традиции; 
- Мотивирани са 78% от децата и родителите им към овладяване на книжовния 

български език; 
- 252 бр. участници, които са подобрили знания и практически умения в областта 

на междукултурната комуникация и преподаване в мултикултурна среда; 
- 90 % редовно посещение на децата  в детските градини; 
- 90 % от записаните в първи клас деца, посещавали детска градина; 
- С 30 % е провокиран интереса на семействата  да  запишат децата си в детска 

градина;  
- Мотивиране на 40% родителите децата им  да продължат образованието си в 

следващата училищна степен;  
- Прибиране и задържане на децата в подготвителните, намаляване на 

отсъствията с 15%; 
- Брой на хората, които са били информирани за проекта- 600 бр; 
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VI ОУ „Братя 
Миладинови“ гр. Сливен 
 
Рамо до рамо към 
общото бъдеще 

- Ученици от 5 до 8 клас от ромски, и турски произход - 30; 
- Учители от училището - 13; 
- Намаляване на противообществените прояви посредством организиране на 

извънкласни и извънучилищни форми. 
- Обучение и квалификация на учителите за работа в мултикултурна среда. 
- Здравословната среда дава възможност на децата непринудено да усвояват 

знания за света и да осмислят свободното си време, формират у тях 
нравствени добродетели и естетически вкус, дават възможност за активно 
общуване, чрез използване на подходяща художествена литература, 
образователни и занимателни игри. 
 

ОУ „Васил Левски“, с. Гита 
  
Качествено образование 
чрез адаптация 

 
- 10 брой деца и ученици, интегрирани в смесени училища, в това число ромски; 
- 5 брой неформални дейности с интеграционен характер в училищата, 

разположени в общини с малки и разпръснати населени места; 
- 10 брой адаптирани деца в детските градини и ученици в началните училища, за 

които българския език не е майчин; 
- 15 брой задържани и реинтегрирани ученици в образователната система от 

етническите малцинства. 
- В допълнение, с цел ясно и точно измерване на предвидения в него резултати, в 

проекта са заложени и следните допълнителни индикатори:  
- Изготвяне на програма и план за работа с деца застрашени от отпадане или 

отпаднали от образователната система, съвместно с местните ромски лидери. 
Изготвяне на информативни плакати и брошури. Провеждане на информационна 
пресконференция 
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Приоритет 2 
Въвеждане и развиване на разнообразни форми на интеркултурно образование, насочено към запазване и развитие на културната 
идентичност на етническите малцинства при деца и ученици. 

1.2. Проекти насочени: 
- за запазване и 

развитие на 
културната 
идентичност на 
децата и учениците 
от етническите 
малцинства;  

 
- повишаване на 

квалификацията на 
учители; 

 
- за въвеждане и 

развиване на 
разнообразни 
форми на 
интеркултурно 
образование. 

66 СОУ „Ф. 
Станиславов“, гр. София 
 
Академия за 
толерантност 

- Брой успешно интегрирани ученици – 220 
- Брой проведени занятия – 400часа 
- Брой издадени наръчника-1000броя 
- Брой презентации на групите-8 
- Публикации в печата – 3 
- Телевизионни репортажи-2 
- Снимков материал- 1000 

 

 
ОДЗ 27 „Детска китка“, 
гр. София 
 
Аз, ти и другите заедно 

 
- 12 брой  учители, обхванати в квалификационни форми; 
- 180 брой  деца, обхванати в  проектни дейности за въвеждане и развиване на 

разнообразни форми на интеркултурно образование; 
- 83 брой родители, обхванати в дейности по проекта. 
- 5 брой форми на интеркултурно образование 

 

 
СУ „Св. Климент 
Охридски“- 
Департамент за 
информация и 
усъвършенстване на 
учители, гр. София 
 
Професионални  
компетентности на 
учителя за работа в 
интеркултурна среда 
 

 
- Обучени 120 учители за работа в интеркултурна среда 

 
- Описани минимум 15 добри педагогически практики 

 
- Отпечатан 1 сборник  
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СОУ „Христо Ботев“, с. 
Горна Малина 
 
Училището - място за 
толерантно общуване 

- Деца, обхванати в новите форми на работа – 60 бр. 
- Педагогически специалисти преминали обучение – 36 бр. 
- Разкрити 3 нови форми за работа с децата в училището. 

ОДЗ „Здравец“, гр. 
Ихтиман 
 
Въвеждане на нови 
форми за интеркултурно 
образование в ОДЗ 
„Здравец“  гр. Ихтиман 

- Брой учители, обхванати в квалификационни курсове – 12 лица;  
- брой деца, обхванати в проектните дейности – 133 деца, в т.ч. 30 деца от ромски 

произход, брой форми на интеркултурно образование -  7 броя.  

ОДК – Бургас, гр. Бургас 
 
Приятелство без 
етнограници 

- 50 деца от арменски и български произход запознати из основи с арменския 
бит и култура 

РИО Враца, гр. Враца 
 
Ефективност на формите 
на интеркултурно 
образование - гарант за 
качествено образование 
на учениците от 
различен етнически 
произход 

- Усъвършенствани образователните условия за качествено образование чрез 
квалификация на  100 учители, работещи в мултиетническа среда. 

- Проведени семинари  с участието на 100 учители, работещи в мултикултурна 
среда и включен компонент „интеркултурна компетентност”. 
 

- Проведена конференция с участието на 50 педагогически специалисти и 20 
експерти от МОН, РИО,  общински и областна администрации и НПО, 
осигуряваща възможност за обмяна на добри практики в мултикултурна среда.  

 
- Повишени професионалните компетенции на учителите от целевата група за 

въвеждане и развиване на разнообразни форми на интеркултурно образование. 
 

- Подпомогнат процеса на намиране на  ефективни решения по въпроси на 
образователната интеграция в два РИО и подпомогнати педагогическите 
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специалисти от четири общини в ефективното управление на образователната 
интеграция. 

- Стимулиране на педагогическите специалисти да представят постиженията си в 
организирането и реализирането на дейности, свързани с интеркултурното 
образование и създаващи предпоставки за подобряване качеството на 
образование. 

 
- Разпространен опита на училища и детски градини от област Враца и област 

Плевен в решаването на практически въпроси за изграждане на културната 
идентичност на учениците от различни етнически групи и възприемането й 
като ценност. 
 

ОУ „Христо 
Смирненски“, с. 
Водолей 
 
Цветна фантазия 

- 60 ученици от ромски произход, включени в програма за осъзнаване на 
културната им идентичност и развитие на мултикултурно образование за 
толерантност. 

- 20 родители/настойници на ученици, участващи в дейности за интеграция на 
ученици от етнически малцинствени групи в образователната система; 

- 10 учители са придобили нови знания и умения за работа в мултикултурна среда 
за по-добра адаптация в рамките на етноса и населеното място. 

- Разработване, отпечатване и разпространяване на рекламни и информационни 
материали. 

- Проведени две изложби с изготвени продукти и изделия от учениците, включени 
в клубовете. 

- Реализиран фестивал с изяви на учениците чрез драматизации и рецитали 
- Проведена екскурзия с образователно-възпитателна цел. 

 

ОУ „Иван Рилски“ ,с. 
Балван 
 
Богатство на различията 

- Брой ученици от турски етнос - 30 
- Брой ученици от ромски етнос – 10 
- Брой ученици от български етнос – 15 
- Създаден е интерес в децата към изучаването и показването в училище на 

традициите и обичаите на различните етноси 
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- Брой преподаватели – 8 - Усвояване на нови техники за работа на учителите в 
мултикултурна образователна среда 

- Овладяване на знания за спецификата на взаимодействието със семействата на 
деца с различен етнически произход. 

- Брой родители – 20 - Стимулиране на участието на семейството в училищния 
живот; 

- Привличане на родителите като партньор в процеса на съхраняване и развиване 
на културната идентичност на деца и ученици от етническите малцинства; 

 

ОУ „Братя Миладинови“, 
с. Черна 
 
Да гребем с пълни шепи 
от ромската културна 
съкровищница 

Количествени индикатори: 
- Брой ученици, обхванати в проектните дейности – 69; 
- Брой родители, обхванати в проектните дейности – 25; 
- Брой учители, ръководещи модулите по проекта – 5; 
- Брой извънкласни форми, представящи културните постижения на етническите 

малцинства – 1; 
- Брой форми на интеркултурно образование – 5; 
- Тираж на информационните книги по проекта – 200. 

 
Качествени индикатори: 

- Интерес и мотивация на ученика за участие; 
- Желание за включване в извънкласни форми; 
- Степен, в която ученикът прилага усвоените ценности в поведението си; 
- Желание за борба срещу расовите, етническите и религиозните 

предразсъдъци; 
- Индивидуално развитие на ученика в процеса на запознаване с ромския 

фолклор; 
- Активно ангажиране на родителите с дейности, свързани с училището; 
- Използване на нетрадиционни методи и интерактивни подходи в учебния 

процес; 
- Мотивация на учителя. 
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ОУ „Христо Ботев“, с. 
Миладиново 
 
Искам, знам и мога 

- 7 ученици от ромски произход, 68 деца от турски произход, включени в програми 
за интеркултурното образование, участващи в дейности за интеграция в 
образователната система; 

- 15 обучени преподаватели, включени в програми за интеркултурно образование 
и работа в мултикултурна среда 

- Сформирани 5 групи за извънкласни дейности 
 

Община Летница, гр. 
Летница 
 
Весела градина 

- 150 деца от детска градина в гр. Летница, селата Крушуна и Горско Сливово 
обхванати в проектни дейности; 

- 13 учители в детските градини в Летница, Крушуна, Горска Сливово, обхванати в 
обучение; 

- Родители – 150  души, участници в родителските срещи; 
- Street education – неформално обучение, модерен интерактивен метод, 

съдържащ интеркултурни теми; 
 

ОУ „Кочо Честименски“ 
гр. Пловдив 
 
Повишаване на 
квалификацията на 
учители с цел 
въвеждане на 
разнообразни форми на 
интеркултурно 
образование 

- брой  учители, обхванати в квалификационни форми – 42 учители 
- брой класни и извънкласни форми представящи културните постижения на 

етническите малцинства – 2 броя разработени от учителите сред преминаване 
курса на обучение 

- брой форми на интеркултурно образование – 2 броя разработени от учителите 
след преминаване курса на обучение 

 
ОУ „Христо Ботев“, с. 
Дълго поле, общ. 
Калояново 
 

- Организиране и провеждане на 3-дневен обучителен семинар „Работа в групи и 
общности и умения за решаване на конфликти”. 

- Организиране и провеждане на 3-дневен обучителен семинар „Работа с деца в 
мултиетническа среда и психологически методи за диагностика на детското 
развитие”. 
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Конкурентни, способни 
и с една идея по-умни 

- Организиране и провеждане на 2-дневен обучителен семинар „Уважение и 
зачитане на човешките      права и достойнства. Отзивчивост, емпатийност, 
толерантност и позитивно отношение”. 

- Изготвяне на наръчник и мултимедийна презентация 
- Провеждане на еднодневен семинар за представяне и обсъждане на 

резултатите от проведените обучения пред други заинтересовани страни. 
 

ОУ „Васил Левски“, с. 
Караджово, общ. Садово 
 
Работилница за творци 

- Ученици в клубовете – 40 / 23- роми, 7 – турци , 10 – българи/ 
- Ръководителите на клубове – 3 ръководители 
- Непреки участници – учители, ученици в ОУ ,,Васил Левски”;  родители, 

общественост - 150. 

ОУ „Хр. Ботев“, с. 
Китанчево, общ. 
Исперих 
 
С традициите, танците и 
спорта – НЕ на агресията 

- Адаптирането на учениците към училищния живот и освобождаването на 
чувството  за изолираност .  

