
 

ПРОЕКТ: 

„РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ 

ОТ ЕТНИЧЕСКИ МАЛЦИНСТВА“  В ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ 

"НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" С. ВЪЛЧИТРЪН 

ДОГОВОР: БС33.18-2-009/29.10.2019 Г.                                                     

КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА 33.18-2019 

 

Приоритет: 2. Реализиране на интегрирани дейности за образователна интеграция на деца 

и ученици от етническите малцинства в уязвимо положение чрез осигуряване на ефективен 

процес на обхват, задържане и реинтеграцията им в образователната система 

Име на кандидата: Обединено училище "Никола Йонков Вапцаров" 

Времетраене на проекта: 10 месец/а 

Одобрена сума: 14339.50 

1. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА 

Проектът е насочен към представяне на междуетническата култура, адаптация на 

учениците от етническият произход в училищната среда и е акцентиран върху съвместни 

дейности, включващи ученици от всички етноси. Ще бъде създаден мултикултурен клуб „Език 

свещен“ в училището с цел адаптация на учениците от малцинствен произход, за които 3 

българският език не е майчин. Също така ще бъде създаден клуб „Ромската култура и история 

– мост между етносите“, който ще провокира родителската активност и ще обедини усилията 

за запазването на културната идентичност. Целта е да се оптимизира образователната среда 

по посока на пълноценно включване на децата от различни етноси в училищния, а по- късно 

и в обществения живот. Ще се създадат клубове по интереси по различни предметни области 

и направления, които ще включват занимания по интереси според желанията на учениците 

от етническите малцинства застрашени от отпадане от училище. В проектната идея ще бъдат 

включени и извън училищни дейности със съдържателни елементи на интеркултурно 

образование и здравеопазване, което ще улесни усвояването на предвидения в учебните 

програми материал и ще мотивира учениците да преосмислят стереотипите и 



 
предрасъдъците по отношение на ромската общност и / или други общности. Успешната 

адаптация на учениците ще бъде подпомогната и от учителите на Об.У "Никола Йонков 

Вапцаров" с. Вълчитрън , които ще преминат обучение за работа в мултикултурна среда. 

Обстановката в извънкласната и извънучилищната дейност ще способства за усвояването на 

български език да става естествено и с лекота, което ще улесни приобщаването на учениците 

от малцинствен произход към училищният живот. 

 

2. ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА 

Основната цел на проектното предложение е насочена към успешна адаптация на 

учениците от етнически произход към съвременните изисквания на новото българско 

училище и повишаване възможността за успешна реализация на всеки ученик  

3. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:  

Повишено качество на образование на децата от ромския етнос, чрез въвеждане на 

иновативни методи на образование; Увеличаване на посещаемостта на учебните часове от 

учениците застрашени от отпадане; Усъвършенстване на образователните условия за 

качествено образование чрез квалификация на педагогическите специалисти за 

взаимодействие в мултиетническата образователна среда, интеркултурна компетентност у 

директорите, учителите и други педагогически специалисти 

4.  ДЕЙНОСТИ 

Дейност 1 Организация и управление 

За целите на ефективното управление на проекта се предвижда сформиране на екип 

за управление на проекта в състав: ръководител на проекта, координатор и счетоводител по 

проекта. Предвижда се в началото на проектните дейности да се проведе първоначална 

среща на екипа, на която ще бъдат обсъдени всички предстоящи дейности и графика за 

тяхното изпълнение. В процеса на изпълнение на проекта ще се провеждат регулярни 

оперативни срещи за докладване и обсъждане на напредъка на проекта, предстоящи 

дейности, срещнати проблеми и трудности и пр. 