- Изграждането  на чувство на гордост от етническия им произход и постигане 
на толерантно отношение към ,,Другия“. 

Общинско спортно 
училище „Дръстър“, гр. 
Силистра 
 
Успяваме заедно в 
различието си 

Количествени: 
- Брой ученици от етнически малцинствени групи, участващи в дейности за 

повишаване образоваността им и превенция на отпадане от училище - 40 
- Брой ученици с повишена етническа толерантност, подпомагаща пълноценната 

интеграция на учениците от етническите малцинства - 180 
- Брой учители, обучени за ефективно прилагане на интерактивни методи и 

техники в мултикултурна среда – 25; 
- Брой идентификационен панел на проекта -1; 
- Брой печатни публикации в местната преса – 3; 
- Информационни листовки – 500; 
- Поддържане на линк в интернет страницата  на ОСУ „Дръстър“,  гр. Силистра;  
- Фотоизложба; 
- Записи на интервюта и описания на обичаи; 
- Драматизации на приказки, легенди и обреди. 
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Качествени: 
- Повишена езикова култура (правописна, правоговорна и пунктуационна); 
- Придобити умения за преразказ, за вземане на интервю, за съставяне на 

въпросник за интервю, за запис на фолклорни традиции и обичаи; 
- Придобити знания за фолклорните празници и обичаи на различните етноси; 
- Придобити и практикувани умения за екипна работа и мултикултурен диалог; 
- Придобити изследователски умения в областта на етнографията и за 

презентиране на резултати; 
- Усъвършенствани педагогически практики за работа в мултикултурна среда; 
- Обогатен опит на екипа за организиране и управление на проекта; 

VI ОУ „Братя 
Миладинови“, гр. 
Сливен 
 
С различна култура - 
единни в живота 

- Проектът е насочен към развитие на културната идентичност на учениците от 
ромски и турски произход. Чрез него ще се извърши проучвателна и събирателна 
дейност за социално-нормативната, материалната и духовната култура на двата 
етноса. Изучаването и представянето на фолклора, пресъздаването на 
традициите и обичаите на ромския и турския етнос ще съдейства за повишаване 
самочувствието на учениците. 

 

ОУ „Хаджи Димитър“ ,  
с. Бяла 
 
Етнокултурна, 
комуникативна 
работилница 

- През квалификационни дейности и обучения за работа в мултикултурна среда 
са преминали 18 учители.  

- 61 ученици са участвали в клубните дейности, включващи разнообразни 
форми на интеркултурно образование.  

- Ръководителите на клубовете са планирали приключването на дейностите да 
завършат с публични изяви. Изготвянето на периодични презентации от 
участниците ще индикира, не само работата по дейностите, но и успехите и 
постиженията на учениците. Дейностите на двата залагат на интеркултурното 
образование като подобряват средата и създават съвременни условия за 
развитие потенциала на всяко дете, независимо от неговия етнически 
произход. 
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ОУ „Йордан Йовков“, гр. 
Ямбол 
 
Дъга над Тунджа 

- Създадена благоприятна среда за осъзнаване на културната идентичност на 
децата и учениците от етническите малцинства и за съхраняване на културното 
многообразие; 

- изградена атмосфера на етническа толерантност, търпимост, разбирателство и 
диалог между представителите на различни етноси; 

- повишена обща култура на децата и учениците от етническите малцинства; по-
добро владеене на български език - 74 ученици от ОУ „Йордан Йовков”-гр. 
Ямбол, разпределени в  пет групи за извънкласна дейност. 

  ОУ „Васил Левски“, с. Гита 
   
Учение чрез забавление 

- 8 брой  учители, обхванати в квалификационни форми; 
- 84 брой  деца  и ученици, обхванати в  проектни дейности за въвеждане и 

развиване на разнообразни форми на интеркултурно образование; 
- 5 броя класни и извънкласни форми представящи културните постижения на 

етническите малцинства; 5 броя форми на интеркултурно образование. 
 

Приоритет 3 
Ефективна работа с родителите на децата и учениците от етническите малцинства,  за превенция на отпадащите ученици и 
намаляване броя на безпричинните отсъствия 

1.3. Проекти, насочени: 
- утвърждаващи 

различни модели за 
работа с родители; 
 

- насочени към 
изработване на 
методика за работа 
с родители на деца 
и ученици от 
етническите 
малцинства; 
 

ЦДГ 67 “Чучулига“, гр. 
София 
 
Семейство – 
образователна 
институция 

- 6 проведени семинара с родители целящи повишаване на интеркултурната 
компетентност на родителите 

- 30 родителя с повишен интереса и мотивацията към образованието на децата 
им, осъзнаване на необходимостта от продължаване на образованието на 
децата им 

- 6 проведени семинари с родители целящи постигането на диалогичност  между 
културите като инструмент срещу стереотипите. 

- 30 родителя с повишено съзнание за границите и ограниченията, които поставят 
пред децата си 

- Организиране и провеждане на 2 дебата от партньора по проекта целящи към 
изграждане на толерантно интеркултурно общуване и разбирателство в 
детската градина 

- Проведени 3 кръгли маси целящи привличане на родители;  
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- които да мотивират 
ромските родители 
за подкрепа на 
техните деца и 
ученици. Проекти, 
които включват 
дейности насочени 
към мотивиране на 
ромските 
родителите, за 
подкрепа на своите 
деца и ученици за 
редовно посещение 
на приемни 
училища и детски 
градини; 
 

- насърчаващи 
включването на 
родители при 
изработване на 
училищни 
стратегии, планове 
и програми. участие 
в Училищното 
настоятелство. 

ОДЗ 75 „Сърчице“ гр. 
София 
 
Деца на бъдещето 

- Проведени 16 тренинга 
- 20 родители, активно участващи в дейност 3 
- Повишена мотивацията на родителите за участие в дейността на детската 

градина 
- Изяви на секция „Фолклор – традиции и обичаи” – 3 броя 
- Изяви на секция „История на етносите” – 3 броя 
- Изяви на секция „Театър” – 3 броя 
- Изяви на секция „Рецептите на баба” – 3 броя 
- изяви на секция „Екоклуб” – 3 броя 
- Организирана 1 екскурзия 
- Проведен фестивал за среща с поколенията чрез представяне на резултатите по 

проекта 
 

СУ „Св. Климент 
Охридски“, Исторически 
факултет, катедра 
Етнология 
 
Етнопедагогически 
модел за работа с 
родители 

- Разработена и апробирана диагностична процедура за изследване на 
установките на родителите за образователна интеграция. 

- Разработена и апробирана диагностична процедура в етнопсихометричен 
план на ценностните ориентации на родителите от българската и ромска 
общност. 

- Разработена интерактивна технология на социално-педагогическия тренинг с 
родители в биетническа среда.  

- Разработен и апробиран наръчник за рефлексивно интерактивно 
взаимодействие с родители в биетническа среда.  

- Проведени на 8 социално-педагогически тренинга с родителите за промяна 
на нагласи в междуетническа среда.  

- Разработени и апробирани извънкласни форми на взаимодействие с 
ученици, учители и родители в партньорство с всички адресати по проекта. 
 

48 ОУ „Йосиф Ковачев“ 
гр. София 
 
Родителско включване 

- 100% от родителите на ромските ученици обхванати в проектните дейности 
- Брой  модели за работа с  родители – роми създадени 
- 90% мотивирани родители да подкрепят децата си в образователния процес 
- Брой системи за работа с родителите въведени 
- 100%  родители-роми приобщени към образователния процес 
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- 30% родители –роми включени в училищното настоятелство 
- Брой неформални дейности с интеграционен характер проведени 
- Брой обмяна на опит и добри практики проведени 

ОДЗ 82 „Джани Родари“ 
гр. София 
 
Родители в 
партньорство 

- Информирани над 50 родители 
- Проведени 6 обучения на родители 
- 30 учители, преминали обучение през практика за работа в мултикултурна 

среда 
- 30 ромски родители обхванати в интензивна работа за промяна на нагласите им 

към образованието на техните деца 
 

93 СОУ „Александър 
Теодоров - Балан“ гр. 
София 
 
Активни родители 

Дейност 1 
Индикатори: 

- 40 броя срещи с родители 
- 1 брой доставен план за работа с родители 

 
Дейност 2 
Индикатори: 

- 40 мотивирани родители за подкрепа на техните деца и ученици 
- 25 педагогически специалисти с усъвършенствани умения и компетентности за 

работа в мултикултурна среда. 
 
Дейност 3 
Индикатори: 

- извършени минимум 40 анкетни проучвания за интеграция в мултикултурна 
среда и кариерно развитие. 

 
Дейност 4. 
Индикатори: 

- 3 кръгли маси – при стартиране, междинна и при приключване на проекта 
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 ОДЗ „Радост“, гр. Елин 
Пелин 
 
Сътрудничество между 
детската градина и 
семейството и 
обществеността 

Количествени резултати: 
- 50 деца са непреки бенефициенти по проекта ; 
- 30 обучени родители; 
- 30 обучени учители 

Качествени индикатори: 
- Повишена интеркултурната компетентност на учителите 
- Повишена педагогическа квалификация 
- Повишена активност на малцинствените общности – родители, деца; 
- Подобрен институционален капацитет и проектен опит: 
- Повишаване на уменията за пренос на знанията 

СОУ„ Христо 
Смирненски“ с. Кочан 
 
Нашето бъдеще в 
нашите ръце 

- общо 69 ученици, преподаватели – 6, родители – 43 
 

- Преодоляване на негативната нагласа и недоверие у родителите към 
образователния процес и необходимостта от интеграция на техните деца в 
училище 

 

ОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий“ с. Скравена 
 
Родители - равностойни 
партньори в училищния 
живот 

Количествени резултати: 
- 50 деца са непреки бенефициенти по проекта ; 
- 30 обучени родители; 
- 30 обучени учители 
- проведена дебационно-дискусионни кръгла маса 
- 10 обществени фигури участват в съвместна дейност с ръководството на 

училището; 
Качествени индикатори: 

- Повишена интеркултурната компетентност на учителите 
- Повишена педагогическа квалификация 
- Повишена активност на малцинствените общности – родители, деца; 
- Подобрен институционален капацитет и проектен опит: 
- Повишаване на уменията за пренос на знанията 



Доклад от мониторинг         29 
За ефекта и степента, в която са постигнати стратегическите цели на ЦОИДУЕМ  
в одобрени и финансирани проекти по конкурсна процедура 33.13-2014  
 

ОДЗ „Българче“ гр. 
Враца 
 
Създаване на устойчив 
модел за работа със 
семейството 

- Деца, обхванати в проектните дейности за въвеждане и развитие на 
разнообразни форми на интеркултурно образование – 56 

- Подбрани деца за допълнителни занимания по български език- 12; 
- Обхванати  родители за провеждане на 3 обучения- 30; 
- Обхванати  родители за провеждане на 3 здравни беседи- 30; 
- Обхванати 13 учители във форми за повишаване на опита и квалификацията;  
- разработена 1 система за работа с родителите;  
- проведени 192 занимания по БЕЛ с мин. 12 деца; 
- организирани и проведени 3 тренинга с родители; 
- организирана и проведена 3 здравни беседи с родители; 
- проведен един празник с деца и родители посветен на Ден на християнското 

семейство; 
- отпечатани 100 информационни дипляни; 
- проведени 2 кръгли маси; 

ОУ „Св. Климент 
Охридски“ с. Тишевица 
 
ЗаЕДНО в училище 

- Ученици, обхванати в проектните дейности за въвеждане и развитие на 
разнообразни форми на интеркултурно образование 125 

- Изградени 6 форми на извънкласни дейности представящи културните 
постижения на етническите малцинства; 

- Обхванати 30 учители във форми за повишаване на опита и квалификацията;  
- Разработени 6 програми и план-графици за работа в различните секции и  форми;  
- Проведени 344 занятия за развитие на познавателните дейности на учениците, 

промяната в нагласи и стереотипи на поведение на родителите, съвременни 
научни умения на учителите.  

- Организирана 1танцова формация „ЗаЕДНО” с  12 ученици и техните родители; 
- организирана 1секция „Палитра от етноси” с  включени 10 ученици и техните 

родители; 
- организирана една театрална трупа „Обичаи” с 15 ученици и техните родители; 
- една секция „Етно-изследователи” с 10 ученици и техните родители; 
- организирани и проведени 2 тренинга и 2 дискусии с родители; 
- Участие във фестивал „Отворено сърце” 48 участници от целевата група 
- проведен един общ „Етно-панаир” с всички деца от училищата по проекта за 

мултиплициране на дейността; 
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- отпечатани 100 книжки с издирен материал от секция „Етно-изследователи”; 
- отпечатани и разпространени 50 бр. рекламни дипляни; 
- проведени минимум 6 работни срещи на екипа за управление на проекта; 
- налични 6 протокола с документирани резултати и решения от срещите;  
- организирани 2 пресконференции; 

 

ОУ „Христо Ботев“ с. 
Миладиново 
 
Нашето бъдеще е в 
нашите ръце 

- Общ брой ученици: 75 
- От тях: Турчета – 68, Роми – 7 Родители - 40 
- По-висока степен на толерантност и адаптивност на учениците в училищната 

общност 
- Приобщаване на родителите към идеята за по-висок стандарт на живот 

 

ОУ „Гео Милев“ с. 
Конево 
 
Ръка за ръка в 
подготовка за бъдещето 

- 40 ученици от турски произход, включени в програми за интеркултурното 
образование; 

- 30 родители на деца, непосещаващи, в риск от изпадане от образователната 
система, участвали в дейности за интеграция на деца и ученици от етнически 
малцинствени групи в образователната система; 

- Създадени програми за интеркултурното образование:  
- Разработване, отпечатване и разпространяване на рекламни и информационни 

материали. 
-  

СОУ „Черноризец 
Храбър“ гр. Пловдив 
 
Прилагане на добри 
практики и методики за 
работа с родители на 
ученици от етническите 
малцинства 

- брой родители, обхванати в проектните дейности - 100 
- брой модели за работа с родители - 10 
- брой мотивирани ромски родители за подкрепа на техните деца и ученици - 100 
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ОУ „Хаджи Димитър“ с. 
Бяла 
 
Мрежа за 
интеркултурен диалог с 
родителите 

- Преодоляване у родителите на негативната нагласа към образованието, 
недоверието към образователния процес и необходимостта от интеграция на 
техните деца. 

- Сформирането на групата ще провокира общуването на български език и 
ще доведе до резултати при усвояването му. 

- Изграждане на добри хигиенни навици и добродетели 
- Преодоляване на ниското самочувствие и неувереност 
- Премахване на границите между етносите 

 

Целева група по проекта:  

 31 ученика от ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХАДЖИ ДИМИТЪР“, от които 

 14 българчета 

 14 турчета 

 3 ромчета 

 30 ученици от ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”, от които  

 20 ромчета 

 10 българчета 

 8 учители от ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХАДЖИ ДИМИТЪР“ 

 10 учители от ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” 

 12 родители на ученици от ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХАДЖИ ДИМИТЪР“ 

 6 родители на ученици от ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” 
 

Таблица 2: Реализирани проекти по приоритети 
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4. Методика за оценка на ефекта и степента на постигане на 

стратегическите цели на ЦОИДУЕМ от проекти, финансирани 

по трите приоритета на КП 33.13-2014 

 

Мониторингът върху ефективността и ефикасността на реализираните проекти по КП 33.13-2014, 

като цяло представлява последната стъпка от процеса на постигане на стратегическите цели на 

ЦОИДУЕМ. Под понятието „мониторинг“ разбираме комплекс от три основни дейности – 

събиране на данни, анализ и оценка на цялостния процес по изпълнението на проектите. 

Методиката има за цел да наложи единен стандарт при отчитане на ефекта от изпълнение на 

проектите, преминавайки през следните етапи: 

Преглед на проектната документация 

Първата стъпка от процеса на мониториране ще бъде пълен и подробен преглед на проектната 

документация на финансираните 56 проекта. Установяване на степента на реализация на целите 

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

екипът ще се запознае с всички проекти по трите приоритета, тяхната стратегия и резултати и ще 

определи ключови за успешността на проекта критерии на базата, на които ще се модифицират 

въпросите и целите на теренното проучване. 

Социологическо проучване 

За изготвянето на оценка и доклад за ефекта и степента, в която са постигнати стратегическите 

цели на ЦОИДУЕМ на одобрени и финансирани от възложителя проекти по конкурсна процедура 

33.13-2014, ще се използват два вида проучвания, които да обслужват процеса на работа по 

оценката – качествено и количествено проучване. Събраната и анализираната в рамките на всяко 

от проучванията информация ще даде основата за изготвяне на аналитичен доклад с оценка на 

ефективността и степента на постигане на стратегическите цели. 

Качествено проучване 

Качественото проучване ще се извърши по метода на дълбочинно интервю. Този метод ще се 

използва за събирането на първична информация чрез пряко лично интервю или интервю по 

телефона. Интервюто позволява на респондента да говори свободно и да изрази своето мнение 

по определена тема. Целта по-скоро е да се разбере гледната точка на интервюираното лице, 

отколкото да се правят обобщения за резултати. 
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Целеви групи на качественото проучване: 

- Ръководители на проектите 

- Учители 

Параметри на качественото проучване: 

Предвиждат се провеждане на 56 дълбочинни интервюта с ръководителите на всички проекти 

лично или по телефон и по 2 интервюта с учители във всяко училище. За целта ще бъдат 

разработени сценарии за провеждане на дълбочинните интервюта. 

Анализ на резултатите от качественото проучване 

Анализът на резултатите от качественото изследване ще даде допълнителни насоки при 

изработването на анкети за количествените проучвания. 

При изготвянето на анализа на дълбочинните интервюта по-скоро ще се използват качествени 

характеристики, отколкото количествено измерване на показатели. Използват се квалификации 

като „Преобладаващото мнение/чувство е, че …..”, или „няколко участника бяха на твърдото 

мнение, че…”, или дори „повечето участници се съгласиха, че ….”. 

Качественото проучване позволява разработването на следните анализи: 

- Анализ и оценка на управлението на проектите, на проектните дейности и въздействието 

върху целевите групи; 

- Анализ и оценка на дейността на Центъра и на методическата подкрепа от екипа на 

Центъра на бенефициентите за изпълнение на проектните дейности; 

- Изготвяне на препоръки за подобряване на подходите за осъществяване на 

дългосрочните и краткосрочни цели на ЦОИДУЕМ. 

 

Количествено проучване 

Количественото емпирично изследване ще има основна роля в настоящия анализ. 

Количественото изследване изисква пълна предварителна яснота по изследвания предмет. Ще 

се изготвят четири вида анкети с отворени въпроси, които целят да обрисуват картината след 

изпълнение на проектите и затворени въпроси, които съдържат предварително заложени 

хипотези за видове нагласи, които изследването верифицира и измерва. 
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Целеви групи на количественото проучване: 

- Екипите по проекта 

- Учители 

- Родители 

- Ученици 

 

Параметри на количественото проучване: 

Ръководители на проект ще бъдат обхванати на 100%. За учители, родители и ученици ще бъде 

използвана представителна извадка, като ще бъдат включени участници от всички проекти в 

цялата страна.  Обемът на извадката ще се изчислява на база стандартни стойности на 

доверително равнище и пределно допустима грешка както следва: 

- Доверително равнище 95%; 

- Пределно допустима грешка 5%. 

 

Взимайки предвид дадените стойности и общия брой участници в проектите, екипът от 

анализатори ще използва следния брой анкети за представителната си извадка: 

 

Целева група Участници по 
проектите 

Минимален брой 
заложени анкети 

Ръководители на проект 56 56 

Учители 800 260 

Родители 1300 297 

Ученици 3000 341 
           Таблица 3: Заложени анкети в представителна извадка 

 

Анализ на резултатите от количественото проучване: 

Адекватността на интерпретацията на данните в количественото проучване се осигурява основно 

от анкетата. Във въпросника се използват всички понятия и се залагат всички хипотези, които 

проучването потвърждава или опровергава. Достоверността на въпросника гарантира 

обективност на интерпретацията. 

 

На основата на обобщаването и анализирането на събраните данни ще се определи степента на 

изпълнението на предварително заложените индикатори. 
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Реализацията на предложеното количествено проучване ще послужи като основа за: 

- анализ и обективна оценка на постигнатите цели и резултати от изпълнението на 

проектите по места; 

 

- ефект и ползи за целевите групи - ученици, учители и родители от реализираните 

дейности; 

 

- изследване на ефективността и ефикасността на дейностите свързани с утвърждаване 

на интеркултурната перспектива като неотменна част от образователната интеграция на 

децата и учениците от етническите малцинства в процеса на модернизация на 

българската образователна система; 

 

- изследване на ефективността и ефикасността на дейностите свързани с осигуряване 

правото на равен достъп до качествено образование, за децата и учениците от 

етническите малцинства; 

 

- изследване на ефективността и ефикасността на дейностите свързани с повишаване 

квалификацията на учителите за работа в мултикултурна среда; 

 

- изследване на ефективността и ефикасността на дейностите, свързани с подобряването 

на мотивацията на родителите на децата от етническите малцинства да съдействат за 

подобряване на отношението към училищното обучение, намаляване броя на не 

обхванатите и превенция на ранното отпадане; 

 

- идентифициране, анализ и оценка на добри практики в хода на изпълнението на 

проектите по места; 

 

- изготвяне на препоръки за подобряване на подходите за осъществяване на 

дългосрочните и краткосрочни цели на ЦОИДУЕМ; 

 

- оценка на изпълнението на проектите, финансирани от ЦОИДУЕМ по КП 33.13-2014 

 

- Анализ и обосновка на изводите и заключенията от оценката и конкретни препоръки за 

последващото развитие на дейностите на Центъра; 

 

- обобщение по изпълнението и напредъка на Тригодишната програма по приоритети и 

мерки, съгласно заложените показатели за изпълнение по конкретната конкурсна 

процедура. 
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5. Оценка и отчет на резултатите от мониторинга 
 

Оценяването на резултатите от изпълнението на проектите се основава на данните, които 

показват степента, до която предварително определените индикатори за успех са изпълнени. 

При анализирането на данните от мониторинга могат да се правят заключения за резултатите по 

отделни проекти и да се извеждат обобщени показатели за постигане на стратегическите цели 

на ЦОИДУЕМ: 

- гарантиране и осигуряване правото на равен достъп до качествено образование, чрез 

интеграция на деца и ученици от ромски произход в детски градини и училища със 

смесен етнически състав; 

- съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от 

етническите малцинства и превръщане на етнокултурното многообразие в източник на 

взаимно опознаване, уважение и сътрудничество; 

- приобщаване и приемане на родителите-роми към образователния процес и засилване 

на участието им в училищния живот; 

- основна цел на настоящата конкурсна процедура е: Обхващане и задържане в 

образователната система на децата и учениците от етническите малцинства, чрез 

осигуряване на равен достъп до качествено образование в мултикултурна образователна 

среда. 