 
 

Дейност 2 Информиране и публичност 

Предвижда се запознаване на целите, дейностите и планираните резултати да бъдат 

представени пред широката общественост. Ще бъдат организирани две конференции при 

стартирането и при приключването на проекта. Първата Пресконференция ще се състои в 

началото на проекта за да информира населението за целите и дейностите на проекта, за да 

се провокира интереса на учениците и техните родители да бъдат активни участници към 

планираните дейности. Втората пресконференция ще се проведе в края на проекта. На нея 

ще бъдат представени изпълнените дейности и постигнатите резултати от изпълнението на 

проекта. На двете пресконференции ще бъдат раздадени информационни 

материалиброшури, раници, химикали и бележници. Ще бъдат изработени и поставени 5 

плаката за информиране на общността. Върху всеки закупен актив ще бъде поставен стикер 

с името на проекта и финансиращата организация. 

 

Дейност 5 Сформиране на клуб "Ромската култура и история - мост между 

етносите" 

Разнообразния етнически състав на селото е предпоставка за колоритната пъстрота и 

богатство на изкуствата, обичаите, културните традиции. Това разнообразие предполага и 

развиването на народнопсихологически качества като толерантност към различията и 

междукултурното общуване. Планираните дейности за съхранение и развиване на културната 

идентичност са възможност за опознаване на различията и междукултурното общуване. 

Планираните дейности за съхраняване и развиване на културната идентичност са възможност 

за опознаване на различията и възпитанието в дух на толерантност. Те ще се подкрепят 

изявата на уникалността на всяка етническа група, както и сближаването между тях и 

усещането на национална общност. Дейността е насочена към изследване, откриване, 

пресъздаване и представяне на традиции и обичаи, песни, приказки и танци на различните 

етноси. Дейността предвижда прякото участие на родителите в пресъздаването на 

автентичните традиции в допълнителните занимания. Осигуряването на материали и 

консумативи за допълнителните занимания и творчески дейности са необходимо условие за 



 
ефективното им провеждане. Всички планирани материали са пряко свързани с планираните 

дейности в клуба. 

 

Дейност 6 Сформиране на клубове по интереси 

За по-бързото приобщаване на групите ще бъдат сформирани клубове за ученици от 

начален, прогимназиален и гимназиален етап. Заниманията по интереси , които ще се 

провеждат с ученици са с практическа насоченост, с развлекателни и игрови моменти. 

Реализирането на дейността ще допринесе за подобряване на механизма за участие на 

учениците от малцинствата в образователният процес и в живота на училището. Ще се 

създаде възможност за пълноценна интеграция на учениците от етническите малцинства. Ще 

се постигне реална заинтересованост на целевите групи към училището като тяхната 

територия и място за изява 

 

Дейност 7 Посещение на общински център за извънучилищни дейности и занимания 

по интереси" с. Байкал 

Предвид изключително ниските доходи на семейства от етническите малцинства, 

повечето деца не са имали възможност да излязат извън населеното място, в което живеят. 

При неформални пътувания децата се сприетеляват и контактите стават по близки. 

Социализирането и интеграцията са непринудени и лесни. В тази връзка дейността 

предвижда за децата от ОбУ „Никола Йонков Вапцаров“с. Вълчитрън да бъдат организирани 

2 посещения в ОЦИДЗИ с Байкал. Темите които ще бъдат засегнати по време на тези 

посещения са: „Културата на малцинствата, свързани с ранните бракове“, „Здравна култура и 

семейно планиране“, „Здравно и сексуално образование“, Превенция на ранните бремености 

и раждания“ 

 

 

 



 
5. БЮДЖЕТ  

БЮДЖЕТ ПО ПРОЕКТ: Равен достъп до качествено образование за учениците от 

етнически малцинства в Обединено училище "Никола Йонков Вапцаров" с. Вълчитрън 

№  Наименование на дейността  Сума  

1 Организация и управление 1430,00 лева 

2 Информиране и публичност 400,00 лева 

3 Сформиране на клуб "Ромската култура и история - мост между 

етносите" 

4564,50  лева  

4 Сформиране на клубове по интереси 5685,00 лева 

5 Посещение на общински център за извънучилищни дейности и 

занимания по интереси" с. Байкал 

2260,00 лева 

Общо  14 339,50 лева 

 