 

Анализите, изводите и препоръките, съставени на основата на резултатите от мониторинга, ще 

се обобщят в доклад, съдържащ следната информация: 

- Релевантност на проектите по отношение на приоритетите по конкурсната процедура и 

Тригодишната програма /2013-2015/ за дейността на Центъра; 

- ефективност и ефикасност на изпълнението на проектите, 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 форма, който позволява тяхното популяризиране; 

- основни изводи и препоръки за подобряване на програмата и на подходите за 

осъществяване на дългосрочните и краткосрочни цели на ЦОИДУЕМ. 
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В проучването са включени участници от всички 56 проекта, сред които представители на всички 

целеви групи. 

Ръководители на проект ще бъдат обхванати на 100%. За учители, родители и ученици е 

използвана представителна извадка, като ще бъдат включени участници от всички проекти в 

цялата страна.   

Обемът на извадката ще се изчислява на база стандартни стойности на доверително равнище и 

пределно допустима грешка както следва: 

- Доверително равнище - 95% 

- Пределно допустима грешка - 5% 

За да бъде представителна извадката, проучването трябваше да обхване минимум: 260 учителя, 

341 ученика, 297 родителя. 

Благодарения на теренното проучване и интервютата на място, които обхванаха 100% от 

проектите, екипът от оценители анкетира по-голям брой представители на целевите групи. 

Целева група Минимален брой 
заложени анкети 

Реален брой 
анкетирани участници 

 
Ръководители на проект 
 

 
56 

 
56 

 
Учители 
 

 
260 

 
350 

 
Родители 
 

 
297 

 
329 

 
Ученици 
 

 
341 

 
414 

                       Таблица 4: Брой анкетирани участници 

 

6. Резултати от мониторинга, оценка и анализ 

В рамките на мониторинга бяха проведени преглед и анализ на документацията на всички 56 

проекта, както и бяха посетени по места всички екипи по проекти, за да се извърши качественото 

проучване, чрез интервюта. Екипите от оценители проведоха срещи с ръководителите на всички 

проекти, които в повечето случаи са и директори на учебните заведения, срещнаха се с учители, 

които са били част от проектите, видяха резултати от дейностите /снимки, брошури, закупени 
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материали, изложби, носии, оформени кътове, изготвени наръчници, методики и др./, посетиха 

учебни занятия, за да придобият нагледна представа за учебния процес и мотивацията на децата 

и учителите. Откроиха се следните проекти: 

6.1  Приоритет 1 
 

Учебно заведение ОУ „Даскал Димитри“, гр. Кюстендил 

Проект „Музиката може“ 

Среща с Г-жа Анна Вучкова – директор в присъствието на представител на екипа 

Проектът стартира на 07.10.2014 г. В училището се обучават деца от ромски произход, което е 

предпоставка за разработване на подобен род проекти, целящи по-добра интеграция на тези 

деца в училище. Това е намерило и пряко отражение в основната цел на проекта, а именно да 

се повишат постиженията на учениците и да се задържат учениците от ромски произход в 

училище, както и да се мотивират да продължат своето образование. 

 

Работейки с ученици от ромски произход наблюденията на училището са, че по-голяма част 

от учениците нямат мотивация за учене, което до голяма степен е свързано с разбиранията в 

семейството, икономическото състояние и др. В тази връзка би било добре повече да се 

работи с родителите и оттам да се въздейства и върху мотивацията на децата от ромския 

етнос. Независимо от тези тенденции в ОУ Даскал Димитри няма отпаднали ученици от 

ромски произход. 

 

Видими резултати от изпълнението на проекта: 

1. В рамките на проекта на 27.11.2015 г. е проведена родителска среща с родители от ОУ 

Даскал Димитри и родители от ОУ Иван Вазов, което се намира в ромския квартал на 

Кюстендил и където учат основно деца от ромски произход. На родителската среща са 

поканени над 200 родители и голяма част от тях са се отзовали. Целта на срещата е да се 

представи философията на проекта пред тях с цел те да се мотивират и да мотивират децата 

си за участие в проектните дейности. 

2. Проведен е кастинг за прослушване на музикални таланти, като на кастинга са се явили 150 

деца – 130 от ОУ Даскал Димитри и 20 от ОУ Иван Вазов. След прослушването са избрани 21 

деца за участие в музикален курс. 

3. Провеждане на музикални курсове – избраните 21 деца са разпределени в 3 групи по 7 

деца, които съгласно разписан график са посещавали музикален курс по 3 часа седмично. 
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Курсовете са водени от Г-н Христо Рачев и Г-н Явор Топчиев. Целта на тези курсове е учениците 

да се насочат към кариерно развитие в областта на музиката.  

4. Проведено музикално събитие – концерт в Читалище Братство на 13.05.2015 г., на което 

обучените 21 деца са представили собствени музикални произведения в различни жанрове и 

DJ миксове. 

 

2-ма от участниците в музикалното събитие по проекта /концерта/ са получили и специална 

награда, изразяваща се в продължаващо онлайн обучение. 

В рамките на съответните събития по проекта е осигурен кетъринг съгласно бюджета. 

 

Трудности при изпълнението:  

Поради подбраната тематика на проекта, напълно съобразена с интересите на учениците, от 

училището не са има проблеми с мотивацията за участие в проектните дейности. 

 

Позитиви при изпълнението и след това:  

Изключително позитивно се оценява създадената среда за общуване и постоянна 

комуникация между децата и техните преподаватели в рамките на проекта в социалните 

мрежи. Има създадена Facebook група, където учениците са си разменяли създадените 

музикални произведения, обсъждали са различни начини за композиране и др. 

Включените 21 представители на целевата група в музикалните курсове  по проекта са 

ученици, които учат в музикални паралелки. Ето защо проектът е възможност за тях развият 

своите таланти, като си създадат своя артистична идентичност и се представят пред собствена 

аудитория. Всички участници са изразили желание да продължат да надграждат своите 

умения и с участие в нови подобни проекти. 

 

Преглед на документи:  

По време на посещението беше прегледано досието на проекта, което се съхранява в 

училището. Комплект от разработените материали в рамките на проекта се съхранява при 

преподавателите, водил музикалните курсове. 

Получени материали: В рамките на музикалното събитие по проекта на участниците са 

раздадени тениски с лого и др. промоционални сувенири. 

Коментари относно работата с ЦОИДУЕМ:  

Екипът оценява високо експертната помощ от страна на Центъра. 
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Учебно заведение СОУ „Христо Смирненски“ с. Кочан 

Проект „Мостове към света“ 

Проект „Мостове към света“ се реализира с участието на ученици от 1 до 12 клас от 

мултиетнически произход, възпитаници на СОУ „Христо Смирненски”, с. Кочан, както и на 8 

учители по общозадължителна подготовка и задължителна професионална подготовка.  

Проектното предложение цели задържане в училище на ученици от етническите малцинства 

чрез осигуряване на равен достъп да качествено образование. 

 

Целта на проекта е да се превърне училището в предпочитано място за творчество и изява, 

като се подобрят условията за развитие  на творческия и личностен потенциал на ученици от 

СОУ „Христо Смирненски”, село Кочан, чрез осмисляне на свободното време, общувайки с 

изкуството, литературата и спорта в обстановка, различна от класната стая, и се  формират като 

личности с широка обща култура и съвременна ценностна система. 

 

Поради увеличаващия се брой население от малцинствени и етнически групи в община 

Сатовча, приоритети в работата на училището се явяват: 

- Разработването и реализирането на програми за заетост; 

- Разработването на програми за задържането на децата от малцинствени и етнически 

групи в образователната мрежа и мотивирането им за придобиване на 

професионално образование. 

 

Като училище на територията на община Сатовча, ОУ „Христо Смирненски” играе важна роля 

в привличането, задържането и мотивирането на деца от малцинствени и етнически групи за 

придобиването на средно образование и професионална квалификация. По този начин се 

улеснява тяхната реализация на пазара на труда, променя се мирогледа на поколението и 

неизбежно се променя качеството на живот. Изпълненият проект допринася за реализиране 

на тези цели, както и запазване на позициите на училището като основен фактор в процеса на 

интеграция в с. Кочан. Ефектът от проекта се определя като значителен и дълготраен 

благодарение на добре подбраните дейности.  

 

Дейност 2 „Обучение на учители  за работа в мултикултурна среда“ – Обучението на учителите 

е преминало при много голям интерес от тяхна страна, понеже за първи път получават 

http://ivan-vazov.info/projects/bridges.html
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обучение на тази тема, а тя е ключова за ежедневната им работата. Изнесените беседи са 

спомогнали за сплотяване на колектива и повишаването на капацитета им в областта на 

представените теми.  

 

Дейност 3 „Сформиране на клубове по интереси“ – Съвместната работа на деца, родители и 

учители е довела до сближаване на всички участници и поемане на по-сериозни ангажименти 

от страна на родителите към учениците, особено на тези които са застрашени от отпадане и в 

рискова семейна среда. 

 

Дейност 4 „Професионално ориентиране“ – Децата са се запознали с различни 

професионални направления, посетили на място в работна среда предприятия и се запознали 

с конкретика и практика на професиите. Посетили са и съответните учебни заведения и са се 

запознали с начините за придобиване на професия. Представени са им били сайтовете за 

търсене на работа и работа с тях.    

 

Дейност 5 „Образователна екскурзия“ – Екскурзията е сплотила групите, научили са се да 

дискутират въпроси по между си и да работят в екип. Запознали са се с природните 

забележителности и със системата по организация на туризма. 

 

За цялостен ефект от двата проекта, екипът споделя: „Реализацията на двата проекта има 

положителна роля и като резултат от това можем да се похвалим, че за първи път в училище 

единодушно беше решено да се регистрира съдебно училищно настоятелство и да се 

активизират взаимоотношенията между всички участници в учебно-възпитателния процес. 

Може да се отчете, че няма нито едно отпаднало дете от училище, при условие, че имаше 

такива изгледи. Смятаме задължително и в бъдеще да участваме в подобен тип проекти с цел 

повишаване на родителския капацитет, обществената отговорност и повишаване на 

методологическите компетенции на учителите.“ 
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Учебно заведение: ЦДГ 67 „Чучулига“, гр. София 

Проект „Пъзел“ 

Проектът „Пъзел“ се реализира в ЦДГ № 67 и неговата основна цел е да подпомогне 

образователната интеграция на децата в детската градина и да засили  мотивацията за участие 

в образователния процес на децата и родителите чрез Изкуство . Били са обхванати 30 деца 

за учебната 2014/2015 година. Поставената задача, към педагозите е максимално да доближи 

децата от различен етнически  произход  до асоциирания човек. Да се стопят различията  чрез 

изобразителните дейности и те да спомогнат за възпитание на естетически възприятия и 

представи за света. В този контекст е много важно да се развиват умения за общуване, 

основано на уважение към личността, на разбирателство и толерантност към различия. 

Изобразителното изкуство може да бъде добра основа за обучение и възпитание на 

естетически възприятия и представи в интеркултурна среда. Изобразителното изкуство 

притежава изключителни възможности не само да разкрие богатата душевност на човека, но 

да формира личността като субект на обществено-историческата практика и култура. 

Очертаването на проблемите на художествената сфера и по-конкретно изобразителното 

изкуство, е свързано и с въпроса за мястото и ролята на възпитателните задачи и тези за 

изграждане на естетически възприятия и представи. 

 

От друга страна качеството на интегрираното обучение до голяма степен зависи от 

отношението на педагозите в детската градина. Открояват се приоритети, които чакат 

разрешаване. Те са свързани с осъзнаване на смисъла и разбиране ценностите на 

интегрираното обучение сред учителите. Всичко това е било насочено към задачата да се 

осигури равен достъп до качествено образование на децата от етнически произход. 

Педагогическата квалификация ще осигури  компетентности на педагозите за ежедневната им 

работа със децата и техните родители. 

 

Дейност 1 – Светът на различното дете събран в творбите му – Сформирани са две групи с по 

20 деца. След приключване на задачата се прави задълбочен анализ на творбите на децата, с 

цел опознаване на вътрешния свят и нуждите на детето, което да доведе до по-правилен и 

добър подход за работа с децата с по-сложна душевност. 

 

Дейност 2 - Етнопедагогически модели за образование в интеркултурна среда – Проведени са 

лекции и диалози на следните теми: 
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1. Подходи и модели за интеркултурно образование и диалог в системата на образованието 

2. Етнически и религиозни мнозинства и малцинства 

3. Правата на етническите, религиозните и културните малцинства у нас 

4. Етнопедагогически права на децата от етническите малцинства 

5. Професионални и личностни компетентности на педагога за работа в интеркултурна среда 

Преподавателите споделят, че се чувстват по-уверени и актуални в работата си и най-вече с 

децата от малцинствата. Забелязва се по-гъвкаво отреагиране при работа в интеркултурна 

среда. Запознали са се по-добре с различните култури и имат по-добър подход в работата си 

с родителите.  

 

Дейност 3 - Родителско включване – Забелязал се е повишен диалог между родителите, 

децата и педагозите, както и опознаване на социалните различия между етносите. 

 

 

6.2  Приоритет 2 
 

Учебно заведение 66 СОУ „Филип Станиславов“, гр. София 

Проект: Академия за толерантност 

В 66 СОУ „Филип Станиславов“ към момента се обучават 320 ученици, от които 4,8% ученици 

от турски произход, 30% ученици от ромската етническа общност и 10% деца от семейства на 

бежанци, насочени към училището от Държавна агенция за бежанците. За осъществяване на 

целите по проекта са обхванати ученици от 1-12 клас, педагози и родители, тъй като всяка от 

тях е страна в процеса на интеграция. Дейностите по проекта са били насочени към 13 

педагози, 220 ученици и 300 родители. 

 

Проблемите, които са идентифицирани при педагозите са свързани с прилагането на 

иновативни методи в обучителните практики. Работата в интеркултурна среда изисква знания 

и владеене на методи, специфични за нея. За тази цел педагозите са били обучени на модерни 

подходи, в които са застъпени знания за историята, бита, културата, нравите и обичаите на 

малцинствените групи. Изграден е екип от по-високо мотивирани специалисти. 
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Дейността свързана с обучението на родителите е била насочена към мотивацията да 

изпращат децата си на училище, преодоляване на негативните нагласи сред родителската 

общност и засилване на доверието към училището. След обученията се забелязва повишена 

ангажираност и вяра на родителите в собствените им възможности да стимулират прогреса на 

децата си в училище и личностното им развитие в обществото. 

 

Учениците от различните клубове са имали възможност да се докоснат до духовното и 

материално наследство на различните етнически групи, живеещи в България. По този начин 

се е постигнал напредък във възпитанието на чувство на толерантност и приемане в децата. 

Наблюдава се намаляване на агресивното поведение и в същото време положително 

отношение на децата към учебния процес. Тревогите относно резултатите от проекта са до 

колко ще могат да задържат ефекта в бъдеще.  

 

В края на изпълнението на проекта е издаден наръчник, който съдържа подробности за 

проведените обучения и събития, снимков материал за ситуациите от обученията на 

учениците, хронология на събитията, както и важни моменти от дейността на екипа, 

обучението на родителите и интерактивната презентация на учениците. Наръчникът е 

предоставен на други училища, в които се обучават деца от различни етноси, с цел 

подобряване на интеграционните процеси за прилагане на съвременни модели, доказани 

като добри практики. 

 

 

 

Учебно заведение Общински детски комплекс - Бургас, гр. Бургас 

Проект „Приятелство без етнограници“ 

Общински детски комплекс - Бургас е извънучилищно педагогическо учреждение по Закона 

за Народната Просвета. В продължение на 14 години комплексът доказва своята полезност с 

грижата си към децата, чрез организиране на дейности в свободното им време за развитие на 

индивидуалните им способности и таланти в света на изкуствата, науката, техниката и спорта. 

Необходимостта от проекта се налага от факта, че интегрираното образование на децата и 

учениците от етническите малцинства е изведено като един от основните приоритети в 

„Програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на 

Общински детски комплекс – Бургас“. Чрез проекта се продължава дейността по интегриране 
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на децата и учениците от арменската общност, както и съхраняване и развитие на културната 

им идентичност. Изпълнените дейности насочени към целевите групи по проекта са:  

- Представяне на мултимедийна презентация „Традиции и културна идентичност на 

арменския етнос“ 

- Коледна арменско-българска кулинарна работилница 

- Изложба „Бит и култура на арменския етнос“ 

- Среща с арменски и български културни дейци 

- Засаждане на растения и обособяване на алея „Приятелство без етнограници‘ 

- Заснемане на филм „Арменците в Бургас“ 

- Екскурзия – експедиция „Странджа – великолепна и загадъчна“ 

- Пленер-изложба „Остров Света Анастасия – завръщане в миналото“ 

- Заключително парти „Приятелство без етнограници“ 

- Издаване на сборник с материали от дейностите по проекта и самоучител по арменски 

език 

Всички дейности са преминали изключително успешно с много силен ефект върху децата и 

родителите. След опознаване на арменската култура, много от децата, самоопределящи се 

като част от арменския етнос, но неговорещи арменски език, са пожелали да го изучават, 

придобили са самочувствие и по-голям интерес към корените си. Според екипа по проекта 

процесът на пълна интеграция на арменската общност в град Бургас не е приключил, но се 

усеща огромен напредък. Децата и родителите представители на българската общност, които 

са били част от целевата група на проекта, също са били силно повлияни в процеса на 

реализиране на дейностите. Силното сътрудничество и взаимопомощ между двата етноса при 

изпълнението на кулинарните дейности и заснемането на филма е довело, освен до 

изпълнение на очакваните резултати, и до множество приятелства и групи, които се очаква да 

се запазят в бъдеще. 

 

 

 

Учебно заведение ОУ „Братя Миладинови“, с. Черна  

Проект „Да гребем с пълни шепи от ромската културна съкровищница“ 

Проектът „Да гребем с пълни шепи от ромската културна съкровищница” е идея на Основно 

училище „Братя Миладинови” село Черна, община Добричка, породена от нуждата да се 

работи върху превенцията на отпадащите ученици от училище и приобщаване на родителите 
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към учебния процес. Дейностите по проекта се осъществяват в Основно училище „Братя 

Миладинови” и са с продължителност  дванадесет месеца (от 01.10.2014 до 30.09.2015).  

 

Били са обособени пет клуба по интереси: „Ромска литература”, „Ромски занаяти”, „Ромски 

песни и танци”, „Ромски традиции и обичаи”, „Интернет в помощ на младия ромски 

етнограф”. Всяка група е включвала 15 ученици и 5 родители. Ръководители на групите са били 

преподаватели от училището. Чрез въвеждането и развиването на разнообразни 

образователни форми за съхраняване на културната идентичност на учениците от ромски 

произход се е постигнало задържане на ромските ученици и включване на техните родители 

в образователната система. 

 

Училищната стратегия на ОУ „Братя Миладинови“ се основава на разбирането, че развитието 

на образователната система има за основна цел формирането на свободна и творческа 

личност, чиято социална функция е интегрирането в обществото и участието в неговото 

обновяване и промяна. 

 

Политиките, съответстващи на Стратегията, които се прилагат на практика чрез проекта са 

насочени към: 

- Преодоляване на специфичните проблеми, които нарушават принципа за равен 

достъп до качествено образование; 

- Разработване на система за мотивация у децата от ромски произход и техните 

родители за завършване на определена образователна степен; 

- Съхраняване на културната идентичност на етническите общности в училище и 

превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване 

и духовно развитие на подрастващите; 

- Създаване на атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство; 

- Създаване на предпоставки за по-успешна социализация и ресоциализация на 

учениците от ромската етническа общност; 

- Подпомагане на социално слабите ученици с учебници, учебни помагала и пособия; 

- Избор на подходяща методика за преподаване на ученици от ромски произход; 

- Приобщаване на родителите в училищния живот; 

- Създаване на възможности за допълнителна специализирана квалификация на 

учителите 
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С реализирането на проектните дейности се осъществява приемственост в семействата.  

Преобладаващата част от тях са многодетни и по този начин по-големите деца предават своите 

знания и умения за ромската култура и традиции на по-малките. Засилва се мотивацията и 

интересът към училището. 

 

Заедно с това се постига трайно партньорство между училището като институция и 

родителите. Постигнати са големи резултати и продължава да се работи за осъзнаване на 

необходимостта от интеграция на останалите по-малки деца и стимулиране на активното им 

участие в училищната среда. Родителите и учениците продължават да получават подкрепа от 

преподавателите, които имат дългогодишен педагогически опит в училището и са запознати с 

проблемите на децата. 

 

В сградата на училището е обособена специална стая на етносите, в която се излагат приказки, 

предания, стари снимки, картини, традиционни носии и стари битови и занаятчийски 

предмети. Оформени се три къта – на българи, турци и роми. В нея учениците могат да занесат 

всичко, свързано с техния етнос. Това е единствената подобна експозиция на етнографски 

материали в селото. Стаята на етносите е отворена за всички желаещи посетители. 

Обособяването на такова помещение позволява и следващи поколения ученици да се 

запознаят с историята, бита и обичаите на своите предци.  

 

Осигурените и изработените в рамките на проекта музикални инструменти и облекла се 

използват и при други сценични изяви на учениците. 

 

Според участниците в проекта ефектът продължава да се мултиплицира. 

 

 

6.3  Приоритет 3 
 

Учебно заведение ОДЗ 75 Сърчице, гр. София 

Проект „Деца на бъдещето“ 

В проекта са изпълнени дейности със 162 деца от 75 ОДЗ „Сърчице” град София. От тях 29 деца 

са ромчета и 133 са българчета, както и 20 преподаватели и 20 родители. 
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Реализирането на проекта е продължило успешно изграденият до сега модел на работа с 

децата от етническите малцинства. Проектните дейности са структурирани така, че да 

обхванат всички страни, участнички в интеграционния процес – педагогически персонал – 

деца – родителска и семейна среда.  

 

Въведени се основни направления на работа: мултиетническа подкрепа и консултиране за 

преодоляване на конфликти и подобряване на комуникацията между педагогическият 

персонал, децата и родителите; образователна медиация като мост между етническите 

малцинства и детската градина като институция; свободно-избираеми дейности – 

организиране на съвместни инициативи – ден на толерантността, съвместно отбелязване на 

значими за етносите празници; обучение на учители. Дейностите са предвидени така, че да 

привлекат семейната среда за активно участие, осигуряване на подкрепа, което е било 

успешно постигнато. 

 

Детската градина е първата институция, в която се реализира и осъществява интеркултурното 

образование. В нея за първи път в живота на детето от предучилищна възраст различните 

етнокултури не само се срещат, но съжителстват и взаимно се опознават. Значението на 

предучилищния период за социализацията и възпитанието на децата е неоспорвано. 

Социализацията на децата от малцинствен произход е от особена важност, като се имат 

предвид условията, в които те живеят. Това са мотивиращите сили довели до реализирането 

на този проект и то в крайно успешна степен. Изпълнена е основната цел: Осигуряване на 

равен достъп, придобиване на социална, познавателна и специална подготовка, гарантираща 

комуникативна и действена компетентност на децата, които ще им помогнат да разберат 

света, в който живеят и да осъзнаят собствената си значимост.  

 

Наблюдава се преизпълнение на специфични цели:  

- Идентифициране на основните подходи за привличане на родителите и по-широката 

общественост като партньори в процесите за образователна интеграция на децата. 

- Стимулиране участието на семейството в образователния процес. 

- Създаване на атмосфера на толерантност и уважение между деца, родители, педагози 

и представители на по - широка общественост от различен етничен произход. 

 



Доклад от мониторинг  50 
За ефекта и степента, в която са постигнати стратегическите цели на ЦОИДУЕМ   
в одобрени и финансирани проекти по конкурсна процедура 33.13-2014  

  
 

Проектът може да бъде определен като устойчив, тъй като генерира резултати, които ще бъдат 

ползвани от целевите групи и след приключване на проектните дейности. Модулната 

структура на дейностите и дългосрочният хоризонт на голяма част от резултатите, свързани 

със създаването на условия за ефективна работа с родителите на децата и учениците от 

етническите малцинства, съгласувани и ефективни местни политики, позволява впоследствие 

те бъдат реализирани и надграждани индивидуално, като станат част от дейността на детската 

градина, вкл. - на нови нейни инициативи, свързани с устойчивото й развитие, насочено към 

потребностите и интересите на деца и родители от етническите малцинства. 

 

 

Учебно заведение ОУ „Христо Ботев“, с. Миладиново 

Проект „нашето бъдеще е в нашите ръце“ 

В основата на дейностите изпълнени в проекта стои насърчаването на комуникацията, както 

между родителите от различни етноси, така и между децата. Проектът е създал условия за 

срещането на ромската и българската култура посредством разнообразни извънкласни 

дейности, в които активно участие вземат родителите. Така проектът реализира възможността 

на територията на училището да се постави началото на един процес на взаимно опознаване 

между родителите, който процес едва ли би възникнал при други обстоятелства и за който ще 

се работи да се задържи и след като дейностите вече са приключени. Като много успешни се 

смятат дейностите, които предоставят възможността родителите да се включат в част от 

образователния процес, което е важно от гледна точка на взаимодействието с 

образователните институции. Проектът е стимулирал активността на родителите и ги е 

направил в по-голяма степен съпричастни към образованието на децата им. Предвиденото 

участие на класни ръководители и на част от педагогическия персонал, от своя страна, е дало 

възможност за подобряване на комуникацията между училището и семействата на децата. 

Това е важно с оглед на споменатата по-горе нужда от по-добра комуникация, тъй като 

създава предпоставки за по-добра координация между учители и родители. 

 

Създаден и действащ мултикултурен екип от родители и ученици като превенция на 

тенденцията за засилване нетърпимостта към лица от малцинствени и етнически групи. 

Повишена степен на толерантност и адаптивност на учениците и родителите в училищната 

общност. Приобщаване на родителите на ученици от малцинствени и етнически групи към 

идеята за повишаване качеството на живот. 
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Обучен мултикултурен екип от ученици и родители за повишаване на социалните и 

комуникативни умения за адаптиране в ученическата общност и за разширяване и 

обогатяване на сексуалната и здравна култура. 

 

Обучени родители на ученици от малцинствени и етнически групи за повишаване на 

капацитета на семейството за създаване на подкрепяща семейна среда, с цел успешно 

завършване на средно образование, придобиване на професия и по-добро качество на живот. 

 

Активно участие на родители на ромски ученици в училищния живот. 

 

 

Учебно заведение СОУ „Черноризец Храбър” – гр. Пловдив 

Проект „Прилагане на добри практики и методики за работа с родители на ученици от 

етническите малцинства“ 

Пряката целева група по проекта са родители на деца и ученици, които участват в процеса на 

образователната интеграция 100 човека, като от тях 38 са родители на деца от етнически 

малцинства. Основни проблеми пред целевата група, с които чрез дейностите по проекта, 

училището успява в голяма степен да се пребори са: Неблагоприятната среда на живот, 

демотивацията на родителите и лошите битови условия. Ниското ниво на образование на част 

от представителите на целевата група и липсата на успешни примери и модели за подражание 

в семейството допринасят за създаването на предпоставки за ранно отпадане от 

образователната система на децата.  В тази връзка училището е разработило система и 

методика на работа с родителите и създаване на мотивация за учене и образование в 

семейството. Проучени и приложени са добри практики в областта на работата с родители. 

 

Предложената в проекта методология има за цел да осигури съответствие с нуждите на 

целевите групи; равно участие и недискриминация; партньорство и сътрудничество; иновации 

и прилагане на добри практики; капацитет и компетентност; законосъобразност, 

икономичност, ефективност и ефикасност. Основен елемент на предложената методология е 

използването на висококвалифицирани експерти с доказан опит в процесите на интеграция и 

работа с уязвими групи запознати с характеристиките и особеностите на образователната 

система в страната. 
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Обединявайки представителите на различни заинтересовани групи, проектът е създал 

сериозна основа за бъдещо партньорство и сътрудничество, което е довело доизграждането 

на една работеща мрежа от тези групи, която ще продължи съвместната им работа и ще 

подпомогне действителното прилагане на новите практики. Това гарантира и трайното 

въздействие върху целевите групи.  

 

Очаква се постигнатите резултати от изпълнението на дейностите да окажат трайно 

въздействие върху целевите групи както следва: 

- По-добър и недискриминационен достъп на целевите групи до образователни услуги  

- По-добро възприятие на интеграцията на ниво местна общественост  

- Увеличение на удовлетворението на целевите групи 

- Повишена осведоменост на целевите групи за техните права и задължения 

- По-добро взаимно разбиране за различните култури и ценности и развиване на 

взаимна търпимост 
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6.4  Резултати от проучването 

В проучването са включени участници от всички 56 проекта, които са разпределени по следния 

начин: 

 Ръководители проекти – 56 бр. 

 Учители – 350 бр. 

 Родители – 329 бр.  

 Ученици – 414 бр.  

6.4.1 Ръководители проекти 
Проучването на място обхвана ръководителите на всички 56 проекта, като всеобщото мнение е, 

че проектите са повлияли силно върху родителите, което от своя страна е рефлектирало върху 

учениците и децата в предучилищна възраст. Преобладаващата част от ръководителите 

споделиха, че по този начин са успели да задържат голям брой ученици в риск.  

 

Като основни позитивни резултати се отбелязва засиленият диалог деца-родители-педагози, 

както и повишената педагогическа компетентност относно работата с родителите. Това от своя 

страна е допринесло и за по-голямо доверие на родителите към учителите на техните деца. 

Екипът оценители намери потвърждение на тези констатации и в попълнените от всеки един 

ръководител анкети.   

 
Насоки 

 
Приоритет 

1 

 
Приоритет 

2 

 
Приоритет 

3 

 
Общо 

Подобряване на материалната база на 
училището/детската градина 

 
23% 

 
44,5% 

 
27% 

 
33,3% 

Осигуряване на по-високо ниво на образованост 
на учениците от малцинствата 

 
61% 

 
50% 

 
45,5% 

 
53% 

Намаляване на агресивното поведение сред 
децата 

 
46% 

 
55,5% 

 
36% 

 
47,6% 

Повишаване на компетентността на учителите за 
преподаване в мултиетническа и 
билингвистична среда 

 
77% 

 
72% 

 
72% 

 
74% 

Работата с родители и приобщаването им към 
училищната среда 

 
77% 

 
50% 

 
100% 

 
71% 

 
Друго 

 
0% 

 
11% 

 
0% 

 
5% 

Таблица 5: В каква насока повлия най-силно изпълнението на проекта? 
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Напредъкът в работата с родителите и приобщаването им към училищната среда е оценен 

високо от ръководителите на проектите по всички приоритетни оси (виж. Таблица 5). 

Повишаването на компетентността на учителите за преподаване в мултиетническа и 

билингвистична среда е отличен като позитивен ефект от 74% от ръководителите. 

 

Забелязва се и тясна свързаност между постигнатите цели и очакваните резултати по 

съответните приоритети (виж Таблица 2). Резултатите от анкетите показват, че основната цел на 

приоритет 1 „Осигуряване на равен достъп до качествено образование на деца и ученици от 

етническите малцинства“ е постигнат при всички изпълнени проекти в тази насока. Проектите в 

приоритет 2 и приоритет 3 също показват впечатляваща успеваемост (съответно 95% и 91%).  

 
Резултати 

 

 
Приоритет 

1 

 
Приоритет 

2 

 
Приоритет 

3 

 
Общо 

Гарантиране и осигуряване правото на равен 
достъп до качествено образование на деца и 
ученици от ромски произход 

 
100% 

 
77,8% 

 
82% 

 
85,7% 

 
Интеграция на деца и ученици от ромски 
произход в училище 

 
85% 

 
77,8% 

 
63% 

 
76,2% 

Повишаване на мотивацията и интереса на 
децата и учениците от малцинствата към 
учебния процес 

 
69% 

 
72% 

 
64% 

 
69% 

Обхващане и задържане в образователната 
система на децата и учениците от етническите 
малцинства 

 
69% 

 
72% 

 
73% 

 
71,4% 

Запознаване на учениците и учителите с 
особеностите на културната идентичност на 
учениците от етническите малцинства, като 
начин за повишаване на взаимната толерантност 
и намаляване на агресията 

 
 

77% 

 
 

95% 

 
 

64% 

 
 

81% 

Приобщаване и приемане на родителите от 
малцинствата към образователния процес 

 
77% 

 
44,5% 

 
91% 

 

 
66,7% 

Засилване на участието на родителите от 
малцинствата в училищния живот 

 
77% 

 
39% 

 
82% 

 
61,9% 

 
Подобряване на работата учители-родители 

 
85% 

 
72% 

 
91% 

 
81% 

 
Подобряване на материалната база на 
училището 

 
23% 

 
55,5% 

 
27% 

 
38,1% 

Таблица 6: Кои от следните резултати определяте като постигнати? 
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Екипът оценители провери и оценката на ръководителите проекти за съвместната им работа с 

Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. 

Всеобщото мнение на ръководителите на екипи е позитивно. Като положителни промени и 

напредък в работата на Центъра бяха отбелязани подобрената методология, улесненото 

управление, по-голямата помощ при отчитане, както и по-добрата комуникация с ЦОИДУЕМ. 

Бяха посочени и някои конкретни позитивни промени в програмата на центъра: 

 

„В конкурсните процедури се разширява разнообразието на темите за кандидатстване и за 

финансиране. В последните години широко място се отделя на ефикасни мотивиращи 

дейности с родителите на учениците от ромски произход. Увеличава се и размерът на 

финансиране с всяка следващата процедура.“ 

 

„Наблюдава се работа в посока реализирането на правителствената политика по 

отношение на образователните потребности на децата и учениците от етническите 

малцинства.“ 

 

 

Таблица 7: Как оценявате сътрудничеството и методическата подкрепа от страна на екипа на ЦОИДУЕМ? 

 

Положителната оценка се потвърждава и от резултатите от анкетата. Над 90% от ръководителите 

оценяват сътрудничеството с центъра и методическата подкрепа от страна на екипа на 

ЦОИДУЕМ като „много добро“ или „отлично“. В тази връзка 98% от анкетираните биха 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Отлично Много Добро Добро Не толкова 
добро

Слабо

57.10%

33.30%

9.60%

0% 0%

Как оценявате сътрудничеството и методическата подкрепа от страна на 
екипа на ЦОИДУЕМ?
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кандидатствали отново 

по процедури на 

ЦОИДУЕМ. Въпреки 

значителния напредък 

в работата с центъра и 

удовлетворението на 

ръководителите на 

проекти от 

изпълнените цели, все 

още се намират зони за 

подобрение, най-вече в 

обработването на 

документацията и отчитането на проекта.  Над 73% от анкетираните смятат, че отчетността на 

проектите може да бъде облекчена (виж Фигура 3). 

 

Същевременно с това 95% смятат че са получили „много добра“ или „отлична“ обратна връзка 

от центъра по „въпроси свързани с управлението и отчитането на проекта“. Посещенията на 

място не са затруднили 

ръководителите на 

проекти, но се 

наблюдава желанието 

им да получават повече 

методически насоки или 

препоръки, а не само 

такива с констативен 

характер.  

 

 

 

6.4.2 Учители 
Проучването сред учителите потвърждава твърденията на ръководителите за силният ефект от 

дейностите по проектите. Над 60% от анкетираните учители твърдят, че не просто проектът е 

повлиял положително върху тяхната работа, но и ефектът е бил „силен“ или „много силен“ 

26%

72%

2%

Кандидатствали ли сте по предходни 
процедури на ЦОИДУЕМ? 

Кандидатствали сме по 
предходни процедури и 
бихме кандидатствали 
отново

Не сме кандидатствали 
по предходни 
процедури, но бихме 
кандидатствали отново

Кандидатствали сме по 
предходни процедури, 
но НЕ бихме 
кандидатствали отново

40%

33%

10%
1%1%

15%

Кое ви затрудни най-много при 
изпълнението на проекта?

Документалната 
обработка

Отчитането на проекта

Работата с родителите

Мониторинговите 
посещения

Работата с ЦОИДЕУМ

Фигура 2: Кандидатствали ли сте по предходни процедури на ЦОИДУЕМ? 

Фигура 3: Кое ви затрудни най-много при изпълнението на проекта? 
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(Фигура 4). 53% твърдят, че преминатите от тях обучения значително са се отразили върху 

работата им с децата и родителите, осъзнали са необходимостта от осъвременяване и 

актуализиране на знанията и методите за работа. 

 

Фигура 4: Как оценявате ефекта от изпълнението на проекта върху вашата работа? 

Голяма част от анкетираните учители споделят, че имат значителни проблеми с мотивацията на 

децата и учениците от етническите малцинства. В голяма степен това се дължи на общата нагласа 

на недоверие и неангажираност в семействата към училището. В почти всички проекти са 

изпълнявани дейности, пряко насочени към повишаване на мотивацията на децата и 

значителното засилване на интереса към училищния процес. Чрез изпълнението на различни 

мероприятия, се цели превръщането на учебните заведения в привлекателни места за 

учениците.

 

Фигура 5: Как оценявате извънкласните дейности върху мотивацията на децата? 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

Незначителен Слаб Среден Силен Много силен

0.14% 0.00%

35.14%

50.00%

14.72%

Как оценявате ефекта от изпълнението на проекта върху Вашата 
работа?

0%
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20%

30%

40%

50%

Незначителен Слаб Среден Силен Много силен

0% 0.20%

22.29%

43.80%

33.71%

Как оценявате ефекта от извънкласните дейности върху 
мотивацията на децата?
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Близо 50% от анкетираните учители смятат, че извънкласните дейности силно са повлияли върху 

изграждането на мотивация в децата и само с 10% по-малко смятат, че ефектът е дори много 

силен и всеобщо мнение е, че трябва да се намери начин извънкласните дейности да продължат 

да съществуват и след приключването на проектите (Фигура 5). 

При сравнение на резултатите от анкетите на учителите и ръководителите се наблюдава един 

любопитен факт. Учителите дават по-позитивни оценки на резултатите с около 10% (Таблица 8). 

Особено силно се откроява разликата в нагласата между двете целеви групи при оценката им за 

резултат „Повишаване на мотивацията и интереса на децата и учениците от малцинствата към 

учебния процес.“ Тези разлики могат да се обяснят от два фактора: 

- Учителите имат по-чест и директен контакт с ученици и родители и могат по-акуратно да 

определят разлики в тяхното поведение. 

- В някои проекти учителите са преки бенефициенти на проекта. 

 
Резултати 

 

 
Учители 

 
Ръководители 

проекти 

Гарантиране и осигуряване правото на равен достъп до 
качествено образование на деца и ученици от ромски 
произход 

 
95% 

 
85,7% 

 
Интеграция на деца и ученици от ромски произход в 
училище 

 
84,8% 

 
76,2% 

Повишаване на мотивацията и интереса на децата и 
учениците от малцинствата към учебния процес 

 
89,14% 

 
69% 

Обхващане и задържане в образователната система на 
децата и учениците от етническите малцинства 

 
81% 

 
71,4% 

Запознаване на учениците и учителите с особеностите на 
културната идентичност на учениците от етническите 
малцинства, като начин за повишаване на взаимната 
толерантност и намаляване на агресията 

 
80% 

 
81% 

Приобщаване и приемане на родителите от малцинствата 
към образователния процес 

 
75,1% 

 
66,7% 

Засилване на участието на родителите от малцинствата в 
училищния живот 

 
77,14% 

 
61,9% 

 
Подобряване на работата учители-родители 

 
86% 

 
81% 

 
Подобряване на материалната база на училището 
 

 
59% 

 
38,1% 

Таблица 8: Кои от следните резултати определяте като постигнати? 
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6.4.3 Родители 
 

Споделеното мнение сред учителите беше, че при родителите от етническите малцинства 

масово се наблюдава крайна неангажираност и незаинтересованост към образованието на 

децата им. Проведеното изследване сред родителите, участвали като целева група по различни 

проекти, показва, че дейностите свързани с приобщаване на родителите към училищния живот 

са били много ефективни и са затвърдили поставените основи. Цели 60% от тях споделят 

мнението, че вече се чувстват по-ангажирани в училищния процес (Фигура 6). Като краен 

резултат се наблюдава засилена мотивация на родителите да се включват в извънкласните 

занимания, в които участва тяхното дете.  

 

 

Фигура 6: Чувствате ли се по-ангажирани в училищния живот? 

Допълнително с това, преобладаващата част от директорите на учебните заведения, 

бенефициенти по проектите, са на мнението, че когато на родителите от малцинствата бъде 

дадена възможност да се докажат и да участват напълно наравно с родителите от българската 

общност, те придобиват самочувствие и желание да са максимално въвлечени и полезни за 

училището. Това е заложено в основата на повече дейности насочени към родителите. 

Изключително показателни са 

резултатите от направеното 

изследване върху степента на 

ангажираност на родителите 

от малцинствата към образованието на децата им. 

60%
29%

11%

Чувствате ли се по-ангажирани в училищния живот?

Да

Без промяна

Не

Образование Да Рядко Не 

Начално 7% 5% 88% 

Основно 11% 80% 9% 

Средно 39% 43% 18% 

Висше 64% 36% 0% 

Таблица 9 Помагате ли на детето си с уроците? 
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На въпроса „Помагате ли на детето си 

с уроците?“ 88% от родителите, които 

имат само начално образование са 

отговорили с „Не“, а 80% от 

родителите със средно образование 

са посочили отговор „Рядко“. 

Процентът на посочилите отговор 

„Да“, нараства с повишаване 

степента на образование – 7% при 

начално образование, 11% при 

основно, 39% при средно и 64% при 

висше образование. Логично колкото 

по-малък досег с образователната 

система имат родителите, толкова 

по-слабо е отношението им към 

образованието на децата им. 

Борбата с родителската 

неграмотност и недоверие в 

училището като институция е 

предпоставка за преодоляване на 

ранното отпадане от училище на 

децата и учениците от малцинствата. 

Значителна част от ръководителите 

на проектите споделят, че 

първоначално са имали големи затруднения с това да убедят родителите на децата от 

малцинствата да вземат участие в дейностите по проектите насочени към тях. Основните 

причини, които изтъкват са недоверие и страх да не изложат себе си и децата си. След детайлно 

запознаване с проекта 98% са се съгласили да участват и са били изключително дейни и 

отдадени, в резултат на което се наблюдава значителен ефект от изпълнението на дейностите и 

мултиплицирането на резултатите. На въпроса бихте ли участвали отново в проект, близо 100% 

от анкетираните отговарят положително, независимо дали са участвали преди това в други 

проекти или нямат този опит (Фигура 7). 
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Начално Основно Средно  Висше

88%

9%
18%

0%
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5%

80%

43% 36%

Рядко
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7%
11%

39%

64%

Да

Таблица 10: Помагате ли на детето си с уроците? 
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Фигура 7: Участвали ли сте в други проекти на училището и бихте ли участвали отново? 

6.4.4 Ученици 
Необходимостта от подобни проекти, както и всеобщата позитивна нагласа към тях, се потвърди 

и от проучването проведено сред учениците, участвали в реализираните проекти. Допълнително 

с това, екипът оценители провери общата нагласа на децата към заниманията в учебното 

заведение, което посещават и до каква степен се чувстват комфортно в училищната среда. 

Наблюдава се висок интерес към извънкласните занимания – 93,23% от всички анкетирани 

ученици посещават такъв вид занимания. 

 

Фигура 8: Посещавате ли извънкласни занимания? 

Същевременно с това обаче, се забелязва притеснение от по-възрастните ученици да търсят 

помощ и консултации от учителите. Цели 70.45% от анкетираните ученици в 9-12 клас не се 

допитват до учителите, когато не разбират или имат проблем с учебния материал.   Тази 

50.52%
48.94%

0.54%

Участвали ли сте в други проекти на училището и 
бихте ли участвали отново?

Участвал съм и пак бих 
участвал в бъдеще

Не съм участвал, но бих 
участвал в бъдеще

Участвал съм, но не бих 
участвал в бъдеще

Не съм участвал и не бих 
участвал в бъдеще

60%

70%

80%

90%

100%

от 1 до 4 клас от 5 до 8 клас от 9 до 12 клас Общо

89.84%
95.86%

88.64% 93.23%

10.16%
4.14%

11.36% 6.77%

Посещавате ли извънкласни занимания?

Да Не
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тенденция е далеч по-слабо проявена при по-малките ученици. Екипът оценители е на мнение, 

че това трябва да бъде прието като важен сигнал при планиране на следващи проекти.  

Търсите ли допълнителни консултации 

от учителите когато имате проблем с 

учебния материал? 

от 1 до 4 клас от 5 до 8 клас от 9 до 12 клас 

Да, винаги 28.90% 10.33% 29.55% 

Да, но само ако е крайно наложително 16.40% 46.28% 0% 

Не, защото се притеснявам 11.72% 25.62% 70.45% 

Не, защото не ми се налага 42.98% 17.77% 0% 

Таблица 11 Търсене на допълнителни консултации от учениците 

 

При по-възрастните ученици се забелязва и още една притеснителна разлика в резултатите. 

Внушителните 43.18% от децата в 9 – 12 клас са преживяли случай, в който са били 

дискриминирани заради етническа или расова принадлежност от учители или ученици. Този 

показател е значително по-слабо изразен при най-малките – 6.84% (Фигура 9). Това трябва да 

бъде ясен знак за ЦОИДУЕМ при планирането на бъдещите проекти. Трябва да се обърне много 

сериозно внимание на взаимоотношенията между тийнейджърите и същевременно да не спира 

да се работи и с най-малките, които след няколко години ще попаднат в тази застрашена група.  

 

Фигура 9: Случаи на дискриминация заради етническа или расова принадлежност според учениците 

Агресията в училище също се оказва проблемен аспект при в ежедневните взаимоотношения на 

децата. Само 14% от всички анкетирани твърдят, че не са били свидетел на агресия между свои 

съученици. Половината от останалите 86% са били свидетели на агресия „многократно“ (Фигура 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

от 1 до 4 клас

от 5 до 8 клас

от 9 до 12 клас

Общо

3.17%

7.47%

18.18%

7.24%

3.67%

17.01%

25%

13.77%

93.16%

75.93%

56.82%

78.99%

Имало ли е случаи учители или ученици да Ви карат да 
се чувствате различен заради етническа или расова 

принадлежност?

Да Много рядко Не
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10). Много добро впечатление прави факта, че 100% от анкетираните ученици знаят към кого от 

училището могат да се обърнат при необходимост и че всички, които са изпитали нужда да 

разговарят с училищния психолог (където е наличен такъв), са го направили. 

 

 

       Фигура 10: Ученици, които са били свидетели на агресия в училище 

 

От изнесените показатели може да се заключи следното: Учениците имат интерес към 

извънкласните дейности и са настроени позитивно към тях. Все още високите показатели на 

агресия и дискриминация допълнително засилват осезаемата нужда от проекти, които да 

ангажират децата в общи начинания и да намалят дистанцията между тях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43%

43%

14%

Бил/а ли сте свидетел на агресия 
между ученици в училище?

Да, веднъж

Да, многократно

Не
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7. Изводи и препоръки 
 

7.1  Изводи 
Документалното проучване, посещенията по места и направеният анализ на резултатите 

показва, че всички проекти, подкрепени от КП 33.13-2014 на ЦОИДУЕМ като зададени цели, 

задачи и планирани дейности съответстват на стратегическите цели на ЦОИДУЕМ и на 

съответните приоритети и примерни дейности по конкурсната процедура. Експертите на 

ЦОИДУЕМ показват отзивчивост, висок професионализъм и подават своевременна информация 

към бенефициентите.  

Проверките по места се оказват много полезни за екипите както по отношение на текущите 

дейности, така и по отношение на отчетността на проектите. Въпреки това изниква 

необходимостта от повече разяснителни насоки по отношение на воденето на проектната 

документация, с оглед изискванията към отчитане на проектите още в началото на проекта, както 

и при самите мониторингови посещения от страна на Центъра. Тъй като голяма част от 

бенефициентите споделят, че ги затруднява най-вече голямото количество информация и 

големият обем документация, които трябва да се обработят, се стигна до извода, че е добре да 

се помисли върху вариант за преминаване към електронна платформа поне за отчитане на 

проектите. Друг вариант би могло да бъде изготвянето на подробни насоки за водене на 

документацията. 

Като цяло може да се заключи, че оценката на общата работа на ЦОИДУЕМ по оценяваните 

програми е отлична, стратегическите цели на КП са изпълнени спрямо приоритетите и 

Тригодишната програма /2013-2015/ за дейностите на Центъра и общият ефект от изпълнените 

проекти е голям. 

7.1.1 Ефективност, ефикасност и релевантност на изпълнените проекти по КП 33.13-

2014 на ЦОИДУЕМ 
 

Всички проекти са управлявани максимално ефективно и са изпълнили зададените дейности. На 

места бе установено, че поради липса на проектен опит от страна на организациите участници, 

са набелязани твърде голям брой дейности, което е довело до промени в графика на дейностите 

и следователно промени от финансов характер. Тези промени са съгласувани своевременно с 

ЦОИДУЕМ, което е довело до успешното изпълнение на всички дейности в рамките на 

проектите.  
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Почти всички проекти са насочени и към трите целеви групи – деца/ученици, родители и 

преподаватели. По отношение на учениците и децата най-често избираният подход е свързан с 

извънкласни дейности от типа на клубове, школи, кръжоци и занимания, свързани с музика, 

спорт, рисуване, посещения на места и екскурзии. Всеобщо мнение е, че ефектът от тези 

занимания е поразително голям върху децата и учениците и води до планираните резултати. По 

отношение на учителите, най-много са дейностите свързани с обучението на педагозите, 

въвеждане на методика и практически показания по компонент „интеркултурна компетентност“.  

Преподавателите споделят, че необходимостта от такива обучения е голяма и те трябва да се 

организират регулярно. В работата с родителите, която е определена като най-голямото 

предизвикателство, преобладават срещи, беседи, обучения, информационни лекции, които 

целят да създадат доверие между педагози и родители, и които да възпитат по-мотивирани 

родители. След изпълнение на дейностите се забелязва значително по-силна ангажираност на 

родителите към образованието на децата им както и бъдещата им професионалната 

ориентация. 

7.1.2 Приоритетни дейности по КП 33.13-2014 на ЦОИДУЕМ  

Приоритет 1 

В много от проектите са проведени извънкласни дейности, които подпомагат социалната 

интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. Похвално е, че се забелязват повече 

проекти, в които се набляга на адаптиране към учебния процес на изоставащи с учебния 

материал ученици и такива, за които българският език не е майчин. Отличават се все повече 

детски градини, които обучават децата от най-ранна възраст и осъзнават ключовата роля, която 

имат по отношение не само на образователната, но и на социалната интеграция на децата.  

 

Особено важна е работата с деца в риск от отпадане и затова приоритетът подкрепя проекти с 

допълнителна подготовка на децата от етническите малцинства за постъпване в училище. 

Големи са заслугите на проектите в това, че екипите включват в дейностите си деца, които се 

нуждаят от социално внимание и задържане. Наблюдават се успешно завършени проекти в 

областта на друг основен аспект в постигането на устойчиви резултати в процеса на интеграция, 

а именно обучение на учителите да работят в мултиетническа среда. Необходимостта от 

подобен тип обучения е породена от увеличаващия се брой деца и ученици от етническите 

малцинства и нарастващата трудност при работа в такава среда.  

Резултатите от проектите показват силен позитивен ефект и желанието на участниците за повече 

такива обучения. Екипът оценители забеляза по-малък брой проекти свързани с обмяна на 
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добри практики между учебните заведения. Самите педагози споделят, че виждат нужда от 

подобряване на комуникацията между отделните училища в цялата страна, които се сблъскват с 

идентични проблеми в работата си. 

 

В някои от училищата са застъпени дейности с участието на психолог, които се оказват 

изключително полезни и със значителен ефект, но в повечето учебни заведения признават, че 

не разполагат с такова лице, въпреки, че осъзнават необходимостта му. Основната причина, 

която се изтъква е липса на финансови средства.  

 

По отношение на образователните и мотивационните дейности, свързани със задържането на 

деца, се забелязва, че не винаги се работи с най-уязвимите деца, които са съответно в най-висок 

риск от отпадане, а по-често с присъстващи или вече интегрирани ученици. Екипът е на мнение, 

че трябва да се наблегне на работата в тази посока, за да е по-висока степента на постигане на 

стратегическите цели на центъра. 

 

Приоритет 2 

Проектите по този приоритет включват разнообразни дейности, насочени към информираност 

за традициите, историята, културата, бита и обичаите на различните етноси. Този тип дейности 

се характеризират с засилен интерес от страна на децата и носят огромен положителен и 

дългосрочен ефект.  

Новопридобитите знания и умения стават повод за гордост у децата и най-вече у техните 

родители, които за първи път виждат своето културно наследство в центъра на вниманието на 

образователната институция. Децата работят в смесени групи и много често заедно с родителите 

си, за да възпроизвеждат всички културни традиции и това стопява разликите между тях и 

създава силни връзки както между деца и техните родители, така и между самите родители и 

самите ученици. Именно при смесените групи виждаме най-силен ефект от дейностите. От друга 

страна, това променя нагласите и на българските ученици и родители, които откриват близостта 

на всички традиции и култури и преодоляват предубедеността и наложените стереотипи.  

По отношение на създаването на условия за по-привлекателно училище/детска градина за 

децата и учениците от етническите малцинства, можем да кажем, че всички проекти са много 

успешни. Най-често срещаните дейности за постигане на тези цели е сформирането на клубове 
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по интереси. В техните рамки учениците и децата развиват своите с помощта на закупените по 

проектите материали, които улесняват и подобряват работата.  

 

Педагозите признават, че за децата извънкласните дейности с незадължителен характер, носят 

много по-голям положителен ефект и са много по-привлекателни и интересни. Затова екипът 

смята, че изборът на такива дейности или представянето им по такъв начин е много по-

ефективно и правилно като подход. 

 

Приоритет 3 

Във всички проекти, в които родителите са включени като целева група, се отчита повишена 

мотивация на родителите да изпращат децата си на училище/детска градина и повишено 

доверие към училището като институция, особено в тези, в които са ангажирани роми от 

общността при реализирането на проектните дейности.   

 

В някои от учебните заведения, освен изпълнението на проектните дейности, вече има нает 

персонал от етническите малцинства, както и родители от ромски, турски, арменски произход, 

участват в училищните съвети, а на места и в училищните настоятелства. Всички училища/детски 

градини осъзнават факта, че интеграцията и промяната трябва да започнат от семейството и по 

тази причина в почти всички проекти има включени дейности насочени към родителите. 

Работата с родители и тяхното активно въвличане в дейностите имат ключово значение за 

бъдещото отношение на семейството към тези институции и за успешната интеграция на децата. 

По тази причина се работи към засилване на сътрудничеството и делегиране на отговорности.  

 

Особено показателен е фактът, че след първоначалните бариери, съвместните дейности между 

български и ромски родители са също успешни и на места те ще бъдат продължени. Самите 

родители в тези проекти също оценяват високо това, че хора от общността са ангажирани с 

проектите, и че образователните институции са готови да ги приемат. 
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7.2  Препоръки 
 

Управление и мониторинг на проектите 
 

- По време на мониторинговите посещения да се дават повече препоръки и насоки 

относно управлението и реализирането на проекта, както и правилното изготвяне на 

документацията. Изцяло констативните посещения не са достатъчно ефективни, тъй 

като при тях експертите нямат възможност да предадат изцяло своя опит и знания на 

екипите по управление на проекта, Това важи особено на местата, където 

институциите нямат проектен опит; 

 

- ЦОИДУЕМ да изготви ръководство за изготвяне на финансовия и писмения отчет по 

проекта с подробна информация за документите, които се изискват при отчитане на 

събития и дефиниция за понятието „доказателствен материал”; 

 

- Да се помисли за олекотяване на проектната документация, най-вече на етап отчитане. 

Ако това не е възможно, да се помисли за преминаване към изцяло или частично 

електронно управление. 

 

 

Планиране на програмата 
 

- Да се планират повече дейности осигуряващи психо-социална подкрепа на деца, 

особено за учебни заведения, в които липсва психолог; 

 

- Да се планират повече проекти за обмяна на опит между учебните заведения със 

сходни проблеми в интеграцията; 

 

- При планирането на дейности свързани с превенцията на ранното отпадане от 

училище да се разглежда по-широк кръг от фактори водещи до това;  

 
- Да се предвидят повече дейности свързани с ранното професионално ориентиране на 

учениците; 

 

- Да се наблегне на проекти свързани с работата с деца и родители билингви; 
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- Да се включат компоненти в проектите, които разчитат на сътрудничество с местната 

власт и местната общност, за да се осигури устойчивост на дейностите чрез залагането 

им в местните интеграционни политики; 

 

 

Устойчивост и мултиплициране на резултатите 
 

- Да се продължи усилената работа с родители на деца от етническите малцинства и 

тяхното дългосрочно интегриране в училищния живот; 

 

- Да се продължи с добрите практики от дейностите свързани със социалната 

интеграция на деца от детските градини и техните родители; 

 

- Да продължи с дейности свързани с повишаване на професионалните компетентности 

на учители в работа с деца в риск от отпадане, в мултикултурна и мултиезикова среда; 

 
- Да се продължи с дейности свързани с подобряването на диалога учител-родител-

ученик, за да се затвърдят и надградят вече постигнатите резултати;  

 

- Да се залага на дейности, които лесно биха могли да се превърнат в част от програмата 

на образователната институция, без проектни ресурси, като например дейностите, 

насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и 

учениците от етническите малцинства и техните връстници, в интеграционна 

мултикултурна среда. 

 

 


